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Útdráttur	

Þetta 20 eininga meistaraverkefni er byggt á listasmiðjunum Minningardúkurinn. Höfundur 

ferðaðist milli Reykjavíkur, Rovaniemi og Tallinn með smiðjurnar. Listasmiðjurnar vann 

höfundur út frá starfskenningu sinni sem þróuð var út frá eigin reynslu sem fatahönnuður, 

listamaður og jógakennari. Auk smiðjunnar vann höfundur að eigin listsköpun í tengslum við 

meistaraverkefnið sem var í nánu samtali við smiðjurnar. 

Hugmyndafræði listasmiðjanna byggir á því að í listsköpun nýtum við minningar, tilfinningar 

og fyrri reynslu til þess að móta mögulega nýjar hugmyndir og ný verkefni sem aftur geta 

verið innblástur fyrir mann sjálfan og jafnvel einhvern annan. Listasmiðjan 

Minningardúkurinn hvetur til samtals þar sem þátttakendum er veitt tækifæri til að velta fyrir 

sér því sem hendur þeirra eru megnugar. Í ritgerðinni fjallar höfundur um miðlun minninga 

og menningar í gegnum handverk og færir rök fyrir því hvernig valdefling og flæði spilar 

stóran þátt í því ferli. 
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Abstract	

This master’s project is based on the art workshops the Memory Cloth, Rovaniemi, Tallin, 

Reykjavík led by the author between 2016 and 2017 as well as my own artistic practice. The 

workshops were based on the author’s professional theory.  

In the making of art we use memories, emotions and former experience to shape possibly 

new ideas and new projects that can then serve as inspiration for ourselves and even others.  

In this project the author discusses the communication of memories and culture through 

handcrafts and how empowerment and flow are significant elements in this process.  
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Formáli	

Kveikjan að þessari ritgerð er minning sem ég á um samskipti mín við móðurömmu mína, 

Brynhildi Friðriksdóttur, frá því ég var lítil stelpa. Amma verðlaunaði mig með því að kenna 

mér handavinnu eftir að ég var búin að læra heima. Handavinnan róaði mig og gaf mér 

sjálfstraust og styrk. Umvafin handverki upp um alla veggi eftir ömmu sem hún hafði sjálf 

gert síðan hún var ung kona í Kaupmannahöfn fylltist ég trú á sjálfa mig og von um að ég 

gæti gert slíkt hið sama. Handverkið varð mér hugleiðsla sem styrkti hug minn, hjarta og 

hönd. 

Amma er stóra fyrirmyndin í mínu lífi. Í gegnum ýmis verkefni og áskoranir í lífi hennar 

hafði hún alltaf handavinnuna að vopni og sótti þangað sinn styrk. Fyrir mér er hún er lifandi 

dæmi þess hversu jákvæð áhrif handavinna getur haft á sálarlíf og tilveru einstaklings.  

Stór ástæða þess að ég vil kenna handavinnu og handverk er að ég vil viðhalda menningararfi 

okkar, til að stuðla að betri líðan og sterkari tilfinningu fyrir uppruna okkar og þar með 

þekkingu á sjálfinu, okkar sanna sjálfi. 

Bestu þakkir fá leiðbeinendur mínir Ásthildur Jónsdóttir og Ellen Gunnarsdóttir fyrir 

endalausan innblástur og styrk og einnig fjölskylda mín og þá sérstaklega amma Brynhildur 

sem kynnti mig fyrir menningararfleifðinni í gegnum handavinnu og mikilvægi þess að fara 

alltaf með bænirnar mínar. 	
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1. Inngangur	

Í þessari ritgerð verður fjallað um miðlun menningararfs og hvernig hægt er að nota handverk 

til að miðla menningu og minningum. Að baki ritgerðinni liggja þrjár vinnusmiðjur höfundar, 

unnar á haustönn 2016 og vorönn 2017. Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á valdeflandi 

áhrif þess að vinna handverk í hóp. Samhliða smiðjunum vann ég einnig að eigin listsköpun 

út frá minningum. Verkið sem byggir á menningararfi og handverki var sýnt á samsýningunni 

Interwoven í Lapplandsháskóla og í Norræna húsinu.  

Í ritgerðinni kynni ég og rökstyð hugmyndir um hvernig hægt sé að nota handverk til að 

miðla menningu og minningum á sama tíma og hvernig vinnan hefur forsendur til að vera 

uppbyggjandi fyrir þátttakendur. Fjallað er um hversu jákvæð áhrif handavinnan hefur á 

sálarlíf fólks og tilveru. Því til stuðnings fjalla ég um sögu mína þar sem ég vísa í reynsluna 

sem listamaður og hvernig handverk hefur haft valdeflandi áhrif á mig sem einstakling frá því 

ég man eftir mér. Fjallað verður um valdeflingu, miðlun minninga og menningararfs, sköpun 

og hugtakið flæði í fræðilegu samhengi og tengt við fræðimenn sem fjallað hafa um slíka 

hluti. 

Móðuramma mín Brynhildur Friðriksdóttir kenndi mér handavinnu, útsaum, bróderí, hekl og 

að prjóna. Ég fann strax hvað það róaði mig sem barn að gera handavinnu með ömmu og 

hvað það skipti mig miklu máli að geta notað hendurnar á mér til skapandi verka og að vera 

undir leiðsögn ömmu. Yfir handavinnunni sagði hún mér sögur af sjálfri sér og formæðrum 

okkar. 

Uppvaxtarár mín með ömmu mótuðu mig til frambúðar því í allri minni skólagöngu sóttist ég 

í handavinnu og handverk til að tjá mig og skapa. Mér hefur alltaf gengið best að finna 

samhengi hlutanna þegar ég hef fengið að nota hendurnar til að skapa og skilja.  

Ég fór eftir grunnskóla í Fjölbrautaskólann í Breiðholti á handíðabraut, leiðin þaðan lá í 

Iðnskólann í Hafnarfirði þar sem ég fékk enn fremur að nota hendurnar til að skapa og tjá 

mig. Ég fékk að prófa að smíða, teikna og hanna úr málmi. Svo kom fatahönnunin til mín 

þegar ég fékk inngöngu í Listaháskóla Íslands árið 2003 í fatahönnun, þá aðeins 19 ára.  

Árið 2005 útskrifaðist ég með hæstu einkunn í mínum bekk og fékk nokkur tækifæri til að 

fara út til Parísar í starfsnám á þessum árum. Það er samstarf mitt við ömmu mína og kynning 

hennar á handverkinu og arfleifðinni sem kom mér inn í Listaháskóla Íslands.  
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Síðar veitti sama reynsla mér aðgang að starfsnámi í París og í meira nám þar sem ég 

sérhæfði mig í handverkinu sem ég fékk frá ömmu í verðlaun sem barn.  

Valdeflingin sem ég öðlaðist hjá ömmu í gegnum handverkið hefur komið mér þangað sem 

ég er nú. Í þessu meistaraverkefni geri ég upp minningarnar, arfleifðina og hvernig allt er 

tengt og fer í hringi. Meðan ég var að skrifa þessa ritgerð hélt ég áfram að vinna með ömmu í 

gegnum tölvusamskipti. Samskipti mín og ömmu birtast í gegnum ritgerðina í 

dagbókarfærslum sem við áttum í gegnum allt mitt ferli við gerð þessarar ritgerðar. 

Samskiptin eru með litaðan bakgrunn til að afmarka þau. Ég sendi ömmu texta í gegnum 

Facebook og leyfði henni þannig að fylgjast með gangi mála og fékk álit hennar í gegnum 

skrif mín og vangaveltur. Hluti af ritgerðinni var skrifaður í Tallinn, Eistlandi þar sem ég var 

í skiptinámi. Við amma vorum í miklum samskiptum á þeim tíma í gegnum Skype og samtöl 

á Facebook. Hún stóð við bakið á mér, las yfir textana mína og gaf mér álit sitt sem skipti 

mig miklu máli.  

 

Amma: Elsku Thelma mín mér finnst þetta mjög gott hjá þér og er stolt af því að vera 

fyrirmynd hjá þér í þessari ritgerð þótt ég eigi kannski ekki allt þetta hrós skilið. Þú ert líka 

mjög hugmyndarík og dugleg og varst fljót að læra handtökin. Ég er ánægð með þig og 

hlakka til að sjá meira, ég er farin að sakna ykkar og þetta er allt mjög spennandi þú breytir 

samt einu fyrir mig. Kaupmannahöfn er með stóru K Þín amma kossar og knús. 

 

Fyrir flesta skiptir miklu að finna sína fjöl og þroska með sér þá hæfileika sem hver 

og einn býr yfir, sama á hvaða sviði þeir eru. Sú óánægja og togstreita sem getur 

grafið um sig þegar fólk fær ekki að blómstra í því sem það gerir best getur leitt til 

flókinna vandamála. Deyfð og depurð getur stundum átt rætur í því að fólk finnur ekki 

það sem vekur áhugann og gleðina og finnst það ekki hafa burði til að bera sig eftir 

því (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012) . 

Ritgerðin skiptist í sex hluta. Í fyrsta og öðrum hluta fjalla ég um mig og mína leið í gegnum 

handverkið, jógakennslu og fyrri verkefni. Ég segi frá sögu Thelma design og hvernig ég hef 

notað minn menningararf sem gullþráð í gegnum alla þá vinnu. Í sama kafla fjalla ég um 

hvernig jógað og hugleiðslan kom inn sem verkfæri í líf mitt og hvernig það tengist 

handverkinu. Í lok kaflans fjalla ég um starfskenninguna mína, fyrri verkefni mín og smiðjur. 
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Í kafla þrjú er rætt um hugtakið ,,menningararf“, fyrst í víðu samhengi en síðan í tengslum 

við miðlun handverks og listnám með skírskotun í valdeflingu, sköpun og flæði. Hvað er 

valdefling og hvernig er hægt að skapa aðstæður í kennslustofunni sem framkalla valdeflingu 

hjá einstaklingnum og kennaranum? Hvað er sköpun og af hverju er hún mikilvæg í þessu 

samhengi? Í tengslum við þessar spurningar verður vísað í fræðimenn, listamenn og önnur 

verkefni. Fjallað verður um hvernig hægt er að viðhalda menningararfinum í gegnum 

handverkið og mikilvægi þess að miðla honum áfram milli kynslóða.  

Í seinni hluta þriðja kafla er fjallað um valdeflandi verkefni og samtök sem hafa veitt mér 

innblástur við vinnu mína í vinnusmiðjunum. Þar má nefna The AIDS memorial quilt sem eru 

samtök þar sem unnið er með minningar í gegnum handverk, Bresku góðgerðasamtökin Fine 

Cell Work þar sem fangar hafa fengið tækifæri til öðlast valdeflingu í gegnum handverkið og 

í lokin þátttökuverkefnið The Stitch Project.  

Í kafla fjögur fjalla ég um eigin listsköpun, óður til vináttunnar. 

Í kafla fimm fjalla ég um CRAFT-greiningarkerfið sem ég nýti mér síðar í vinnusmiðjum 

mínum. 

Í seinni hluta fimmta kafla fjalla ég um vinnusmiðjurnar og verða þær tengdar við fræðin sem 

ég styðst við. Fyrst er greint frá efnistökum vinnusmiðjanna. Minningardúkurinn, Ísland, 

Tallinn, Rovaniemi, Ísland er kynntur og helstu þemu útskýrð. Minningardúkurinn er 

þátttökuverk og aðferð til að miðla minningum og menningu á milli kynslóða og mismunandi 

samfélagshópa. Jafnframt því að vinna sé valdeflandi fyrir einstaklinginn. Fjallað verður um 

framsetningu efnis, viðhorf þátttakenda til verkefnisins og greint frá reynslu þeirra.  

Helstu niðurstöður varðandi vinnusmiðjurnar eru að samband þátttakendanna og 

handverksins var sterkt og í þeim hópum sem þátttakendur og ég töluðum ekki sama 

tungumálið tjáðu þátttakendur sig afar vel í gegnum handverkið.  

Reynslan af handverki sprettur fram af miðlun menningararfs milli kynslóða og vekur þannig 

minningar um liðna tíð. Í vinnusmiðjunum lagði ég mikla áherslu á hvernig minningar um 

handverkshefð hafa haft áhrif á okkur í gegnum árin og undirstrikar það hin sterku tengsl 

þátttakenda sem enn eru við handverkshefðina.  
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2.		Saga	mín	og	fyrri	verkefni	

Í þessum kafla mun ég fjalla um áherslur mínar sem fatahönnuður og sýna dæmi um nokkur 

verk frá undanförnum árum. Markmiðið með þessari umfjöllun er að skýra frá hvernig verk 

mín hafa byggst á menningararfinum og miðlun minninga. Einnig er tilgangurinn að gefa 

dæmi um fleiri verk á mínum ferli sem tengjast því listræna verki sem er hluti af þessu 

meistaraverkefni. Umfjöllun um mín fyrri verk og reynslu veitir forsendur til að tengja við þá 

möguleika sem miðlun menningararfsins veitir í listmenntun. 

2.1	Leið	mín	með	ömmu	í	gegnum	handverkið	

Saga Thelma design er persónuleg, drifin áfram af minningum og formæðrum. Eftir að ég 

útskrifaðist sem fatahönnuður frá Listaháskóla Íslands árið 2005 stofnaði ég Thelma design 

og sérhæfði mig í handgerðum höfuðfötum, framleiddum af þremur ættliðum, með það að 

leiðarljósi að viðhalda minningum og handverkshefðinni. Það skipti mig miklu máli að hafa 

ömmu og mömmu með mér í allri vinnunni þar sem aðalmarkmið Thelma design er að 

viðhalda menningararfinum og minningum sem við eigum saman. Enn fremur hefur Thelma 

design haft það að leiðarljósi að hvetja konur á öllum aldri til að nota höfuðföt oftar. 

Höfuðfötin eiga að gefa konum styrk til að tjá sig á jákvæðan og listrænan hátt. Höfuðskartið 

stendur fyrir menningararf minn og formæðra minna. Allt sem er hannað og framleitt undir 

merkjum Thelma design er handgert og mikið er endurunnið. Meðal annars er notast við 

gamlar blúndur, efni, krosssaum og annað handverk og það sett í nýjan búning (mynd 1).  

Textílinn hef ég fengið frá ömmu og af antíkmörkuðum um víðan heim. Allt hráefnið á því 

sína sögu og fortíð. Það má segja að hekl, prjón, krosssaumur og ýmiss konar bróderí sé 

undirstaða alls í höfuðskartinu frá Thelma design. Amma heklaði blúndur og festi á koddaver 

til skrauts þegar hún var ung móðir. Þegar ég sýndi ömmu teikningarnar mínar af hekluðum 

lengjum á spöngum og derum, fórum við að ræða hvaða aðferð gæti passað. Þá skoðuðum við 

í því samhengi gömul verk eftir ömmu á heimili hennar og þá kom koddaverið gamla til 

sögunnar. Út frá gömlu koddaveri varð 3 metra löng hekluð lengja eftir hugsmíð ömmu sem 

ég handsaumaði svo á spangir. Hekluðu lengjurnar voru ásaumaðar á spangir og hafa þær 

verið með þeim vinsælustu sem við höfum gert og þykir mér sérstaklega vænt um þær þar 

sem sú uppskrift kemur frá ömmu (sjá mynd 2).  
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Mynd 1. Höfuðskart framleitt af Thelma design. 

 

Mynd 2. Heklaðar lengjur á spöngum, unnið í samvinnu við ömmu. 
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Þegar höfuðfötin mín eru skoðuð vel sést hvar ég hef fengið innblástur. Sjá má fortíð og 

arfleifð blandast við minningar og núvitund. Það er því engin tilviljun að allt sem ég geri er 

handunnið af okkur þremur; ömmu, mömmu og mér, en fjöldaframleiðsla hefur aldrei komið 

til greina.  

Tíminn sem við þrjár höfum átt saman er afar dýrmætur, þessar samverustundir þar sem við 

saumum og ræðum gamla tíma til samanburðar við daginn í dag og tilgang Thelma design. 

Ég hef alltaf framleitt allt sjálf og hér á Íslandi en þegar mest hefur verið að gera hef ég 

fengið vel valdar handverkskonur með mér í lið.  

Á fyrsta árinu mínu í Listaháskóla Íslands vann amma með mér að lokaverkefninu mínu sem 

voru handsaumaðar perlur á silkitoppa sem ég sýndi svo á tískusýningu í lok ársins. Það var 

byrjunin á samstarfi okkar. Í gegnum allt námið í Listaháskólanum leitaði ég mikið til ömmu. 

Ég notaði prjónaprufur sem við höfðum gert saman þegar ég var lítil sem innblástur í 

prjónfatalínu. Prufurnar notaði ég sem pils á tískuteikningarnar (mynd 3).  

 

Mynd 3. Tískuteikning með gamalli prjónaprufu sem ég vann sem barn með ömmu. 

Lokaverkefnið mitt á þriðja árinu var mikið unnið í höndunum, þar handsaumaði ég 

handgerðar rósettur á kjóla og pils (mynd 4). Amma og ég sátum við nokkur kvöld og 

saumuðum rósettur á og rifjuðum upp gamlar stundir frá því ég var lítil stelpa.  
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Mynd 4. Handgerðar rósettur á kjól sem lokaverkefni við LHÍ. 

Ég hef verið það lánsöm að höfuðskartið mitt hefur endað í eigu margra kvenna á öllum aldri 

alls staðar að úr heiminum. Sem dæmi má nefna norsku krónprinsessuna Mette-Marit, 

söngkonurnar Björk Guðmundsdóttur og Emilíönu Torrini og fjölda leikkvenna og dansara 

hér á Íslandi og erlendis. Konurnar sem keypt hafa höfuðfötin mín eru á aldrinum 18-85 ára 

og ganga með þau við öll möguleg tilefni.  

Í gegnum þessar konur hefur mér tekist eitt af markmiðum Thelma design, að miðla 

menningararfi mínum. Hattarnir lifna við þegar rétta konan tengist þeim og ber þá stolt á 

höfði sér. 
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Mynd 5 Mette-Marit, norska krónprinsessan og Björk Guðmundsdóttir.  

Þegar ég bjó í París á árunum 2006-2008 þá saumuðu amma og mamma á Íslandi og ég sá um 

minn hluta í París. Tengslin urðu bara sterkari við fjarveruna. Á þeim tíma sérhæfði ég mig í 

útsaumi í París, hjá hinu virta útsaumsfyrirtæki Lesage, sem er í eigu tískuhússins Chanel. 

Lesage er eitt virtasta fyrirtæki í heiminum á sviði útsaums og gerir handbróderuðu efnin 

fyrir Haute Couture sýningarnar í París.  

Haute couture má skilgreina ,,í einu hugtaki sem hágæða tískuhönnun, hágæða 

klæðskurð og hágæða saumavinnu” (Ásdís Jóelsdóttir, 2013, bls. 251). 

Tíminn hjá École Lesage var afar lærdómsríkur og öðlaðist ég mikla og dýrmæta sýn inn í 

listhandverk Haute Couture sem afar fáir í heiminum hafa fengið tækifæri til að upplifa. Það 

var mér mikilvæg menntun að hafa verið undir leiðsögn þessara reynsluríku kvenna sem 

starfa og kenna í École Lesage, ofan á þá reynslu sem ég hafði byggt upp sem barn með 

ömmu minni. Mikilvægustu þættirnir til að viðhalda handverkinu og listforminu eru einmitt 

að læra það af fyrri kynslóðum og kenna það svo áfram (mynd 6). 
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Mynd 6. Haute Couture embroidery, lokaverkið mitt í École Lesage. 

Eftir tímann hjá Lesage upplifi ég mig handofna í gullna handverkskeðju fortíðar og 

framtíðar. Sífellt færri einstaklingar eru til í heiminum sem hafa orðið sér úti um menntun í 

Haute Couture listhandverki.  

Margar konur af kynslóð ömmu lærðu handverk í húsmæðraskólum landsins og af 

formæðrum sínum. Í verkefninu Festum þráðinn sem Ingrid Larsen vann með konum á 

aldrinum 67 til 95 ára frá Austurlandi og Vesterålen í Noregi eru viðtöl við 10 konur þar sem 

Ingrid spurði þær um æskuárin og hver kenndi þeim útsaum, hvers vegna þær saumuðu út og 

hvort það væri áhugamál eða atvinna. Markmiðið var að vekja athygli á hefðbundnum 

útsaum sem unninn væri af mikilli þekkingu og færni kunnáttufólks með fjölbreyttri tækni 

(Larsen, 2016). 

Það sem kom í ljós var að allar konurnar áttu það sameiginlegt að saumaskapur hafði verið 

stór hluti af lífi þeirra. Allar höfðu þær lifað tíma þar sem nauðsynlegt var að kunna að sauma 

föt og annað til heimilishaldsins og allar höfðu þær notað útsauminn sem listform. Flestar 

lærðu fyrstu sporin ungar af mæðrum sínum og sumar lærðu einnig að beita nálinni í skólum 

síðar á ævinni. Allar höfðu þær með handverki sínu skilið eftir sig spor sem nú hafa verið 

rakin og rannsökuð (Larsen, 2016). 
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Thelma: Hvernig var skólinn þinn amma?  

Amma: Skólinn sem ég lærði í heitir eða hét Håndarbejdets Fremme námið var tvo vetur og 

var hægt að velja um fatasaum eða útsaum. Ég valdi útsaum en okkur var líka kennd teikning 

og litablöndun eins og þú hefur séð heima hjá mér. Þetta var mjög virtur skóli og voru ekki 

teknir inn nema mjög færir nemendur með meðmæli. Ég komst inn mest fyrir tilmæli 

læknisins míns og þess yndislega góða fólks sem fannst ég endilega þurfa að læra eitthvað af 

því ég var svo ung þegar ég slasaðist. Þau voru líka búin að sjá hvað ég gerði í höndunum á 

spítalanum. Ég þurfti að vera lengi úti í Kaupmannahöfn bæði í talæfingum og bíða svo hægt 

væri að gera sem mest fyrir mig læknisfræðilega. Gangi þér vel, þín Amma Ég er að hugsa 

svo mikið til þín og ykkar. 

 

Amma slasaðist ung að aldri, þegar hún var 15 ára þá lenti hún í alvarlegu slysi. Hún missti 

annað lungað og fékk gat á hálsinn sem leiddi til raddlömunar. Amma var flutt á sjúkrabörum 

til Kaupmannahafnar til lækninga. Þarna var hún alein í ókunnu landi, skildi ekki tungumálið 

og það sem verra var - gat ekki talað. Það sem hún hafði þó var handverkið sitt og ástríðan 

fyrir því. Í þá daga var ekkert internet, sími eða sjónvarp til að reiða sig á til skemmtunar. Til 

að stytta tímann og færa sér hugarró vann hún í höndunum. Allan þann tíma sem amma var á 

spítalanum fékk hún ekki neina heimsókn að heiman, enda dýrt að ferðast á milli landa. Svo 

átti hún 5 yngri systkini heima sem þurftu athygli og aðstoð foreldra hennar á þeim tíma. 

Amma hafði kunnáttuna í höndunum og handverksþekkingin sem mamma hennar færði henni 

þegar hún var sjálf lítil stelpa varð henni að vopni. Amma leitaði í handavinnuna allan tímann 

sinn á spítalanum og sótti þangað styrk sinn og huggun. Það skilaði sér síðar með inngöngu í 

Håndarbejdets Fremme til að sérhæfa sig og mennta sig frekar. Handavinnan hefur alltaf veitt 

ömmu hugarró og gleði og hefur það verið henni vopn í gegnum baráttu hennar í lífinu. Út frá 

samtölum mínum við ömmu í gegnum tíðina, og sérstaklega við skrif þessarar ritgerðar, 

kemur það sterkt í ljós að handverkið virkaði sem hugleiðsla fyrir hana, veitti henni styrk og 

innri ró, án þess að hún gerði sér grein fyrir því á þeim tíma. Amma vann sem 

handavinnukennari á Blönduósi fyrst um sinn en þegar hún varð ólétt af móður minni fluttist 

hún til Reykjavíkur og gerðist heimavinnandi húsmóðir með tvö börn, móður mína og frænda 

minn. Amma fór ekki aftur að kenna handavinnu en hélt henni við fyrir sjálfa sig og 

fjölskyldumeðlimi til að njóta.  
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Á efri árum gekk amma til liðs við mannræktarsamtökin Oddfellowregluna og unnir sér vel 

þar. Í gegnum þau hefur hún fundið fullkominn farveg fyrir hæfileika sína sem 

handavinnukona. 

2.2	Hugleiðsla	og	kundalini	jóga	

Hugleiðsla hefur verið stunduð í þúsundir ára, er til í ýmsum myndum og á rætur í flestum 

menningarsamfélögum. Í byrjun vildi fólk komast í djúpa snertingu við hina helgu og 

dulrænu krafta náttúrunnar, en nú á dögum er oftast hugleitt til að ná slökun og kyrra hugann. 

Í hugleiðslu með möntrum er farið með endurtekna þulu í huganum eða upphátt til að ná 

hlutlausum huga og til að slökkva á truflandi hugsunum (Sood, 2013). 

Þegar ég spurði Guðrúnu Kristjánsdóttur, blaðamann, stjórnmálafræðing og jógakennara, af 

hverju við ættum við að stunda jóga og hugleiðslu kom hún með einfalt svar en algjörlega 

algilt: „Því við viljum vera til staðar. Ekki bara á mottunni heldur með okkur sjálfum, öðru 

fólki og samfélaginu okkar. Jóga getur lækkað blóðþrýsting og breytt hjörtum“ (Guðrún 

Kristjánsdóttir, 2016). 

Árið 2014 hóf ég kennaranám í kundalini jóga. Þetta nám kveikti á peru innra með mér og 

tengdi saman lausa enda. Kundalini jóga er stundum kallað móðir alls jóga en er líka kallað 

jóga vitundarinnar. Kundalini jóga er kraftmikið og skjótvirkt jóga og hentar vel á þeim 

tímum sem við lifum á nú um stundir. Orðið jóga þýðir sameining huga líkama og sálar 

(Bhajan, 2005). 

Kundalini jóga er að mörgu leyti formfast jóga þar sem áherslan er lögð á ferðalagið frekar en 

lokaútkomuna. Áherslan er lögð á einstaklinginn og hans eigin getu og flæði hverju sinni.  

Sálfræðingurinn Mihaly Csikszentmihalyi hefur rannsakað mikið hugarástandið „flæði“ og 

hugann og hvað það er sem raunverulega færir okkur hamingjuna í lífinu. Hann talar mikið 

um það að finna friðinn í flæðinu og hvar það sé best en í flæðinu í handverkinu finnurðu 

hinn sanna innri frið. (Csikszentmihalyi, 1990) 

Listkennsla á að þjálfa nemandann í því að örva og nota hugann á krefjandi hátt, hafa skoðun 

á umhverfi sínu og vera spyrjandi og forvitinn um menningu og lífið. Nýta á þekkingu 

einstaklingsins og reynslu til skapandi verka (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). 
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Hugleiðsla getur verið alls konar og mismunandi útfærð, hvort sem er í kveðskap, góðum 

göngutúr, með handavinnu, garðyrkju, slakandi öndun, fljótandi í vatni eða heima að þrífa. 

Hugleiðsla og handavinna hjálpar líkamanum að slaka á og með ástundun hægist á 

hjartslættinum og líkaminn dregur úr framleiðslu stresshormóna sem valda kvíða og streitu. 

Handavinna færir þér hugarró og er heilsubætandi líkt og hugleiðsla (Strand, 1998). 

Öll skapandi störf eru slakandi og geta hjálpað gegn stressi og vanlíðan, hvort sem verið er að 

tala um garðyrkju, dans, söng, teikningu eða handavinnu. Þeir sem sinna handavinnu finna 

það vel á eigin skinni hvað það gerir þeim gott. 

Thelma: Amma hvenær byrjaðir þú að sauma út? Og hvað er það við handavinnuna sem er 

svona heillandi? 

Amma : Ég byrjaði snemma að sauma, mamma kenndi mér bæði að hekla og sauma.  

Það veitir mér mikinn frið og mikla ró að sauma út og mér hefur alltaf fundist gaman að 

skapa. Þegar ég var úti á spítalanum saumaði ég og heklaði annars hefði ég dáið úr leiðindum 

t.d saumaði ég æðislega fallegan löber harðangur og klausturssaum sem ég gaf yndislegu 

hjúkkuni minni sem hugsaði mest um mig. Einnig saumaði ég mörg milliverk og dúka sem ég 

heklaði í rúminu mínu á stofu 108 í Kommunihospítala í landinu græna. Handavinnan gerði 

mikið fyrir mig og tíminn var fljótari að líða. Ég gleymdi stað og stund. 

 

2.3	Tilraunaverkefni:	Fyrri	verkefni	og	vinnusmiðjur	

Ég ákvað að byggja meistaraverkefnið mitt á fyrri reynslu sem jógakennari og listamaður. 

Einnig hafði ég til hliðsjónar jóganámskeiðið sem ég hélt fyrir eldri borgara og 

samfélagsverkefni sem ég tók þátt í í Finnlandi árið 2016, bæði út frá því sem gekk vel og því 

sem betur hefði mátt fara eða vinna betur með. 

Ég finn eins og áður hefur komið fram fyrir áþreifanlegri tengingu hugans við líkama og sál í 

gegnum jóga, hugleiðslu og handavinnu. Ég tel að það sé gífurlega mikil þörf á núvitund í 

daglegu lífi og sérstaklega í skólakerfinu. Huga þarf að önduninni eins og í jóganu því allir 

eru jú alltaf að reyna að ná stjórn á huganum. Þegar náðst hefur stjórn á önduninni þá næst 

stjórn á huganum. Þegar stjórn er á huganum er allt mögulegt. 
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Handverkið er mér hugleiðsla sem styrkti hug minn, hjarta og hönd. Mig langaði að gefa 

þátttakendum listasmiðjanna færi á að upplifa það sama og ég hef fengið að upplifa í gegnum 

mína handavinnu. 

2.3.1	Jóganámskeið	fyrir	eldri	borgara	í	Jógasetrinu,	Reykjavík	2016		

Í meistaraverkefni mínu vildi ég ná til ólíkra kynslóða. Ég ákvað því að skoða einnig 

jóganámskeið sem ég hélt fyrir eldri borgara sérstaklega í því ljósi. Á námskeiðinu vann ég, 

líkt og í smiðjunum sem tilheyra meistaraverkefninu og fjallað er um í kafla fjögur, með 

minningar, fræðslu og valdeflingu. Ég hafði aldrei unnið áður með eldri borgurum og fannst 

þetta góð leið til að tengjast þeim og læra um þeirra hugmyndir og hugsanir.  

Hópurinn kom saman alla þriðjudaga frá 6. september – 13. desember 2016.  

Markmið jóganámskeiðsins var valdefling í gegnum jóga og hugleiðslu og að auka 

sjálfstraust og gleði. Kúnstin er að geta verið til staðar fyrir sjálfan sig í sátt og samlyndi við 

sinn innri mann, eins og hugleiðslukennarinn Pema Chödrön talar um varðandi hugleiðslu og 

áhrif hennar á okkur.  

Hugleiðsla snýst um að vingast við það sem við erum akkúrat núna, en ekki að henda því sem 

við erum til að verða eitthvað betri. „Með því að hugleiða erum við að vingast við það sem 

við erum nú þegar. Grunnurinn ert þú, við lærum á hæfileika okkar til að slaka á með 

skýrleika, rými og með þeirri opnu meðvitund sem þegar er til staðar í huga okkar. Við 

upplifum stundir þar sem við erum hér og og nú og að það sé einfalt, afdráttarlaust og án 

óreiðu.“ (Chödrön, 2001).  

Í námskeiðinu lagði ég áherslu á ferlið sjálft frekar en lokaútkomuna. Ég vildi sá fræi og 

vökva það á námskeiðinu og vonaðist eftir útsprungnu blómi þar sem þátttakendurnir myndu 

ná að tengjast við sitt sanna sjálf og sáttina.  

Markmið námskeiðsins var einnig að skapa vettvang fyrir fullorðið fólk til að koma saman og 

leika sér og í leiðinni styrkja sig líkamlega og andlega. Rauði þráðurinn var að auka 

sjálfstraust og gleði þátttakenda. Lokaávinningur námskeiðsins var valdefling gegnum jóga, 

dans og leiki. 

Ég hafði bók Daniel H. Pink, A Whole New Mind (2005), að leiðarljósi þar sem hönnun, saga, 

samhljómur, samhygð, leikur og tilgangur eru taldir afar mikilvægir þættir í fræðslu 

fullorðinna. Hann leggur áherslu á að finna sáttina þar sem við erum einmitt núna. 
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 Hann telur mikilvægt að skapa vettvang fyrir fullorðið fólk til að koma saman og leika sér, 

og í leiðinni styrkja sitt sanna sjálf (mynd 7). 

Mynd 7. Þátttakendur námskeiðsins leika sér saman. 

Á námskeiðinu gerðum við æfingar á stólum og á gólfi sem bættu jafnvægi þeirra og 

stöðugleika. Eitt af markmiðum námskeiðsins var að auka þol, teygjanleika og mýkt 

þátttakenda. Í lok hvers tíma var ég með góða slökun. Það sem ég lærði af kennslu þessa 

jóganámskeiðis er að við erum öll eins, alveg óháð aldri. Okkur langar öll að líða vel.	Ég var 

mjög meðvituð um að ég var að vinna með eldri konum en mér með reynslu af lífinu og vildi 

ekki gera lítið úr þeim. 

Ég fór því mjög rólega af stað með jógað og öndunina. Byrjaði á að kynna mig og í hvaða 

námi ég væri og svo í hverjum tíma fór ég dýpra inn á jógað og slökun, um hugleiðslu og 

hver væri ávinningur þess að stunda andlega næringu. 

Jóganámskeiðið byggði ég upp eftir starfskenningu minni sem ég hafði mér við hlið þegar ég 

kenndi námskeiðið.	Eftir námskeiðið sá ég hversu stuttan tíma það tók mig að ávinna traust 

þeirra, en að hittast í klukkustund í senn var ekki nógur tími. Það var erfitt að koma öllu fyrir 

á einum klukkutíma. Leikur og dans var eitthvað sem þær allar elskuðu og báðu um að yrði 

meira af. Við dönsuðum reglulega með slæður í hönd og brostum út að eyrum. Þær sögðu 

mér að slökunin væri stór partur af því af hverju þær komu á námskeiðið. Eftir 15 vikur með 

þessum konum varð mikil valdefling hjá þeim og ekki síst hjá mér. Þær fundu mun á sér 

líkamlega og andlega eftir okkar tíma saman.  

Gegnum námskeiðið töluðum við um hvað valdefling væri og deildum minningum og 

upplifunum eftir jógatímana. Í fyrsta tíma sáði ég ég fræinu og talaði um valdeflingu og 

mikilvægi þess að vera góður við sjálfan sig og tala fallega til okkar sjálfra. Í fjórða tíma 
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talaði ég um minningar og hvað þær gætu haft valdeflandi áhrif á okkur. Ég sagði þeim 

söguna af mér og ömmu og það sköpuðust áhugaverðar umræður eftir tímann. Hver og ein 

átti sér minningu sem þær töldu ekkert merkilega en sáu hana í öðru ljósi eftir tímann. Ég bað 

þær að hugsa heima um minningu sem þeim þætti vænt um, til að geta rætt um í næsta tíma. Í 

seinasta tímanum byrjuðum við á jóga og svo fengu þær slökun í lokin. Þær enduðu 

námskeiðið á að teikna hendur sínar á dúkinn. Hver og ein teiknaði sína hendi og skrifaði 

nafn sitt við. Við ræddum upplifun allra á námskeiðinu og útkoman var miklu meiri en ég 

þorði að vona. Þær fundu mun á sér, bæði líkamlega og andlega, sváfu betur og hlökkuðu 

alltaf til að koma og gefa sjálfum sér tíma fyrir sig. Við skiptumst á sögum tengdum 

formæðrum þeirra og handverki sem var þeim kært. Þær tengdu við mína sögu og gáfu mér 

hendur sínar á dúkinn sem eins konar verndarhendur því það gafst ekki tími til að sauma þær 

út enda gaf rýmið ekki tækifæri til þess. Þær gáfu mér leyfi til að sauma út þeirra hendur ef 

þær kæmust ekki á sýninguna í Norræna húsinu. Ég leit á þeirra ósaumuðu hendur sem 

blessun fyrir Minningardúkinn og hans komandi ævintýr.	

2.3.2	Mystery	gloves,	Rovaniemi	í	Finnlandi	2016	

Mystery gloves var verkefni þar sem ég ásamt nokkrum öðrum alþjóðlegum 

listkennslunemendum unnum með vettlinga í Rovaniemi. Vettlingana fundum við á götum 

borgarinnar. 

Okkur fannst sorglegt hversu mikill fjöldi vettlinga glataðist og sætu eftir stakir á kaffihúsum, 

götum og bekkjum borgarinnar. Við ákváðum að safna þeim saman og búa til 

þátttökulistaverk þar sem þeim væri breytt með útsaumi í „verndarhendur“ með hjálp 

kvennanna á Helmikammari, félagsheimili eldri borgara í Rovaniemi. Með Mystery gloves / 

verndarhöndunum vildum við tengja samfélagið í Rovaniemi við listaheiminn og tengja 

saman kynslóðir og konur frá ólíkum löndum. Við vildum mynda tengsl við eldri kynslóðir 

og vorum vissar að við gætum lært hvert af öðru í gegnum týnda vettlinga sem enginn sá 

fegurðina í.  

Vettlingarnir enduðu svo sem partur af mandölu sem var eitt af samfélagsþátttökulistaverkum 

Ásthildar Jónsdóttur á sýningu hennar LOOKING back – around – forward í Rovaniemi 

(mynd 8). 
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Mynd 8. Mystery gloves. 

Þegar við hittum konurnar í Helmikammari vorum við komnar með fullan poka af stökum 

vettlingum sem við höfðum fundið vítt og breitt um bæinn.  

Ég hafði áhyggjur af því að við myndum ekki ná að tengjast konunum þar sem ég og nokkrar 

stúlkur úr hópnum vorum ekki frá Finnlandi og töluðum því ekki tungumálið. En það reyndist 

ekki vandamál þar sem við vorum svo heppnar að hafa túlk með okkur sem gat túlkað það 

helsta fyrir okkur. Það sem þó braut ísinn var áhugi okkar á þeim og þeirra störfum og svo 

auðvitað íslenska konfektið sem ég kom með frá Íslandi. 

Við höfðum fengið úthlutað tveimur tímum með þeim og við byrjuðum á því að sýna þeim 

vettlingana og hvað okkur langaði að gera við þá, við vildum breyta þeim með þeirra hjálp frá 

því að vera einmana og skítugum á götum borgarinnar í verndarhendur í mandölunni. Þegar 

við vorum búnar að segja þeim okkar sögu og hvaðan við vorum, þá vildu þær sýna okkur 

verkin sín.  

Þær gefa allar sína vinnu og hafa fengið garn og áhöld að gjöf. Svo vildu þær bara fá eitthvað 

í hendurnar og byrja.  
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Um leið og við settumst allar saman niður í hring við borðið í þeirra fallega vinnurými þá 

losnaði um alla þörf hjá okkur til að sannfæra þær til að taka þátt. Um leið og við og þær allar 

fengum vettlingana í hendur, nál og tvinna, duttum við allar í flæðið og saumuðum í 40 pör á 

innan við tveimur tímum og hlógum og fífluðumst inn á milli.  

 

 

Mynd 9. Konurnar í Helmikammari og Mystery gloves/verndarhendurnar 

Það sem ég lærði mest af því að vinna með þessum yndislegu konum var hvað það var 

auðvelt að skapa þeim og okkur gott vinnuflæði, það kom í rauninni bara ósjálfrátt og 

auðvitað með virðingu og vináttu sem hófst strax í byrjun, þegar við sögðum okkar sögu og 

þær sýndu okkur sín verk, og sú virðing hélst út allan tímann. Við vorum hvetjandi og sátum 

með þeim allan tímann og saumuðum líka út sem var mikilvægt upp á vinnuflæðið, við 

hrósuðum hver annarri fyrir vel unninn útsaum. Þær fengu mig til að hugsa um mikilvægi 

þess að láta gott af sér leiða og hvað það hefur góð áhrif á þann sem gefur. Það gaf mér mikið 

að fá þennan stutta tíma saman, alveg óháð tungumáli og aldri. Áhugi okkar á handverkinu 

hélt uppi fallegri orku og vinnuflæði.  
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2.4	Starfskenningin	mín	

Alveg frá fyrstu önn í náminu í listkennsludeild Listaháskóla Íslands hef ég markvisst unnið 

að því að forma og vinna að starfskenningu minni. Hún hefur mikið breyst á þeim tveimur 

árum sem ég hef stundað námið. Stærstu breytingarnar og mesta þróunin kom í kjölfar þess 

að ég fékk að æfa mig í kennslu og prófa mig áfram samkvæmt starfskenningu minni í 

gegnum allt námið. Vinnusmiðjurnar sem fjallað var um hér að ofan höfðu mikil áhrif á 

þróun starfskenningarinnar.  

Ég greindi ofantalin verkefni og setti saman starfskenningu sem ég ákvað að hafa að 

leiðarljósi í þeim smiðjum sem ég hugðist framkvæma í tengslum við þetta meistaraverkefni. 

Ástæðan er að ég vil gefa nemendum mínum tækifæri til að upplifa þá hugarró og sjálfstraust 

sem ég sjálf upplifði í gegnum handverkið sem ég fékk í verðlaun frá ömmu sem barn.  

Kennarar eru afar mikilvægur hlekkur í lífi barna og geta haft mikil og sterk áhrif á börn og 

unglinga sem fylgja þeim alla ævi. Ég veit að ég vil vera kennari sem lyftir nemendum á 

hærra stig, með því að hvetja þá áfram og veita þeim innblástur. Reynsla mín í gegnum jógað 

og handavinnuna hefur veitt mér skilning á því hvað það er mikilvægt að læra með því að 

gera og upplifa.  

Skýr markmið eru mikilvæg forsenda þess að nemendur skilji tilgang námsins. Kennari þarf 

að vera vel upplýstur um námsefnið og fagið og viljugur til að miðla og elska nemendur sína 

(Tyler, 1967). Sömu áherslur er að finna í Aðalnámskrá framhaldsskóla en þar segir: 

Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Kennarastéttin spannar mörg 

hlutverk í skólakerfinu, s.s. kennslu, stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknir og 

þróunarstörf. Þannig teljast t.d. skólastjórnendur, sérkennarar og námsráðgjafar 

til kennarastéttarinnar. Gæði menntunar og árangur skólakerfisins byggist fyrst 

og síðast á vel menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls.13). 

John Dewey taldi einnig að þekking yrði til við mismunandi aðstæður og þegar hægt væri að 

tengja hana við eigin reynslu einstaklingsins sem væri þeim mikilvæg. Hugmyndir Dewey 

um leitarnám gengur út á að kennarinn leiti leiða til að virkja nemendur sína í átt að 

sjálfstæðri leit þar sem áherslan sé lögð á að læra af eigin reynslu, og þar sem engin ein leið 

sé réttari en önnur. Hlutverk kennarans er einnig að nota eigin reynslu og þekkingu til að lyfta 
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nemendum upp á hærra stig og hvetja þá áfram svo þeir geti upplifað aukna tengingu við sína 

eigin þekkingu og reynslu (Dewey, 2000).  

Í allri minni nálgun á ofangreindum námskeiðum hef ég lagt metnað minn í að skapa skýra 

tengingu við fyrri reynslu þátttakenda og skapa aðstæður sem örva þátttakendur.  

Djúp þekking mín á handverkinu sem ég miðla er einnig mikilvæg. Það að byggja nálgun 

mína á áralangri reynslu og þekkingu gerir mig meira sannfærandi sem kennara. 

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, 

viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, 

menntun þeirra og velferð (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

11).  

Þetta tengist sterkt við mína sýn sem kennari, bæði í jóganu og í listkennslu.  

Hér eru 10 atriði sem mér finnst mikilvægt að hafa í huga í kennslustofunni og mig langar að 

tileinka mér sem verðandi kennara: 

1. Undirbúningur 

Sem kennari er afar mikilvægt að vera vel undirbúinn fyrir hvern tíma, vera með 

kennsluáætlun tilbúna og hæfniviðmið. Ég vil líka mæta tímanlega og vera búin að skapa 

spennandi andrúmsloft inni í kennslurýminu sem vekur forvitni þátttakendanna. 

2. Skipulag 

Ég vil skipuleggja mig vel fyrir hvern tíma, en vera opin og leyfa mér og nemendum mínum 

að vera í flæðinu og breyta áætluninni ef við á hverju sinni. 

3. Skýr stefna 

Að vita hvað skal gera og hvenær er róandi og veitir öryggi, bæði fyrir kennara og nemendur. 

Þegar nemendur vita hvað þeir eiga að gera og til hvers er ætlast af þeim geta þeir betur unnið 

að verkefnum sem lögð eru fyrir þá. 

4. Sjáanleg tímalína fyrir nemendur 

Til þess að ná þessum markmiðum langar mig að vera alltaf með hálfgerða tímalínu, ekki í 

orðum heldur teiknaðar myndir og fá jafnvel nemendur með mér í byrjun annarinnar til að 
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teikna inn myndir á hana. Tímalínan er svo alltaf upp á vegg og auðvelt er fyrir mig og 

nemendur að sjá hvar við erum stödd og hvað er eftir að gera. 

5. Vinnuflæði  

Sem kennari vil ég skapa nemendum mínum vinnuflæði í tímunum, hvort sem það er með 

rólegri tónlist eða bjóða þeim upp á viðeigandi aðstöðu sem hjálpar þeim að komast í sitt 

vinnuflæði.    

6. Fastir siðir 

Byrja og enda alla tíma eins, til dæmis með stuttri hugleiðslu.  

7. Hreyfing 

Vera með danspásur eða annars konar hreyfingu á milli verkefna. Vinna markvisst í 

verkefnum og standa svo upp og hreyfa sig um. Skipta um stað í stofunni. Bjóða upp á 

mismunandi aðstöðu fyrir nemendur, til dæmis púða á gólfi jafnt við stóla og borð. Vera 

dugleg að fara með nemendur út í vettvangsferðir.  

8. Hvetjandi andrúmsloft 

Hrósa nemendum þegar það á við og hvetja þá áfram. Það er mitt hlutverk sem kennari að fá 

það besta út úr nemandanum með hvetjandi og uppbyggjandi hrósi og gagnrýni. 

9. Virðing og vinátta 

Fræða nemendur mína strax í upphafi um að í mínum tímum eigi að ríkja virðing fyrir hver 

öðrum og vinátta. Þannig öðlumst við umburðarlyndi gagnvart hver öðru. 

10. Hver einstaklingur skiptir máli og ekkert eitt virkar fyrir alla 

Enginn einstaklingur er eins og ég sem kennari þarf að vera meðvituð um það og passa mig 

að ætla ekki að setja alla í sama form. 
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Thelma: Átt þú þér einhverja fyrirmynd eða uppáhalds kennara sem þú manst eftir? 

Amma: Móðir mín var mér mikil fyrirmynd og kenndi hún mér handavinnu þegar ég var 

sjálf lítil stelpa. Mamma hefur ekki gert sér grein fyrir hvað hún var að gefa mér mikið 

frekar en ég þegar ég kenndi þér handavinnu sem barn, þegar ég var að kenna þér 

handavinnu leit ég á það sem leik eða pössun. Mamma gerði sér alls ekki grein fyrir að ég 

myndi nota handavinnuna á ögurstundu á spítalanum. Í mínu bataferli á spítalanum skipti 

læknirinn minn mig líka miklu máli, hann var alltaf að hvetja mig áfram og ríkti mikil 

virðing okkar á milli. Læknirinn minn er í hálfgerði guðatölu hjá mér eins og þú veist og 

allt þetta yndislega fólk allt sem ég komst í kynni við á spítalanum. Það hvatti mig áfram í 

skólanum og á spítalanum og það stuðlaði örugglega að bata mínum.  
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3. Menningararfur,	flæði,	valdefling	og	fullorðinsfræðsla		

Í þessum kafla mun ég færa fræðileg rök fyrir hugmyndum mínum um hvernig hægt er að 

nota handverk til að miðla menningu og minningum. Hugmyndir og kenningar fræðimanna 

og listamanna um flæði og mikilvægi miðlunar menningararfs og minninga verða raktar og 

hvernig sköpun og sjálfstraust getur spilað mikilvægan þátt í valdeflingu einstaklingsins.  

Thelma: Amma, gerir þú þér grein fyrir af hverju handverk er mér svona kært og af hverju 

það er fléttað inn í allt sem ég geri í dag?  

Amma: Nei, segðu mér það. 

Thelma: Svarið er einfalt, það er tilfinning sem blossar alltaf upp hjá mér þegar ég bródera. 

Tilfinningin tengist minningu sem hleður mig af vellíðan, hugarró og ég finn sterka 

tengingu milli hugar og handar. Minningin er ég 8 ára með þér, amma, í stofunni að prjóna 

og hekla í algjöru flæði. Ég gerði mér svo seinna meir grein fyrir því að þetta var líka mín 

fyrsta upplifun af hugleiðslu. 

Amma: Veistu, þegar ég var ólétt af mömmu þinni, þá bjó ég hjá Rósu frænku þinni hér í 

Reykjavík. Sum kvöld komu þær Sigríður og Elísabet systir hennar Rósu í heimsókn og 

þegar við vorum komnar í ró byrjuðu þær að kveða sín á milli. Ég man hvað það róaði mig 

og ég naut þess að sitja í sófanum með handavinnuna mína og hlusta á þær. Þegar þú talar 

um þessa hugarró og hugleiðslu þá tengi ég smá við þessar stundir sem ég átti þarna hjá 

Rósu frænku og hugsa núna hvað þetta var mikil ró fyrir mig. Meira að segja komu þær 

kvöldið áður en mamma þín fæddist og kannski hafði það áhrif á hversu mild fæðingin var. 

Ég hafði kviðið fyrir henni þar sem ég er bara með eitt lunga eftir slysið. En hún gekk og 

mamma þín kom í heiminn náttúrulega.  

	

3.1	Menningararfur	

Mannfræðingurinn Clifford Geertz talar um menningu sem sögulega skilgreiningu á 

merkingarkerfi sem bundið er í táknum. Greining á menningu sé því túlkun með vísindalegri 

aðferð í leit að merkingu. Hann trúði því að menning yrði ekki til í höndum og hugmyndum 

einstaklingsins heldur í notkun hlutanna, orðanna og hugmyndanna á milli fólks í 

samfélaginu (Geertz, 2000). 
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Menningararfur snýst að mörgu leyti um samband fólks í samtímanum við leifar fortíðar og 

út frá því sambandi verður hann snertiflötur fortíðar og samtíðar (Ólafur Rastrick og 

Valdimar Tr. Hafstein, 2015). Þegar unnið er með handverkshefðir er verið að stuðla að 

sterkri tilfinningu fyrir uppruna einstaklingsins. 

Skyndileg og tilfinningaþrungin enduruppgötvun fortíðar sem hefði verið talin að 

eilífu glötuð leiðir í ljós burðarvirkið sem tíminn leggur til sjálfsins: stöðugt undirlag 

sem fram að því liggur óþekkt undir kviku og tilviljanakenndu yfirborðinu. Þessi 

tilvistarlega uppgötvun örvar listræna leit sem síðan framkallar örvandi siðferðilegan 

tilgang (Bowie, 1998, bls. 4). 

Að hrósa hlut eða sið sem menningararfi er háð því að einhver í nútímanum hafi einhvern 

áhuga á honum eða sjái hag sinn í að gera slíkt (Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein, 

2015). 

Zen-meistarinn og búddha munkurinn, Thích Nhất Hạnh finnur tengingu frá fortíð til 

framtíðar og talar um hversu sýnilega hún birtist í lófum okkar: 

Ef þú horfir nægilega djúpt inn í lófa þinn, þá sérðu foreldra þína og allar kynslóðir 

forfeðra þinna. Öll eru þau lifandi á þessu andartaki, hvert og eitt til staðar í líkama 

þínum. Þú ert arfleifð þessa fólks. (Thích Nhất Hạnh, 2003) 

Í lögum um menningarminjar frá árinu 2012 er tilgangur þeirra sagður að stuðla að verndun 

menningarminja og að tryggja að íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til komandi 

kynslóða. 

Þegar nánar er að gáð er það þó ógn eyðileggingarinnar sem skilgreinir menningararf. 

Yfir skyldum fólks við menningararfinn vofir glötun. Án hættunnar er enginn 

menningararfur: hlutir og siðir sem ekki eru í einhvers konar háska eru bara hluti af 

daglegu lífi og daglegu brauði. Torfbæirnir urðu ekki menningararfur fyrr en fólk var 

hætt að búa í þeim og flestir höfðu verið jafnaðir við jörðu eða voru orðnir rústir 

einar. Þjóðlegur fatnaður íslenskra kvenna varð ekki mikilvægur þjóðinni fyrr en 

konur tóku að klæða sig eftir útlendum sið (Ólafur Rastrick, Valdimar Tr. Hafstein, 

2015, bls. 9)  
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Orðið arfur er sótt í erfðarétt og vísar til einnar af myndlíkingum samfélagsins, 

fjölskyldunnar. En á meðan lýðveldi heimsins hafa afnumið skipan erfðaveldisins á flest 

öllum sviðum samfélagsins hefur það viðhaldist að einhverju leiti á menningarsviðinu þar 

sem það birtist okkur vel og vandlega í menningararfinum (Valdimar Tr. Hafstein, 2015). 

Menningararfur er oft sagður hafa ómetanleg áhrif á þjóðir og samfélagshópa og jafnvel allt 

mannkynið. Menningararfur er talinn nauðsynlegur fyrir menningarlega sjálfsmynd fólks, 

tilfinningu fyrir rótum og sögulegri samfellu. Þekking á arfleifðinni skapar þannig brú milli 

núlifandi kynslóða og liðinnar menningar formæðra; hún hefur gildi fyrir samtímann um hver 

„við“ erum og hvaðan „við“ komum. Hver sá hlutur eða siður sem skilgreindur er sem 

menningararfur getur því virkað sem tenging frá sameiginlegri fortíð, yfir í að skilja sjálfan 

sig og tengja við uppruna sinn (Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein, 2015) 

Fatahönnuðurinn Vivienne Westwood tekur í sama streng og segir að fortíð og framtíð eigi 

að fara saman. Ef þú veist ekki hvaðan þú ert, hvernig veistu þá hvert þú ert að fara? 

Fatahönnuður er alltaf að horfa til baka fyrir innblástur. Hann þarf að þekkja söguna, hvað 

hefur verið gert til að koma með nýja og ferska sýn á framtíðina. Vivienne lætur alla sína 

starfsnemendur fara á söfn í Bretlandi og verða fyrir innblæstri og sjá menningararf Bretlands 

áður en þeir koma að vinna með henni. Hún telur þekkinguna sem kemur frá fortíðinni 

nauðsynlega (Westwood, 2009).  

3.2	Að	viðhalda	menningararfi	

Allt er í heiminum hverfult, allt annað tekur breytingum, en menningararfurinn 

má hins vegar ekki breytast. Hann á að vera fastinn innan um breyturnar, alveg 

eins á morgun og hann var í gær. Allar breytingar á menningararfinum horfa til 

verri vegar. Um leið staðfesta allar breytingar að menningararfurinn sé 

sannarlega í útrýmingarhættu og þarfnist tafarlausrar verndar (Valdimar Tr. 

Hafstein, 2015, bls. 319). 

Gjarnan hafa heimilisiðnaðarfélög í hinum vestræna heimi lagt mikinn metnað í að 

vernda vinnubrögð og efnistök þá sérstaklega í þjóðlegri handverkshefð (Klein, 2000; 

Hyltén-Cavallius, 2007). Í júlí árið 1913 var Heimilisiðnaðarfélag Íslands stofnað og er 

það landsfélag. Sögu stofnunar þess má þó rekja 50 ár fyrr, eða til ársins 1862. Sigurður 

Guðmundsson taldi nauðsynlegt að koma á stofn forngripasafni til að safna saman og 

varðveita þar íslenska gripi og menningarverðmæti frá 1000 ára tilveru íslenskrar þjóðar 
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í landinu. Hugmynd Sigurðar var vel tekið og var Forngripasafn Íslands stofnað með 

fyrstu gjöfinni til þess frá sr. Helga Sigurðssyni í Jörva. Eftir stofnun Forngripasafns 

Íslands fóru menn að skilja betur gildi hinnar fornu bændamenningar og starfs 

heimilanna, halda til haga góðum gripum og bjarga bókum frá eyðileggingu eða 

flutningi til útlanda. Menn fóru að átta sig á vinnuaðferðum og meta hið gamla 

handverk (Heimilisiðnaðarfélagið e.d.). 

Hlutverk Heimilisiðnaðarfélagsins er að viðhalda þekkingu og áhuga landsmanna á því að 

framleiða nytsama og fallega hluti sem mæta kröfum nútímans og eiga sér rætur í þjóðlegum 

menningararfi. Einnig að vernda þjóðlegan íslenskan heimilisiðnað og einn liður í því að 

viðhalda menningararfinum sem leynist í handverkinu er sá fjöldi námskeiða sem hægt er að 

sækja sér í heimilisiðnaðarskóla félagsins. Sem dæmi um námskeið má nefna: vefnað, útsaum 

og knipl, hekl, prjón, þjóðbúning og tóvinnu. 	

Dr. Karl Aspelund (2015) telur að þjóðlegur klæðnaður íslenskra kvenna sé áþreifanlegur 

menningararfur. Menning felst einkum í sameiginlegum hugmyndum og þekkingu áður en 

aðgerðir gera hana sýnilega. Íslenski þjóðbúningurinn er dæmi um handverksþekkingu úr 

fortíð, þeir erfast oft milli kynslóða og fyrir vikið varðveitast minningar og 

handverkskunnátta. Reynslan af handverki sprettur því fram af miðlun menningararfs milli 

kynslóða og vekur þannig minningar um liðna tíð.  

Búningur er ekki bara einhver samsetning af vefnaðarvörum og fylgihlutum. Hann nær 

fullnustu þegar manneskja ber hann og myndar tengsl við fólk í umhverfi sínu með þeim 

áhrifum sem þannig verða til. Konur nefna mæður, ömmur og langömmur sem innblástur og 

hvatningu til að koma sér upp búningi. Þjóðlegur klæðnaður íslenskra kvenna er 

áþreifanlegur menningararfur. (Karl Aspelund, 2015). 

 

3.3	Áherslur	aðalnámskrár	

	

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að: 

Listir hafa fylgt manninum frá örófi alda og eru einn af hornsteinum mannlegs 

samfélags. Með hjálp listarinnar hefur maðurinn tjáð tilgang og merkingu 

mannlegrar tilveru og mótað umhverfi sitt. Í listiðkun öðlast einstaklingurinn 

lífsfyllingu og finnur tilfinningum sínum og hugmyndum farveg. Skólinn er 
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samfélag og þar leika listir sama hlutverk og í þjóðfélaginu í heild sinni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 3). 

Listnám þjálfar hæfni til þátttöku í menningu samfélagsins. Með þekkingu og skilningi á 

táknmáli lista er maðurinn fær um að meta og greina upplýsingar og áhrif sem hann verður 

fyrir daglega. Þessi þekking og skilningur er forsenda virkrar þátttöku í menningunni. Listir 

hjálpa nemandanum að skilja menningarlegan fjölbreytileika og viðurkenna menningarlegt 

afstæði með því að kynna fyrir honum gildi, hefðir og hugmyndafræði eigin samfélags og 

annarra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 3). 

Mikilvægi textílmenntar og alls listnáms í grunnskóla vegur þungt í viðhaldi á menningararfi 

okkar. Textílmennt er  því mikilvægur þáttur í íslenskri menningu. Prjón tóvinna, útsaumur 

og vefnaður vegur þungt í íslenskrar listasögu og er arfleifð sem þjóðin þarf að þekkja og 

skilja til að miðla henni áfram. Handverk  á öldum áður var hluti af daglegu lífi fólks, en í 

dag er talinn vera vaxandi atvinnugrein og hluti þeirrar ímyndar sem einkennir íslenska 

menningu. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um námsgreinina textílmennt og hvernig hún felur bæði í 

sér þátt hönnunar og handverks. Handverk á sér djúpar rætur í menningu þjóðarinnar og 

heimilisiðnaðinum, þar sem unnið er út frá gamalli hefð og þekkingu á efnum og aðferðum. 

Þekkingin og hefðin sem liggur í menningararfi okkar á að skila áfram í takt nútímann. 

Textílhönnun mótar umhverfið okkar og hefur áhrif á daglegt líf okkar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). 

3.4	Fyrirtæki	sem	viðhalda	menningararfi	

Sem dæmi um fyrirtæki í tískuheiminum sem stofnaði skóla til að viðhalda menningararfi 

handverksins er Lesage sem er í eigu tískuhússins Chanel, og er eitt virtasta fyrirtæki í 

heiminum sem gerir handbróderuð efni fyrir „Haute Couture,“-sýningarnar í París.  

Lesage hefur unnið að einstakri tækni sinni í útsaumi síðan árið 1924. Eitt af mikilvægustu 

verkefnum skólans er að viðhalda handverkshefðinni og miðla menningararfleifð 

handverksins áfram til komandi kynslóða. Það varð til þess að skólinn École Lesage var 

stofnaður árið 1992. Eigandi Lesage, François Lesage var orðinn þreyttur á að sjá listina og 

leyndarmálin á bak við handverksþekkinguna deyja út með þeim örfáu konum sem eftir voru 
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hjá fyrirtækinu (Lesage, 1992). École Lesage notar því handverkið til að miðla menningu og 

arfleifð á milli kynslóða.  

Menning felst einkum í sameiginlegum hugmyndum og þekkingu áður en aðgerðir gera hana 

sýnilega. Menningarlegar mótspyrnuhreyfingar myndast gjarnan þegar fólk bregst við nýjum 

aðstæðum með því að hverfa til þess gamla. Litið er til fortíðarinnar eftir ímynd um hvernig 

framtíðin eigi að líta út. Leitin að hinu eilífa, utan sögulegs tíma, er hluti af leit að 

áreiðanlegri sjálfsmynd (Karl Aspelund, 2015). 

Menningararfur er ekki aðeins gamlir hlutir, geymdir undir gleri, heldur líka 

verkkunnátta og hefðir. Til að varðveita slík verðmæti þarf að rannsaka 

handverk, læra vinnubrögð og kenna þau nýjum kynslóðum. (buningurinn.e.d.) 

 

3.5	Flæði	og	skynjun	

Thelma: Af hverju er handverkið þér mikilvægt? Tengir þú einhverja minningu við 

handverkið?  

Amma: Handavinnan gaf mér mikið þegar ég var úti á spítalanum, mamma kenndi mér 

hana þegar ég var lítil eins og ég hef sagt þér áður, en þegar ég hugsa til baka aftur til þess 

tíma sem ég lá í stofu 108, þá leið mér best þegar ég var að vinna í höndunum og gleymdi 

stað og stund og fannst ég stundum vera komin heim til mömmu sem færði mér gleði. En í 

dag þegar ég sinni handavinnunni minni hugsa ég oft um tímann minn á spítalanum. Hún 

iljar mér um hjartarætur í dag. 

 

Hvernig getum við skapað aðstæður til að komast í ástand þegar manneskja gleymir stað og 

stund og getur sökkt sér niður í viðfangsefnið, ástand sem ungversk/ameríski	sálfræðingurinn 

Mihaly Csikszentmihalyi vill kalla „flæði“? Hann hefur á sínum ferli rannsakað hamingjuna, 

flæðið og sköpunargáfuna.  

Csikszentmihalyi hefur m.a. mótað hugmyndir sínar um flæði sem er eftirsóknarvert ástand 

þegar manneskja getur sökkt sér niður í viðfangsefni, það eru stundir þar sem 

einstaklingurinn hugsar ekki um neitt annað en verkefnið sem hann er að vinna að. Hann 

getur ekki hugsar um neitt annað en að halda áfram með verkefnið og leysa það eins vel og 
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hann mögulega getur. Csikszentmihalyi segir að það séu þrjár forsendur sem þurfi að vera til 

staðar til að flæði eigi sér stað: raunhæf markmið, markviss endurgjöf og gott jafnvægi milli 

færni og áskorana (Csikszentmihalyi, 1990). 

Hugmyndafræðin um flæði bendir að öðru leyti til þess að stefna beri að því að öðlast 

hæfni á einhverju sviði eða ná sjálfkrafa valdi á kerfisbundinni þekkingu, þ.e. að láta 

einstaklinginn sjálfan um að laðast að því sem hugurinn stendur til, sem er það sem hver 

einstaklingur þráir innst inni. Slík ástríða geti orðið upphaf mikilla afreka, þar sem 

einstaklingurinn geri sér þá smám saman grein fyrir að sú ánægja sem flæðið veiti komi 

af því að leggja sig fram á ákveðnu sviði (Goleman, 2000). 

Samkvæmt Csikszentmihalyi þá eru bestu stundirnar í lífi okkar ekki þegar við erum í 

afslöppun eða aðgerðaleysi. Bestu augnablikin eru yfirleitt þegar líkama okkar og hug er 

ögrað til fulls til að ná settum markmiðum sem við teljum þess virði. Einstaklingurinn 

upplifir ósvikna ánægju á meðan hann upplifir flæðið. Ögrun er í hámarki, en tilfinning um 

að möguleiki sé á að ljúka verkefninu er alltaf til staðar. Flæði er því stöðug jafnvægislist á 

milli kvíða og leiða þar sem erfiðið er of mikið eða lítið fyrir færni einstaklingsins 

(Csikszentmihalyi, 1990). 

Csikszentmihalyi heldur því fram að hamingja og flæði séu skyld og að hamingjuna sé ekki 

að finna í peningum heldur í augnablikunum í lífinu. Spurningin sem situr eftir er því: Hvað 

er hamingja og hvernig getum við upplifað hana? Lykillinn að hamingju felst í því hvernig 

við notum andlega orku okkar. Þegar við beinum athygli okkar meðvitað að settu takmarki, 

þá bókstaflega flæðir líkamleg orka okkar í átt að því markmiði sem leiðir okkur að innri sátt 

og hamingju (Csikszentmihalyi, 1990). 

Margir myndu halda að það væru bara menn eins og Gandhi eða Dalai Lama sem gætu litið á 

kvíða eða mögulega ógn og breytt henni með hlutlausum huga í ánægjulega upplifun og 

upplifað á sama tíma innri ró sem samfellt hugarástand. En Csikszentmihalyi telur að allir 

hafi hæfileika til að geta upplifað ósvikna hamingju og flæði í daglegu lífi. Hann bendir á að 

það séu ótal leiðir sem hægt sé að styðjast við til að upplifa hamingjuna. Telur hann augljósa 

tengingu vera á milli flæðis og búddhískrar hugsunar um núvitund, hugleiðslu og jóga. 

Csikszentmihalyi segir Hatha jóga vera eina bestu aðferðina til að leyfa huglægri orku okkar 

að flæða um rásir meðvitundarinnar (Csikszentmihalyi, 2015). Það er margt líkt með jóga og 

flæði og tengslin þar á milli eru afar sterk, en jóga er mjög vel skipulagt flæðisástand. Bæði 
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jóga og flæði reyna að ná fram ástandi þar sem einstaklingurinn upplifir að hann sé tengdur 

sjálfum sér og umhverfi sínu og þar af leiðandi í algleymi „í flæðinu“. Það er mögulegt að 

gera með samspili aga, hugar og líkamans (Csikszentmihalyi, 2015). 

Á rannsóknastofu lækna- og tannlæknaskólans í Rochester-háskólanum árið 1947 uppgötvaði 

sálfræðingurinn Robert Ader að ónæmiskerfið væri fært um að læra, ekki síður en heilinn. 

Þessi niðurstaða var mikið áfall vegna þess að á sviði læknavísindanna hafði alla tíð verið 

gengið út frá því að einungis heilinn og miðtaugakerfið gætu brugðist við reynslu með því að 

breyta starfsemi sinni. Uppgötvunin varð til þess að gera þurfti nýjan líffræðilegan uppdrátt 

af mannslíkamanum (Goldman, 2000). 

Skynjuð þekking og upplifun heimsins í gegnum skynfærin er eitt af því sem 

uppeldisfræðingurinn Maria Montessori talaði fyrir og taldi að menntun og skynjun væru 

órjúfanleg heild. Næm skynfæri væru forsenda náms (Montessori, 1967). Sjálfsprottin 

einbeiting tengist skynfærunum augum, eyrum, nef, munni og húð.  

Montessori þróaði meðal annars leikföng með þrautum sem reyndu á hugsun og skynfæri 

barna. Leikföngin voru þannig hönnuð að börnin gátu leyst úr þrautunum á eigin forsendum 

en ekki í samkeppni við önnur börn og taldi Montessori að það drægi úr vanmáttartilfinningu 

hjá barninu og yki á sama tíma sjálfstraust þess (Montessori, 1967). 

Sambærilegar hugmyndir hafa einnig verið hér á Íslandi síðan snemma á síðustu öld. Í 

bókinni Lýðmenntun; Hugleiðingar og tillögur fjallaði Guðmundur Finnbogason um 

reynsluna og lagði áherslu á hversu sterkur grunnur hún væri undir menntun. Reynslan 

fengist með skynjun, þ.e. við lærðum að hræðast eld ef við brenndum okkur og við sæktum í 

að borða sætindi ef okkur hefði fundist þau góð þegar við smökkuðum þau fyrst (Guðmundur 

Finnbogason, 1904, bls. 38). Þessar hugmyndir Guðmundar og Montessori byggja á að 

kennarinn skapi aðstæður fyrir nemendur sem styrki þá og efli.  

3.6.	Valdefling	

Samkvæmt mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er valdefling skilgreind sem 

skilningur á eigin virði, réttur til að hafa skoðanir, réttur til tækifæra og réttur til að stjórna 

eigin lífi. (UNESCO, 2012) 
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Valdefling þýðir að hver einstaklingur geri sér grein fyrir því, hvað er honum fyrir bestu 

hverju sinni. Valdefling þýðir að hver og einn búi við þau réttindi að geta náð sér í alla þá 

þekkingu og næringu sem hann þarnast til að auka á lífsgæði sín (Rannveig Traustadóttir, 

2006). Lífsgæðum fylgir því að geta unnið með eigin hæfileika. Eitt af aðalatriðum 

valdeflingar að geta leyst úr erfiðleikum með eigin styrkleika (Jönsson, 2010). Það má því 

segja að um valdeflingu sé að ræða þegar einstaklingur kemur sjálfum sér á óvart eða gengur 

í augun á sér sjálfum með eigin styrkleika og gáfum. Einn af fylgifiskum valdeflingar er því 

aukið sjálfstraust.  

Sjálfstraust og sjálfsöryggi er mikilvægt vopn til að takast á við verkefni og áskoranir í 

daglegu lífi. Lélegt sjálfstraust og lítið sjálfsmat getur haft afar neikvæð áhrif á 

einstaklinginn. (Kuhlman, 2005). Margar rannsóknir hafa sýnt að hugsanir okkar hafa mátt. 

Hvernig við hugsum og tölum til okkar hefur áhrif á það hvernig okkur líður og hvernig við 

hegðum okkur.  

Lélegt og neikvætt sjálfstraust getur leitt til þess að við þorum ekki að taka áhættu eða 

áskoranir, þó svo að við búum yfir nægum hæfileikum og styrk. Einstaklingurinn missir trú á 

sjálfum okkur og hætti að vera aðalleikarinn í sínu lífi. Óraunhæfar hugmyndir um eigin 

styrkleika geta leitt til neikvæðra tilfinninga sem standa í vegi fyrir því að við náum árangri í 

lífinu. Skortur á sjálfstrú og eilíf leit eftir samþykki frá samfélaginu er vítahringur fyrir marga 

og getur heft áhrif á hæfileika okkar til að vaxa, þroskast og læra (Kuhlman, 2005).  

 

3.7	Skapandi	valdefling	

Þeir sem sinna handavinnu finna það vel á eigin skinni hvað hún gerir þeim gott. Handavinna 

er að mörgu leyti eins og hugleiðsla og slökun í senn. Endurteknar hreyfingar handa, hljóð í 

prjónunum og áferðin á efniviðinum skapa hvíld í huga okkar frá amstri dagsins. Með því að 

stunda hugleiðslu er hægt að bæta og styrkja andlega heilsu. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að með iðkun hugleiðslu getum við stuðlað að lægri blóðþrýstingi, minnkað líkurnar á 

hjartasjúkdómum og dregið úr verkjum og streitu (Wilson, 2015).  

Listir dýpka sjálfsvitund og tilfinningu fyrir stöðu í umhverfinu. Listir eru 

starfsvettvangur en jafnframt áhugamál sem veitir lífsfyllingu allt frá barnæsku til 

elliára. Að njóta lista nærir um leið tilfinningalíf og vitsmuni. Þær eru lífsgæði sem 
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hver einstaklingur á rétt á að njóta. Listnám veitir tækifæri til að þroska fjölbreyttan 

og persónulegan tjáningarmáta. Tjáningarmáti einstaklingsins byggist á hinum ólíku 

þáttum greindar hans og hæfileika. Í listiðkun finnur hann sér leið til tjáningar og 

staðfestingar á eigin eðli og verðleikum. Listir endurspegla þannig fjölbreytileika 

mannlífsins. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls 6)  

Listnám gefur möguleika á að styrkja sjálfsmynd og sjálfsskilning einstaklingsins sem er 

undirstaða farsældar í lífi og starfi. 

Margar rannsóknir hafa leitt í ljós að vinna við handverk veitir lífsfyllingu og ánægju 

(Johnson og Hawley, 2004; Minahan og Cox, 2007; Margrét Valdimarsdóttur 2009; 

Schofield-Tomschin og Littrell, 2001; Stalp og Winge, 2008). Rannsókn Halldóru Bjargar 

Sævarsdóttur (2014) sýndi að það að vera þátttakandi í handverkshóp undir stjórn fagaðila 

virkaði styrkjandi á einstaklinga í krabbameinsmeðferð. Helstu kostir skapandi handverks 

voru að hún væri uppbyggjandi, róandi og gefandi, bæði andlega og líkamlega. Ætla má að sú 

niðurstaða eigi við um alla hópa sem stunda handverk. Þegar einstaklingum var gert kleift að 

geta gert hlutina sjálfir öðluðust þeir tilfinningu um sjálfstæði og öryggi. Tilfinningin um að 

vera sjálfur við stjórnvölinn í eigin lífi og að maður ráði tíma sínum er einn af grunnþáttum 

sjálfstrausts og vellíðanar (Bonner, 1986; Stalp og Winge 2008).  

Jafnvægi milli áskorana og færni er hægt að tengja við Howard Gardner (Gardner, 1997) að 

því leyti að ef áskorun er beint inn á færnisvið nemandans hlýst af því betri árangur. Einnig 

tengist það kenningum Csikszentmihalyi um flæðið og hvernig hægt sé að gefa nemendum 

tækifæri til að upplifa það en stærstu forsendur flæðisástandsins eru jafnvægið á milli 

áskorana og færni ásamt skýrum markmiðum og markvissri endurgjöf.  

Samkvæmt kenningum Howard Gardner þurfa nemendur að fá tækifæri og traust til að sýna 

hvað í þeim býr útfrá þeirra eigin styrkleikum. Gardner telur mikilvægt að nemandinn fái 

tækifæri til að vinna á þann hátt að sterkustu hliðar hans njóti sín best. Hann leggur áherslu á 

mismunandi gerðir mannshuga og mismunandi styrkleika (Gardner, 1997).  

Gardner kom fram með fjölgreindarkenningu sína uppúr 1980. Hann bendir á að til eru 

„margar gerðir mannshugans“ og talar fyrir því að greind er ekki eitt afmarkað hugtak 

(Armstrong, 2001).  
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Gardner taldi mikilvægt að allar greindir mannsins yrðu viðurkenndar og að leggja ætti rækt 

við allar þær greindir. Hann ítrekaði sömuleiðis hve ólíkir einstaklingar væru vegna 

mismunandi greindar þeirra (Gardner, 1987).  

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) tekur í sama streng og segir listnám stuðla að alhliða þroska 

einstaklingsins: 

Í listnámi reynir á marga þætti mannlegrar hæfni, bæði til hugar og handa, þar sem 

nemendur þurfa að beita rökhyggju sinni jafnt sem ímyndunarafli til að ná árangri. Í 

námi þurfa þeir tækifæri til að virkja öll svið hæfileika sinna, nota öll skynfæri sín, 

beita þekkingu sinni, færni og skilningi til að túlka og meta upplýsingar. Þannig verða 

nemendur virkir í athugun, rannsókn og athöfnum en slíkt nám verður haldbest og 

hugstæðast. Listir dýpka sjálfsvitund og tilfinningu fyrir stöðu í umhverfinu. Listir eru 

starfsvettvangur en jafnframt áhugamál sem veitir lífsfyllingu allt frá barnæsku til 

elliára. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 3). 

Með því að vera skapandi í störfum sínum og tómstundum, hvert svo sem starfið er, 

getur fólk öðlast fullnægju og lífsgleði, og hver og einn hefur tækifæri til að finna 

hæfileikum og sérstöðu sinni farveg. Slökkviliðskonan, áhugamálarinn, 

tölvunarfræðingurinn, prjónakarlinn, táknmálstúlkurinn, spretthlauparinn, ritstýran 

eða bakarinn; allir geta haft bæði gagn og gaman af sköpun í leik og starfi (Ingibjörg 

Jóhannesdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls 13). 

Fatahönnuðurinn Steinunn Sigurðardóttir er gott dæmi um einstakling sem fékk tækifæri til 

að nýta sér hæfileika sína og styrk í sinni skólagöngu. Það landaði henni seinna 

draumastarfinu sem prjónahönnuður hjá fremstu hönnuðum heims: 

Amma kenndi mér að prjóna. Prjón var kennt í grunnskóla og það skipti mig miklu að 

geta búið eitthvað til með höndunum. Þegar ég byrjaði í framhaldsskóla var hins 

vegar eins og fótunum hefði verið kippt undan mér. Ég gat ekki notað það sem ég 

elskaði að gera. Það voru engir framhaldsskólar sem lögðu áherslu á að vinna með 

höndunum. Það var ekki fyrr en ég fór í framhaldsnám í New York sem ég náði mér á 

strik aftur og þá varð það í gegnum prjónið sem ég varð fyrirmyndarnemandi á ný. Ég 

vann öll verðlaun sem hægt var, fékk mitt fyrsta starf af því að ég kunni að prjóna. 

Það að prjóna hefur komið mér í gegnum lífið og gert mig að því sem ég er í dag. 

(Steinunn Sigurðardóttir, fatahönnuður. Sköpun, grunnþáttur menntunar, 2011)  
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Samkvæmt fræðimanninum Jimmy Bayes eru nokkur stig innan valdeflingar, eða fjórar 

mismunandi leiðir sem eru: gagnrýnið félagslegt sjónarhorn (e. critical social view), 

uppbyggilegt sjónarhorn (e. structural view), sálfræðilegt sjónarhorn (e. psychological view) 

og andleg styrking (e. divine empowerment).  

Valdefling í skólastofum verður til þegar kennsla einkennist af umhyggju, skuldbindingu, 

sköpun, góðum samskiptum og sameiginlegri viðurkenningu fyrir bæði nemandanum og 

kennaranum. Kennslan er sameiginlegt ferli nemanda og kennara sem einkennist af jákvæðri 

orku sem flæðir á milli tveggja einstaklinga. Verkfærin sem nemandi og kennari þurfa að 

hafa og vinna með til að valdefling eigi sér stað eru jákvæð sjálfsmynd, sköpunargleði, 

upplýsingaflæði og stuðningur. Þessar aðstæður gefa nýjan skilning á kennslu og leiðir til 

valdeflingar beggja einstaklinga í kennsluferlinu (Bayes, 2015). 

Bayes telur að nokkur atriði þurfi að vera til staðar í skólastofunni til þess að valdefling geti 

átt sér stað þar. Innihaldsrík þátttaka, (e. meaningful participation), valdajafnvægi (e. shared 

power), einstaklings- og samfélagsmiðuð stefna (e. individual and community level 

orientation), félagsleg og pólitísk stefnumarkandi markmið (e. socio-political change goals) 

og gagnrýnin hugsun (e. critical reflection) (Bayes, 2015, bls. 9). 

Hugmyndir Bayes um valdeflingu svipar mikið til kenningar sálfræðingsins Csikszentmihalyi 

um forsendur flæðisins. Csikszentmihalyi segir að sé þrjár forsendur flæðis séu skýr 

markmið, markviss endurgjöf og jafnvægi milli áskorana og færni. 

Sköpun er einn af mikilvægum þáttum í valdeflingu nemandans. Með sköpun má ýta 

undir jafnrétti kynja og annarra þjóðfélagshópa, stuðla að heilbrigðara lífi og hvetja 

einstaklinginn til að vera virkari þátttakandi í mótun samfélagsins. Í sköpun liggur 

kraftur sem er ekki einungis afar þýðingarmikill fyrir einstaklinginn sjálfan heldur 

einnig samfélagið í heild. Þátttaka í sköpun og menningarstarfi er til þess fallin að 

styrkja félagslega innviði í hverju samfélagi ( Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 11). 

3.8 Hugsmíðahyggjan,	fræðsla	fullorðinna	og	miðlun	menningararfs	

Bandaríksi fræðimaðurinn Malcolm Knowles (1913-1997) kom fyrstur með kenningar um 

kennslufræði fullorðinna. Hann talaði fyrir því að börn og fullorðnir lærðu ekki eins 

(Knowles, 1980). Það er í anda hugmynda Howard Gardner um fjölgreindir, en kenning hans 
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byggir á því að greind mannsins er mismunandi og sé í mörgum greindarsviðum. Sviðin eru 

ólýk frá einstaklingi til einstaklings og þroskast á ólíkan og mismunandi hátt. Enginn okkar er 

nákvæmlega eins og við þurfum mismunadi aðferðir til að læra og höfum þar að leiðandi 

mismunandni styrkleika á mis (Gardner, 1983). 

Því þarf að nálgast ólíka hópa á þeirra eigin forsendum. Það má því segja að í 

fullorðinsfræðslu sé mikilvægt að ráðgjafi leggi áherslu á að efla færni nemenda sinna og 

sjálfstraust þeirra. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að það auðveldi konum að takast á við efri árin ef þær stundi 

hannyrðir í félagsskap annarra kvenna. Samskiptin sem eiga sér stað þegar konurnar hittast í 

hóp og vinna handverk hjálpar þeim að viðhalda trú á eigin getu og gefur hversdeginum 

tilgang (Schofiled-Tomschin og Littrell, 2001).  

Í lögum um framhaldsfræðslu nr. 27/2010 kemur meðal annars fram að markmið 

framhaldsfræðslu sé: 

o að veita einstaklingum með stutta skólagöngu að baki aukin tækifæri til virkrar 

þátttöku í samfélaginu,  

o að veita einstaklingum á vinnumarkaði með stutta formlega skólagöngu að baki 

viðeigandi námstækifæri og auðvelda þeim að hefja nám að nýju,  

o að gefa einstaklingum færi á að efla starfshæfni sína og efla ábyrgð þeirra í því 

tilliti,  

o að skapa svigrúm og úrræði til að mæta þörfum atvinnulífsins fyrir aukna 

þekkingu og hæfni starfsmanna,  

o að veita einstaklingum sem búa við skerta möguleika til náms eða atvinnuþátttöku 

framhaldsfræðslu þar sem tekið er mið af ójafnri stöðu þeirra og hæfni,  

o að afla viðurkenningar á gildi náms sem fellur utan hins formlega framhaldsskóla- 

og háskólakerfis,  

o að stuðla að því að nám og reynsla sem aflað er utan hins formlega skólakerfis 

verði metin að verðleikum og  

o að efla menntunarstig í landinu og íslenskt menntakerfi (lög um framhaldsfræðslu 

nr. 27/2010). 

Því má segja að eitt af aðalmarkmiðum fullorðinsfræðslu sé að fá þátttakendur til að nýta 

eigin reynslu og upplifun sem og annarra til að skapa nýja þekkingu. 
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Menntunin getur ekki verið fólgin í einhliða æfingu vissra krafta, hún verður að efla 

manneðlið í heild sinni, hún verður að koma á samræmi milli allra líkams- og 

sálarafla mannsins (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls 32). 

Í skilgreiningu aðalnámskrá framhaldsskólanna á almennri menntun kemur fram að hún er 

ekki einhlít. Hún er bundin við stund og stað og jafnvel einstaklinga. Til forna mynduðu hinar 

sjö frjálsu listir umgjörð um almenna menntun yfirstéttarinnar. Miðaldakirkjan skilgreindi 

almenna menntun í Evrópu á miðöldum út frá sínum þörfum og með iðnbyltingunni kom 

fram ný tækni og fræðasvið sem lögðu grunn að almennri menntun í nútímasamfélagi. Á 21. 

öld er almenn menntun skilgreind út frá samfélagslegum þörfum og þörfum einstaklinganna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Menntun á því að miðast við einstaklinginn og 

þarfir hans, hvort sem hann er í grunnskóla, framhaldsskóla eða að endurmennta sig. 

Menntun hvers manns verður að metast eftir því hve hæfur hann er til að lifa og starfa 

í mannlegu samfélagi, lifa og starfa þannig að líf hans verði með hverjum degi meira 

virði fyrir sjálfan hann og aðra (Guðmundur Finnbogason, 1904, bls. 33). 

Í bók sinni Lýðmenntun (1904) bendir Guðmundur Finnbogason á að hæfileikar mannsins 

þroskist aðeins við notkun. En í hugsmíðahyggju er því haldið fram að þekking byggist upp 

hjá einstaklingnum meðal annars í samræmi við fyrri reynslu og þroska. 

Hugsmíðahyggja er kennd við svissneska sálfræðinginn Jean Piaget og þróaðist fyrst út frá 

vísindalegri rannsókn sem fylgjendur hans gerðu í kringum 1970 um hvernig félagsleg 

samskipti höfðu áhrif á vitsmunaþroska einstaklingsins.  

Hugsmíðahyggja er byggð á hugmyndum um hvernig þekkingar er aflað hjá einstaklingi og 

hvernig hann skilur hlutina. Þekkingin er algild og einstaklingurinn byggir upp þekkingu sína 

í samræmi við fyrri reynslu og þroska. Hugsmíðahyggja skapar aðstæður og sér til þess að 

nám geti átt sér stað. 

Von Glaserfeld talar fyrir því að einstaklingurinn ákveði sjálfur í auknum mæli hvaða 

þekkingar hann aflar sér: 

Enginn öðlast þekkingu á þess að leggja eitthvað á sig, og þekkingin er ávinningur viðleitni 

hvers einstaklings til að skilja tilveru sína, en ekki lýsing á ytri veruleika (Glaserfeld, 1995) 
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Í hugsmíðahyggju er notast við virkt meðferðarsamband þar sem undirstaðan og gæði 

samskiptanna eru mjög mikilvæg í ráðgjafarferlinu. Í ferlinu koma yfirleitt upp nýjar 

hugsmíðar, lífsmarkmið eru endurskoðuð og nýjar línur lagðar (McMahon og Patton, 2006; 

Savickas, 2004).  

McMahon og Patton (2006) telja að til að mæta miklum þjóðfélagsbreytingum hafi margir 

ráðgjafar snúið sér að ráðgjöf í anda hugsmíðahyggjunnar því sú leið henti vel þegar ráðþegar 

þurfi að endurmeta þá sýn sem þeir hafa gert sér af raunveruleikanum. Innan nálgunar 

hugsmíðahyggju eigi takmarkið í vinnu með ólíkum einstaklingum að vera að 

einstaklingurinn finni jafnvægi milli mismunandi lífshlutverka og öðlist á þann hátt meiri 

starfsánægju. Fagfólk sem vinnur með fullorðnum þarf að geta hjálpað fólki að fá betri 

sjálfsmynd með því að þróa aðferðir til að lágmarka neikvætt sjálfstal, læra hvernig á að 

kynna sjálfan sig fyrir öðrum og skipuleggja virkt ferli sem eykur líkur á að ráðþegar nái 

þeim takmörkum sem þeir setja sér (Amundson, 2003; McMahon og Patton, 2006; Savickas, 

2004).  

Í ráðgjafarvinnu með fullorðnum einstaklingum sem hafa ekki sterka sjálfsmynd og enga trú 

á eigin hæfileikum er því mikilvægt að notast við samtal sem einkennist af hvatningu og hrósi 

til að hvetja einstaklinginn áfram á ferðalagi sínu. Nálgun hugsmíðahyggjunnar er því 

raunhæf leið þegar einstaklingur þarf að byggja upp jákvæða trú á eigin hæfileikum. Það er 

einnig mikilvægt að heyra hjá hverjum einstaklingi hvað það er sem hvetur hann áfram til að 

gera breytingar á eigin ferðalagi og hvernig ráðgjöf hann telur að henti sér best. Það er ekki 

til nein ein aðferð sem hentar öllum. Við miðlun menningararfs er það því saga hvers og eins 

og áhugasvið sem gæti leitt vinnuna. Gott er því að kynnast strax þátttakendum og þeirra 

væntingum til að geta betur miðað kennsluefnið að þeirra þörfum (Knowles, 1980).  

Í grein Sigrúnar Jóhannesdóttur (2010), Ný viðhorf um nám og menntun fullorðna, kemur 

fram að í allri umræðu um fullorðinsfræðslu séu miklar breytingar áberandi. Breytingarnar 

snúast fyrst og fremst um fjölbreytilega menntun og hvað hugtakið menntun þýðir. Margt 

getur hefur áhrif á þessi breyttu viðhorf. Aðalega séu það þær miklu breytingar sem hafa 

orðið á lífsstíl og samskiptaháttum í heiminum í kjölfar aukinnar tækni og alþjóðlegrar 

samvinnu. Formlegar menntastofnanir eru ekki eina uppspretta menntunar  heldur er hægt er 

að stunda nám hvar sem er í samfélaginu (Sigrún Jóhannesdóttir, 2010).  
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Námskeið úti í samfélaginu, hvort heldur sem er í félagsmiðstöðvum eða á söfnum, eru einn 

vettvangur þekkingarsköpunar. Á slíkum námskeiðum gefst kostur á að skapa sterk tengsl við 

menningararfinn. 

Í bókinni A Whole New Mind eftir Daniel H. Pink (2005), gerir höfundur tilraun til að skýra 

breyttar lífsvenjur sem eru greinilegar í vestrænum velmegunarlöndum og í kjölfarið er gerð 

tilraun til að skilgreina upp á nýtt hvaða eiginleikar skipta mestu máli í lífi og starfi í þessum 

löndum. 

Pink heldur því fram í bók sinni að fólk sé að færast frá upplýsingatímabilinu yfir á 

háhugmyndatímabilið, bæði í lífi sínu og störfum. Sérfræðingaáherslan sé að víkja fyrir 

listrænni heildarsýn. Í bók sinni talar Pink um sex mikilvægar hneigðir sem hann telur mestu 

máli skipta fyrir velfarnað í lífi fólks. Þær eru : 

o Hönnun: Dæmi eru til um breytta hegðun fanga og fljótari bata sjúklinga á 

sjúkrahúsum og öðrum stofnunum þar sem vel var hugað að hönnun húsnæðis og 

umhverfis. Kennslustofan þarf að vera vandlega hannaður staður til að örva og auka 

vellíðan nemandans. 

o Saga: Á okkar tímum þar sem upplýsingar og áreitið er alls staðar, þyrstir okkur í 

frásögn sagða með tilfinningu og góðum söguþræði. Listin að segja góða sögu verður 

því gulls ígildi. 

o Samhljómur: Það þarf að skoða og sjá heildarmyndina, sjá samhengi og skyldleika 

ólíkra hluta. Pink heldur því fram að námsaðferðir sem þjálfa þessa eiginleika séu 

stórt atriði í að þjálfa skapandi hugsun. 

o Samhygð: Tilfinningalegur eiginleiki til að geta sett sig í spor annarra.  

o Leikur: Pink heldur því fram að mælikvarði á hæfileika og vinnusemi sé ekki 

alvörugefni. Leikur og gleði er ekki andstæða vinnusemi heldur hvati til árangurs og 

sköpunar.  

o Tilgangur: Í því hraða neyslusamfélagi sem við lifum í þar sem fólk eyðir öllum 

sínum tíma í að lifa daginn af er komin aukin þörf fyrir að hafa eitthvað til að lifa 

fyrir. Leitin að því sem skapar raunverulega hamingju og gefur lífinu gildi verður 

meira áberandi.  
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Pink trúir því að með því að þróa og rækta með sér þessar sex lykilhneigðir geti starfsmenn 

og ráðgjafar aukið gildi sitt á vinnumarkaði nútímans. 

Kenningar Pink eiga vel við í fullorðinsfræðslu og eru í góðu samræmi við kenningar Dewey 

um að læra með því að gera og upplifa. 

 

3.9	Verkefni	sem	byggja	á	handverki	og	listum	með	áherslu	á	valdeflingu.		

Mörg verkefni í samfélaginu eru hönnuð með það að markmiði að valdefla þátttakendurna. 

Sum þessara verkefna nýta handverk og hönnun til valdeflingar.  

Fine cell work er dæmi um verkefni þar sem notast við handverk til valdeflingar. Þar er unnið 

með föngum í Bretlandi að valdeflingu í gegnum handavinnu og útsaum. Fangar í Bretlandi 

eru að meðaltali lokaðir inn í klefum sínum 17 tíma á sólarhring þar sem þeir hafa ekkert að 

gera nema láta sér leiðast og festast í hugsunum sínum. Áherslur samtakanna eru að hlusta, 

virða og þróa með sér samkennd hjá hvert öðru og skapa tækifæri í gegnum samvinnu og 

sköpun því þau trúa á annað tækifæri og máttinn í því að gefa af sér til samfélagsins. Fangar 

fá borgað fyrir vinnu sína og þar með eykst sjálfstraust þeirra og von og trú um að þeir geti 

lokið verkefni sem aðrir vilja borga fyrir. Fangarnir fá sjálfboðaliða á vegum Fine cell work 

inn í fangelsin þar sem þeir kenna þeim helstu sporin og tækni sem þeir geta svo notað í sínu 

handverki og sköpun. Verðlaunin eru aukið sjálfstraust, minni slagsmál milli fanga og 

hugarró. Verk þeirra seljast afar vel og er saumaskapurinn óaðfinnanlegur að mati 

sérfræðinga. Það fá allir borgað fyrir sína vinnu og verk þeirra eru seld út um allan heim.  

Verk Fine cell work hafa verið sýnd í fjölmörgum söfnum í Bretlandi, sem dæmi má nefna 

V&A, English Heritage, Tate Modern, National Gallery, Jerwood foundation, Duchess of 

Cornwall and Prince of Wales. (finecellwork, e.d.). Sjá má dæmi um handverk úr verkefninu 

á mynd 10. 
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Mynd 10. Verk frá Fine cell work. 

Við undirbúning á eigin vinnusmiðju sem er þungamiðjan í þessu meistaraverkefni gat ég 

lært af þessu verkefni. Áherslur stjórnendanna á sjálfstraustið, virðinguna og samkenndina 

með hvert öðru er í anda þeirra gilda sem ég valdi að vinna eftir. Ég vann einnig með 

samvinnu, sköpun og tjáningu í gegnum handverkið líkt og í Fine cell work.  

Verkefnið AIDS minningarteppi (e. The AIDS memorial quilt) er annað dæmi um valdeflandi 

verkefni. AIDS minningarteppið er stærsta samfélagsþátttökulistaverk í heiminum. Tilgangur 

AIDS minningarteppisins er að varðveita þær öflugu minningar og sögur sem fyrirfinnast í 

teppinu, jafnframt því að auka skilning og samúð á AIDS sjúkdómnum.  

Í San Francisco í júní árið 1987 kom saman lítill hópur af fólki sem hafði það að markmiði að 

vilja heiðra minningu um ástvini sína sem höfðu dáið úr alnæmi og vekja athygli á hversu 

alvarlegar afleiðingar sjúkdómurinn gæti haft áhrif á ástvini og fjölskyldur viðkomandi. 

Hópurinn kom saman til að deila minningum og heiðra ástvini sína í gegnum handverkið. 

Fleiri bættust í hópinn og vildu taka þátt og hefur teppið nú verið sýnt út um allan heim, 

meðal annars fyrir framan Hvíta húsið í Bandaríkjunum og hafa síðan árið 1987 yfir 14 

milljónir manna skoðað teppið út um allan heim.  

Yfir 48 þúsund einstaklingar og fjölskyldur hafa saumað minningu um ástvin sinn í AIDS 

minningarteppið, en hver bútur er 90x180 cm. Teppið var tilnefnt til friðarverðlauna Nóbels 

árið 1989 og er enn stærsta samfélagsþáttökulistaverk í heiminum. Teppið var seinast sýnt í 

þjóðarreitnum (National Mall) í Washington í Bandaríkjunum árið 1996 og þá höfðu verið 

saumaðir saman 8.288 bútar. Teppið þakti allan þjóðarreitinn og síðan þá hafa bæst við 
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rúmlega 1000 aðrir minningarbútar í teppið (mynd 11). Fjallað hefur verið um teppið í 

bókum, kvikmyndum, skólablöðum og á tónlistarviðburðum svo eitthvað sé nefnt.  

AIDS minningarteppið hefur verið tengt við upprunalega hefð teppagerðar til að bregðast við 

samtíma aðstæðum. Sem minnisvarði og tæki til menntunar og listsköpunar er teppið einstök 

sköpun, frumleg og upplífgandi, viðbrögð við hörmulegum missi og söknuði (aidsquilt, e.d.). 

Í mínum Minningardúk vinn ég einnig að því að heiðra minningar, virðinguna og samkennd 

með hver öðru.  

 

    Mynd 11. AIDS minningarteppið. 

	

Verkefnið The stitch project var stofnað árið 2012 af 7 listamönnum frá Svíþjóð, Íslandi, 

Palestínu, Brasilíu og Noregi. Verkefnið er enn í gangi og ferðast um heiminn. Það er 

þátttökulistaverk sem gengur út á að bjóða mismunandi samfélagshópum að vera með að 

sauma út í 10 metra langan dúk. Listamennirnir spunnu ull og lituðu garnið með plöntum frá 

þeim stöðum sem verkefnið fór fram hverju sinni og notuðu til að sauma út í dúkinn meðal 

annars. Markmiðið var að opna vettvang fyrir fólk til að koma saman, eiga stund til að ræða 

um dægurmál, pólitík og annað sem upp kom yfir útsaumi í dúkinn.  
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Einnig lærði fólk að spinna ull og lita garn. Margar sögur voru sagðar en einnig ríkti oft þögn 

þar sem fólk naut sín á milli umræðna um allt milli himins og jarðar. Saumað var í dúkinn allt 

frá Gazasvæðinu í Palestínu til Norræna hússins í Reykjavík. 

Þó svo að handavinnan í The stitch project hafi verið öllu frjálslegri en í mínu verkefni þá er 

hægt að tengja þau saman, bæði út frá því að fá fólk til að koma saman og deila sögum og 

minningum í gegnum útsaum og einnig hvernig verkþekking mismunandi samfélagshópa 

viðhelst í gegnum Minningardúkinn sem fær að ferðast á milli landa og verður því sjálfbær 

því að minningarnar endurnýjast ef lögð er rækt við við dúkinn og honum haldið á lofti. Ég 

vil að Minningardúkurinn fái að halda áfram að eilífu. Ég stefni að því að skapa andrúmsloft 

sem býr til orku með þátttöku í Minningardúknum. Orkan sem dúkurinn gefur frá sér á ekki 

einungis að virka á mig heldur vil ég að hún smitist til annarra. Með því móti skapast 

hugsanlega ný verkefni og nýjar hugmyndir sem aftur geta verið sjálfbærar fyrir nýja 

þátttakendur (Hauan, 2012). 

  

	 	



	 42	

4.	Eigin	listsköpun:	Óður	til	vináttunnar	

Til að undirbúa vinnusmiðjuna Minningardúkurinn vann ég listaverk. Ég vildi sjálf skapa 

verk sem ég byggði á djúpri sjálfsskoðun og frekari úrvinnslu minninga. Innblásin af 

minningunni okkar ömmu fór ég að skoða fólkið í kringum mig og hvernig það hefur haft 

áhrif á mig. Hverjir hafa staðið við hlið mér lengst og afhverju. Ég ákvað að rannsaka 

samband mitt við besta vin minn Guðjón Tryggvason. Við ákváðum að kortleggja öll okkar 

samskipti frá þeim degi sem við kynntumst og fórum í gegnum gömul bréf, tölvupósta, 

myndir, fatnað og allt sem við fundum sem við deildum minningum um. Við veltum fyrir 

okkur spurningum um tengingar og ást. Er vinasamband okkar sjálfsagt eða hefur ef til vill 

verið lagt til þess minna en það hefur gefið? Er munur á vináttu og ást? Listaverkið var unnið  

í samstarfi við Guðjón sem ég kynntist árið 2004 í Listaháskólanum en við höfum verið bestu 

vinir frá fyrstu kynnum. Við erum ólík en vinátta og styrkleikar okkar fléttast fallega saman. 

Guðjón útskrifaðist úr Listaháskólanum sem fatahönnuður árið 2006 en ég vann fyrir hann að 

gerð lokaverkefnis hans. Eitt af því sem ég hafði umsjón með var gerð á risavöxnum 

sjóliðahatti sem hann sýndi með línunni sinni en einnig hafði ég með umsjón með allri 

handavinnu.  

Þetta samstarf markaði upphafið að okkar faglegu samvinnu og höfum við unnið saman að 

mörgum mismunandi verkefnum upp frá því. Meðal annars settum við upp tískusýningu í 

Fríkirkjunni og tískusýningu á Reykjavík Fashion Festival en þar fengum við til liðs við 

okkur fitness fyrirsætur sem gengu um pallana í okkar hönnun (mynd 12).  
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Mynd 12. Tískusýning á Reykjavík Fashion Festival 2010. 

Afrakstur okkar vináttu var sýndur á sýningunni Interwoven í listagalleríi Lapplandsháskóla í 

Rovaniemi í Finnlandi og í Norræna húsinu í Reykjavík. 

Verkið samanstendur af tíu pörum af hönskum frá árunum 1940-1950. Við skiptum þeim 

jafnt á milli okkar, hægri og vinstri hanska, og unnum þá í sitt hvoru lagi, í sitt hvoru landinu. 

Ég var í Reykjavík á Íslandi og Guðjón í Brussel í Belgíu þar sem hann býr og starfar í dag. 

Eina sem var ákveðið var að við ætluðum að nota efni og aðferðir sem við höfðum verið að 

nota í gegnum árin í okkar hönnun. Við héldum ferlinu leyndu fyrir hvort öðru og þannig 

vissi hvorugt okkar hvað hinn var að vinna með eða gera. Útkoman er hið óvænta ferli sem 

kemur síðan í ljós þegar hanskarnir koma saman sem par á ný (mynd 13). 

Verkið er útkoma innrænnar skoðunar á samskiptum tveggja einstaklinga með því markmiði 

að skapa sjónrænar táknmyndir þeirra. Hreinskilin sjálfsskoðun, þar sem lagst er í 

rannsóknarvinnu til að svara áleitnum spurningum um vináttu og eðli hennar, hvernig henni 

er viðhaldið og hvað gerir hana sjálfbæra, er grunnur verkanna. Er vinasamband sjálfsagt eða 

hefur ef til vill meira verið lagt til þess en það hefur gefið? Er munur á vináttu og ást? 

Togstreita milli nándar og fjarlægðar í samskiptum er krufin í gegnum verkferli 

rannsóknarinnar. Verkið ber tákn um söknuð, sanna vináttu og fallegar minningar (mynd 14-

15 
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Mynd 13. Dæmi um hanskapör þar sem áþekkir litir og mynstur voru notuð án þess að við 

vissum hvað hinn aðilinn var að gera. 

 

 

Mynd 14 Innsetning í Norræna húsinu. 
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Myndir 15 Innsetning í Norræna húsinu. 

Vinátta sem spannar þroska, breytingar, sigra og ósigra kallar á svör við 

grundvallarspurningum um samskipti tveggja einstaklinga. Hver er birtingarmynd tengsla 

sem virðast órjúfanleg en eru á sama tíma illskilgreinanleg og óeigingjörn en jafnframt 

viðkvæm og skýr? Með víxlverkun ólíkra sögubrota verður til samtal þar sem ómur fortíðar 

mætir nútíma og formgerist í verkinu. Verkin má lesa jafnt sem óð til vináttu og úrvinnslu 

hugsana en ekki síst tilraun til að efnisgera væntumþykju, stuðning og minningar sem eru 

órjúfanlegur hluti af sjálfi okkar beggja. 

Það sem kom skýrt í ljós þegar hanskarnir komu saman á ný hversu sterk tengslin okkar eru. 

Það veitti mér mikinn styrk að sjá hanskana koma saman sem par og hversu vel þeir pössuðu 

við hvorn annan. Orkan sem hanskarnir báru með sér veittu mér sjálfstraust og trú á eigin 

getu sem listamann og listkennara. Eitt af markmiðum listaverksins var að skapa nýjar 

minningar og hugmyndir fyrir mig og aðra, og þegar ég sagði söguna okkar Guðjóns vaknaði 

upp spurningar um önnur sambönd og aðrar hugmyndir hjá sýningargestum. Okkar vinátta er 

því orðin sjálfstæð því að hún hefur endurnýjast í gegnum hanskana og hún hefur gefið frá 

sér nýjar hugmyndir og á því möguleika til að halda áfram að eilífu. Styrkurinn sem okkar 

samstarf gaf mér er ómetanlegur og ómælanlegur. Það sem ég lærði mest af þessu samstarfi 

og ég tók með mér inní listasmiðjunrnar var, að treysta ferlinu, sleppa takinu og njóta þess að 

vinna með öðrum í fullkomnu trausti og trú að allt er eins og það á að vera. 
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5.	Listasmiðjur.	

Meistaraverkefnið sjálft er byggt á listasmiðjunum Minningardúkurinn, Rovaniemi, Tallinn, 

Reykjavík sem höfundur framkvæmdi árin 2016–2017 og eigin listsköpun.  

Minningardúkurinn er þátttökuverk og er hugsaður sem aðferð til að miðla minningum og 

menningu á milli kynslóða og mismunandi samfélagshópa. Hönd hvers þátttakanda er lögð á 

dúkinn og teiknað er eftir henni, höndin er síðan saumuð út. Rætt er við þátttakendur um 

miðlun menningar og minninga í gegnum handverkið og opnað fyrir samtal milli þátttakenda 

um áhrif þess að vinna handverk í hóp og gildi þess. Minningardúkurinn er tákn um flæði, 

minningar og menningu hvers hóps. Með því að ferðast með Minningardúkinn milli landa og 

til mismunandi hópa tengi ég meðal annars samfélagshópana saman sem ég er að vinna með 

og viðheld minningum og menningu hvers hóps frá sínu landi á lífi.  

Í vinnusmiðjum þessa meistaraverkefnis ætla ég líkt og í fyrri tilraunaverkefnum og smiðjum 

að vinna samkvæmt starfskenningu minni og bæta við CRAFT-greiningaraðferðinni sem 

kynnt verður hér á eftir. Hver vinnusmiðja var vel undirbúin og með skýra stefnu. Á sama 

tíma var ég opin fyrir því að leyfa smiðjunni að sigla þangað sem hún vildi fara og ég var 

meðvituð um að setja ekki neinar reglur um saumaskapinn sjálfan. Ég lagði mig hins vegar 

fram við að skapa vinnuflæði og þægilegt andrúmsloft fyrir þátttakendur. Ég skipulagði 

hverja smiðju þannig að í upphafi kynnti ég mig, mína sögu og reynslu af handverki og 

hugleiðslu. Ég sagði þeim frá ömmu og hvernig hún og minningin sem ég á með henni sem 

barn er hjartað í þessu meistaraverkefni. Ég var hvetjandi og persónuleg í mínum samskiptum 

og var opin fyrir umræðum og hugmyndum frá öllum. Ég lagði mikla vinnu í að hver 

einstaklingur og þeirra reynsla og saga skipti máli. Það sem gerðist svo sjálfkrafa var að það 

ríkti áberandi virðing og vinátta á milli allra í öllum hópunum. Fann ég það með því hvernig 

þátttakendur hlustuðu á hver aðra og hrósuðu hver öðrum óspart.  

Ég framkvæmdi listasmiðjur til að prófa eigin starfskenningu. Smiðjurnar voru alls þrjár 

talsins og var fyrsta smiðjan fyrir eldri borgara í Rovaniemi í Finnlandi, önnur fyrir 

listaháskólanemendur í Tallinn í Eistlandi og sú þriðja opin smiðja í Norræna húsinu í 

tengslum við sýninguna Interwoven þar sem ég sýndi verkið mitt Óður til vináttunnar. 
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Áhersluþættir smiðjanna voru:  

o Ég byggði smiðjurnar mínar upp með samtali.  

o Ég var gefandi og vel undirbúin fyrir hvern tíma.  

o Ég gætti mín á að vera uppbyggjandi og jákvæð, með skýra byrjun og endi. 

o Ég þurfti ekki að vita allt, var einlæg og opin fyrir þeim umræðum sem sköpuðust. 

o Ég beindi athygli þátttakenda á að engin ein leið væri réttari en önnur. 

Uppbygging hverrar smiðju var: 

o Skýr byrjun / Tengiliðir: Koma saman og tengjast við hópinn hverju sinni. 

o Upphitun / Rannsókn: Skapa rými fyrir samtal milli mín og þátttakenda.  

o Æfing, verkefni dagsins / Framkvæmd: Hafist handa við að teikna hendur á dúkinn og 

þær saumaðar út, með blöndu af samtali hópsins og að skiptast á minningum og 

sögum. 

o Skýr endir/ Umsögn og kennsla: Dúkurinn skoðaður og rætt saman um upplifun 

smiðjunnar. Kennarinn þakkar fyrir sig og þátttökuna.  

Markmið hverrar smiðju var: 

Að lokinni listasmiðju eiga þátttakendur að geta 

o teiknað eftir eigin hendi og saumað út í hana. 

o tengst eigin uppruna. 

o kveikt á minningu. 

 

Ég byggði vinnusmiðjurnar upp á þessum gildum, hugmyndum Pink og starfskenningunni 

sem kynnt var í kafla tvö.  
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5.1.	CRAFT-greiningaraðferðin		

Vinnusmiðjurnar byggði ég upp samkvæmt CRAFT-greiningaraðferðinni í bland við það 

hvernig ég byggi upp kundalini jógatímana mína. CRAFT-greiningaraðferðin hefur mikinn 

samhljóm með kundalini jógafræðunum þar sem uppistaðan er skýr byrjun, upphitun, æfing 

dagsins og skýr endir.  

CRAFT er skammstöfun á þeim fimm hugtökum sem unnið er eftir í greiningunni. Þau eru á 

ensku: Contact, research, action, feedback og teaching, eða tengiliðir, rannsókn, framkvæmd, 

umsögn og kennsla. Hugtökunum er svo skipta niður í þrjá flokka en þeir eru verkefnið, 

lærdómurinn og samfélagið. 

Contact stendur fyrir að tengjast þurfi samfélaginu og þeim hóp sem þú vinnur með, vera 

opin og tilbúin að hlusta á aðra. 

Research stendur fyrir að rannsaka þurfi og skoða fólkið sem vinnur verkefnið saman og 

staðinn sem unnið er með innan samfélagsins. 

Action stendur fyrir framkvæmdin sem verkefnið hefur í för með sér og mikilvægi þess að 

vinna verkefnið á þann hátt að það hafi jákvæð áhrif á samfélagið. 

Feedback stendur fyrir samtal á milli þátttakenda verkefnisins þegar verkefninu er lokið og 

samræður um hvernig verkið sjálft geti haldið áfram út í samfélagið. 

Teaching: stendur fyrir kennslu og þekkingu. Að kenna öðrum þekkinguna áfram á einhvern 

hátt (Beginner's guide to community-based arts, 2005). 

Þessi fimm skref CRAFT-greiningaraðferðarinnar hafði ég til hliðsjónar í vinnusmiðjum 

mínum á tímabilinu 2016-2017. Í næsta kafla verður farið betur yfir smiðjurnar og útskýrt 

hvernig ég fléttaði saman starfskenningu mína, matsþætti mína og kenningar Pink. 
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5.2		Smiðja	#1	Helmikammari,	Rovaniemi	2017	

Vinnusmiðja var haldin í Rovaniemi 22. febrúar 2017. Markmið hennar var að skapa 

listaverk sem byggir á minningum. 

Helmikammari er félagsheimili þar sem eldri borgarar koma og eyða deginum saman yfir 

tómstundum sínum. Handavinna, ljóðalestur, söngur og fleira er á dagskrá en hópurinn sem 

ég vann með var hópur kvenna sem hittist til að gera handavinnu saman. Þær gefa allar vinnu 

sína og tíma til að prjóna svokölluð  „Móður Teresu teppi“ og annan prjónaðan barnafatnað 

til að senda þangað sem börn og konur eiga um sárt að binda. Hluta þessa hóps hafði ég hitt 

áður þegar ég kom að vinna að Mystery gloves. 

Konurnar í Helmikammari hafa persónuleg tengsl við handverk og textílefni í sínu daglega 

lífi eins og flest okkar. Handverk og önnur textílefni eru oft mjög nátengd okkur og er 

handverkið oftast hlaðið minningum og sögu sem er áhugavert að vinna með sem þáttökulist 

eða samfélagslist. John Dewey taldi einnig að þekking yrði til við mismunandi aðstæður og 

þegar hægt væri að tengja hana við eigin reynslu einstaklingsins sem væri honum mikilvæg 

(Dewey, 2000). Hlutverk mitt sem leiðbeinanda er einnig að nota eigin reynslu og þekkingu 

til að lyfta nemendum mínum upp á hærra stig og hvetja þá áfram svo þeir geti upplifað 

aukna tengingu við sína eigin þekkingu og reynslu. 

Ég fór og hitti konurnar í Helmikammari miðvikudaginn 22. febrúar 2017 eins og áður sagði. 

Þetta var fyrsta smiðjan mín og ég var dálítið stressuð yfir henni þar sem ég var ekki með túlk 

með mér eins og í fyrra skiptið þegar ég fékk að hitta þær. Þegar ég kom á staðinn voru þær 

allar mættar og sátu saman yfir kaffibolla og spjalli. Ég byrjaði á því að kynna mig og segja 

þeim söguna mína. Síðan talaði ég stutt um merkingu handverksins, menningararfs og flæðis 

og það sem við viljum miðla áfram frá kynslóð til kynslóðar. 

Ég sagði þeim minninguna af mér og ömmu og hvað hún hefur haft afgerandi áhrif á mig frá 

barnæsku. Því næst talaði ég um mikilvægi þess að þekkja og geta tengt við uppruna sinn í 

sköpun. Allir hafa sögu að segja og flest okkar vilja skilja eitthvað eftir okkur þegar aldurinn 

færist yfir. Ég fór meðvitað í kjól og skyrtu sem ég og Skorri sonur minn höfum verið að 

vinna að saman (mynd 16).  

Þar vinnum við saman með teikningar Skorra og handverkið mitt á gamlar flíkur sem okkur 

langar að gefa nýja merkingu og nýtt líf. Skorri hefur sérstakan teiknistíl og hefur gaman af 

því að teikna á allt annað en blöð og kom sú hugmynd til mín að hann fengi að teikna á fötin 
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okkar og ég myndi sauma út teikningarnar hans. Sú samvinna hefur gefið okkur fallegar 

minningar saman og ég fengið að miðla minningu okkar Skorra í gegnum handverkið og 

teikningarnar hans. 

 

Mynd 16.Kjóll í samvinnu við son minn Skorra. 

Ég ákvað að taka son minn með mér í þessa fyrstu smiðju og kynnti þær fyrir Skorra og 

hvernig ég væri að vinna með honum, innblásin af minningunni um mig og ömmu. Ég 

útskýrði hvernig minn ásetningur væri að leyfa honum að upplifa það sem ég fékk að upplifa 

með ömmu minni og á sama tíma kenna honum það sem ég lærði af ömmu en með minni 

aðferð, hugsaðri út frá Skorra og hans styrkleikum.  

Með því að fara til þeirra auðveldaði ég þeim þátttökuna þar sem flestar þeirra notast við 

göngugrind. Hjá þeim er mjög góð aðstaða, stólar og borð og þeim leið vel á sínum 

heimavelli.  

Áskoranir sem þurfti að horfast í augu við var að ég talaði ekki finnsku og þær hvorki töluðu 

mikla ensku né skildu hana vel. Ég átti því erfiðara með að hrósa þeim með orðum eins og ég 

hafði gert áður. Í staðinn brosti ég og lagði hönd mína á þeirra hönd á dúknum og þeirra 

eigin. 
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Ólíkt fyrstu heimsókn minni árið 2016 þegar ég kom til þeirra og vann með þeim að Mystery 

gloves, var ég ekki með túlk með mér í þetta skiptið. Ég varð því að stóla alfarið á 

umsjónarkonu staðarins sem skildi takmarkað en túlkaði innilega og vel það sem hún skildi.  

Samt sem áður áttum við auðveldara með að tala saman heldur en ég var búin að ímynda mér. 

Það sem var kannski fyndnara við þessa tjáningu okkar var að ég talaði ensku við þær og þær 

töluðu sína finnsku og notuðu hendurnar til að útskýra ef þeim fannst ég ekki skilja sig nógu 

hratt eða vel. Tungumálið varð aukaatriði. Það sem konurnar eru vanar handverki vildu þær 

fá að vita hvaða spor þær ættu að nota og vildu skila af sér fullkominni vinnu. Þær voru afar 

vandvirkar og teiknuðu nánast allar blóm inn í sína hendi, það sást hvað þær vildu skila af sér 

vel unnu verki (mynd 17). 

 

Mynd 17. Samtal og útsaumur. 

Ég var vel undirbúin og vissi hvað ég vildi segja við þær og hvað ég ætlaði að gera. Á sama 

tíma var ég opin fyrir þeim möguleika að ég myndi ekki skiljast alveg eins vel og ég vildi 

vegna tungumálsins. Við ákváðum í sameiningu að vera frammi á kaffistofunni þar sem við 

gátum drukkið kaffi á meðan við vorum að sauma. Að mestu voru þetta allt sömu konur og 

ég hitti árinu á undan. Því var þegar búið að leggja grunn að trausti og tvær kvennanna 

mundu vel eftir mér og vildu ólmar hefjast handa. „Þetta er stelpan frá Íslandi sem kom með 

súkkulaðið,“ sagði ein þeirra.  
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Ég var skipulögð og var með allt tilbúið með mér sem við ætluðum að nota þar sem ég var að 

koma til þeirra. Konurnar ákváðu í sameiningu hvar borðin áttu að raðast upp og hvar 

dúkurinn skyldi vera. Þær völdu sér sinn stað við dúkinn, lögðu allar hendur sínar á hann og 

hófust handa við að sauma út. Allar nema ein saumuðu út sína hendi. Ég tók eftir því að hún 

sat með hendina á dúknum og horfði á hana en saumaði ekki út. Ég bauðst til að sauma út 

hennar hendi og hún þáði það. Þá kom í ljós að hún gat ekki saumað út vegna skjálfta í 

höndunum. Hún benti mér glöð á gullhring á baugfingri og gullarmband sem hún bar. Ég 

skildi hana þannig að hún vildi að ég saumaði það út og gerði ég það. Hún varð afar glöð með 

túlkun mína á hendi hennar og klappaði mér og strauk allan tímann þar sem við sátum hlið 

við hlið. Ég sá líka hvað hinum konunum þótti vænt um að ég skyldi sauma út fyrir hana. Ég 

fann hvað það myndaði gott flæði að ég skyldi líka vera að sauma út með þeim í stað þess að 

ganga á milli og skoða og ræða við konurnar, sérstaklega þar sem ég talaði ekki málið og 

varð að styðja mig við umsjónarkonuna til að útskýra allt sem ég hafði að segja. 

Ég var með skýra stefnu hvað varðaði dúkinn og merkingu hans, ég bað umsjónarkonu 

staðarins að túlka fyrir mig söguna af mér og ömmu og merkingu minningardúksins fyrir þær 

og þær virtust allar skilja. Þær vildu ólmar byrja að vinna í dúkinn. Skýr stefna og markmið 

eru forsenda þess að þátttakendur skilji tilgang verkefnis. Kennari þarf að vera vel upplýstur 

um námsefnið og fagið og viljugur til að miðla og þykja vænt nemendur sína (Tyler, 1967). 

Tímalínan var ekki nógu skýr hjá mér og flaug tíminn svolítið frá okkur eins og seinast. Því 

náðu ekki allar að klára sínar hendur eins og þær hefðu viljað gera.  

Ég passaði upp á vinnuflæðið og var hvetjandi. Ég var persónuleg í samskiptum og tjáði þeim 

hvað ég væri þakklát fyrir að fá að koma til þeirra aftur og að fá hendur þeirra á dúkinn. Með 

því sýndi ég þeim virðingu og vináttu. Ég labbaði líka á milli þeirra og hrósaði þeim. 

Í lokin fékk ég Skorra til að dreifa póstkortum til allra sem við höfðum teiknað á saman og á 

þeim stóð „Takk fyrir þátttökuna og eigið yndislegan dag“ á finnsku. Ég hafði fengið eina af 

stelpunum sem ég vann með árinu áður að Mystery gloves til að þýða fyrir mig yfir á finnsku. 

Þessi ákvörðun með kortin var tekin í skyndi kvöldið áður með Skorra þegar ég var að 

undirbúa mig fyrir smiðjuna. Póstkortin mörkuðu fallegan endi á okkar degi saman við 

Minningardúkinn. Konunum þótti vænt um þetta og Skorri fékk knús og kossa fyrir (mynd 

18). Þarna voru við frá aldrinum 5–89 ára saman að tengjast í gegnum handverkið og 

skynfærin.  
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Þekking á arfleifðinni skapar þannig brú milli núlifandi kynslóða og liðinnar menningar 

formæðra; hún hefur gildi fyrir samtímann um hver „við“ erum og hvaðan „við“ komum 

(Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein, 2015). 

 

Mynd 18. Hópurinn allur saman í Rovaniemi. 

5.3	Smiðja	#2	Hönnunarnemar	við	Listaháskólann,	Tallinn,	Eistlandi		

Jan van Boeckel er hollenskur listkennari sem ég skráði mig á námskeið hjá í Tallinn, 

Eistlandi í sjálfbærri listkennslu. Námskeiðið var haldið fyrir utan Tallinn, klukkutíma akstur 

frá borginni þar sem við gistum í 3 nætur. Námskeiðið gekk út á skynjaða þekkingu, hendur 

og náttúruna. Ég hafði samband við Jan fyrir ferðina og spurði hvort ég mætti vera með 

smiðju fyrir hópinn á meðan námskeiðinu stóð og hann tók vel í það. Mér þótti 

Minningardúkurinn passa fullkomlega inn í þetta umhverfi.  

Smiðjan í Tallinn var öðruvísi og óhefðbundin að mörgu leyti. Í fyrsta lagi þá fór smiðjan 

fram að kvöldi til, frá 20-22, vorum við búin að vera að vinna allan daginn og margir orðnir 

þreyttir. Til viðbótar var þetta líka fyrsti dagurinn okkar. Þreytan og feimnin rann fljótlega af 

okkur eftir hugleiðsluna og þegar við byrjuðum að sauma. Svo opnaði dúkurinn líka á samtal 

hjá okkur sem ekki hafði gefist tími til vegna alls þess sem við vorum búin að gera yfir 

daginn. Jan sjálfur tók þátt í smiðjunni og lagði hönd sína á dúkinn, og var það fyrsta 

karlmannshendin sem saumuð var á dúkinn. 
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Mér var úthlutað að hafa vinnusmiðjuna fyrsta kvöldið sem eins konar ísbrjót fyrir okkur 

þátttakendur námskeiðsins. Ég var stressuð og fann fyrir mikilli pressu þar sem Jan treysti 

mér fyrir þessu kvöldi og leyfði mér að prófa dúkinn minn á hópnum. Ég ákvað að fara 

nokkuð aðra leið en í Rovaniemi og byrjaði á hugleiðslu þar sem ég talaði um að styrkurinn 

væri allur innra með okkur og allt sem við þyrftum væri þar einnig. Við settumst í hring við 

dúkinn og lögðum hendur á hjartað. Þar bað ég þau að syngja til sín og hugsa um hvaða 

styrkur byggi í þeirra hendi. 

Við hugleiddum þessa hugsun í 7 mínútur og sátum svo í örstutta stund í þögninni og með 

ljósin slökkt. Við leyfðum áhrifum hugleiðslunnar að setjast í líkamann. Því næst kveikti ég 

ljósin og bauð þeim að leggja hendur sínar á dúkinn og sauma þær út. 

Eftir hugleiðsluna og þegar allir voru byrjaðir að sauma út var allt stress og áhyggjur löngu 

runnið af mér. Ég hélt áfram að sauma hendina mína sem ég byrjaði á í Rovaniemi með 

konunum á Helmikammari. 

Það sem kom í ljós í hópnum í Tallinn var að eistnesku stelpunum þótti krefjandi að sitja 

svona nálægt hver annarri og sauma út í dúkinn. Þær hefðu viljað fá meira pláss þar sem þær 

sögðust ekki vera vanar að vera svona nálægt hver annarri. Þær höfðu verið saman í náminu í 

2 ár og allan þennan tíma höfðu þær aldrei þurft að vera svona nálægt hver annarri. 

Annað eftirminnilegt eftir vinnu með hópnum í Tallinn er að enginn spurði mig hvernig spor 

ætti að nota eða hvernig ég vildi að þetta væri gert. Um leið og hugleiðslunni lauk og ég 

kveikti ljósin byrjuðu allir að sauma og enginn með sama stíl eða liti. Fannst mér áberandi 

hvað þau duttu fljótt í flæði að gera og sauma en enginn talaði fyrstu 5-10 mínúturnar. Þegar 

allir voru komnir á skrið í saumaskapnum fóru þær að tala ýmist sín á milli eða allur 

hópurinn. 

Það losnaði um feimni hjá mörgum að geta einbeitt sér að verkefninu að sauma og geta talað í 

leiðinni. Þær fóru að hrósa hver annarri og spyrja af hverju ákveðinn litur hefði verið valinn 

og af hverju þessi stelling væri á hendinni. Í fyrsta skipti þá lagði hópurinn ekki bara hendina 

flatt á dúkinn heldur komu alls konar myndir út úr höndunum, til dæmis friðarmerkið og 

svonefnd hamsahendi, sem merkir vernd, þar sem ein stelpnanna elskaði hamsahendur og 

langaði að blessa dúkinn með sinni eigin hamsahendi. 

Flestar stelpurnar frá Eistlandi töluðu ekki mikla ensku og sögðu ekki mikið eftir 

hugleiðsluna heldur hófust beint handa við að sauma. Ein saumaði hendina sína í eistnesku 
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fánalitunum og sagði svo eftir saumaskapinn að það væri svo ég myndi ekki gleyma Eistlandi 

og í gegnum hendina hennar þá fengi Eistland að lifa með dúknum. Jan kennari námskeiðsins 

og kona hans Cecile tóku líka þátt. Jan tjáði okkur að hann hefði aldrei haldið á nál áður og 

fannst gaman að blanda saman ólíkum aðferðum í saumaskapnum. Hönd hans markaði skil í 

þróun dúksins þar sem hann var fyrsti karlmaðurinn sem saumaði í dúkinn. Hönd hans var 

afar áberandi, ekki einungis vegna þess að hún var lang stærst heldur var hún augljóslega sú 

frjálslegasta af öllum þar sem hann hafði engar reglur til að sauma eftir heldur gerði bara 

eitthvað. 

Einn listnemanna kom frá Ungverjalandi og tjáði mér eftir fyrsta kvöldið að henni fyndist 

hún vera partur af samfélagi og hvað það væri góð tilfinning að taka þátt í verkefni sem hún 

ætti ekki eða mætti taka með sér heim. Nú fengi höndin hennar að fara til Íslands og í 

ferðalag. Eftir að hún kom til Tallinn sem skiptinemi þá hafði hún ekki kynnst mörgum en 

eftir að gefa hendina sína á dúkinn og sauma hana út þá fannst henni hún vera hluti af hóp 

eða samfélagi eins og hún orðaði það. 

Allt í einu voru hendurnar orðnar sjálfbærar og partur af minningardúk sem fékk svo að halda 

áfram á næst stað, til Íslands. (mynd 19). 

 

Mynd 19. Hópurinn að störfum í Tallinn. 
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Ég notaðist við starfskenninguna mína og hafði til hliðsjónar þau 10 atriði sem ég vil tileinka 

mér sem kennari. Í þessari vinnusmiðju náði ég að snerta á öllum þáttum starfskenningarinnar 

nema tveimur en þeir voru tímalínan og að blanda hreyfingu inn í tímann. Jan var búinn að 

tilkynna okkur öllum fyrirfram að við yrðum 2 tíma í smiðjunni og við yrðum búin klukkan 

22. Þar sem það var engin klukka á vegg í herberginu þá stillti ég símann minn á að spila 

sama lag við notuðum í hugleiðslunni aftur klukkan 22 svo það væri augljóst hvenær tíminn 

væri búinn. Vegna tímarammans gafst ekki tími fyrir danspásu eða vettvangsferð.  

Ég var vel undirbúin, ég fékk að undirbúa herbergið vel sem við áttum að vinna í og gat 

endurraðað eins og mér fannst henta best fyrir hópinn og hugleiðsluna. Ég stillti borðinu upp 

í miðju herbergisins og öllum stólunum í kringum það. Ég lagði dúkinn á borðið og var 

tilbúin með allt hráefni, garn í öllum litum, nálar og skæri til að hægt væri að byrja strax eftir 

hugleiðsluna. 

Ég var vel skipulögð og vissi nákvæmlega hvað ég ætlaði að tala um, ég var opin og tók 

áhættu á staðnum og ákvað út frá aðstæðum, vegna þess við höfðum verið að vinna og læra 

allan daginn, að prófa að byrja þessa smiðju á hugleiðslu því mér fannst hópurinn þurfa á því 

að halda. Allir voru þreyttir og sumir stressaðir að vera á stað sem enginn hafði komið á áður 

með fólki sem það þekkti ekki. 

Ég var með skýra stefnu og útskýrði verkefnið vel. Ég var búin að tala um dúkinn við þær 

aðeins í rútunni á leiðinni í sveitina. Jan hafði sent öllum tölvupóst um að ég yrði með 

listasmiðju fyrsta kvöldið og voru margir forvitnir að vita um hvað hún væri. Þess vegna kom 

óvænt upp umræða í rútunni um dúkinn og vissu því listnemarnir hvað biði þeirra um 

kvöldið. Ég endurtók síðan hver markmið Minningardúksins væru og sagði þeim söguna af 

mér og ömmu. 

Ég passaði upp á vinnuflæði með því að bjóða þeim hugleiðsluna í byrjun og leyfði þeim svo 

að ráða hvort þær vildu hafa tónlist meðan við saumuðum út. Þær vildu það og völdu sér sína 

tónlist til að hlusta á meðan við saumuðum í dúkinn. 

Ég hélt mig við fasta siði eins og ég lagði upp með í starfskenningunni minni. Og gerði það 

með því að byrja og enda smiðjuna á sama hugleiðslulaginu. 

Ég var hvetjandi og dugleg við að hrósa öllum. Þegar ég fór að hrósa hafði það keðjuverkandi 

áhrif því allir fóru að hrósa öðrum fyrir þeirra hendur og handverk sem var fallegt og 

uppbyggjandi fyrir allan hópinn. 
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Það ríkti virðing og vinátta í hópnum. Ég var persónuleg í samskiptum og sagði þeim hvað ég 

væri fyrirfram þakklát að fá hendur þeirra á dúkinn. Með því sýndi ég þeim virðingu og 

vináttu. 

Í smiðjunni skiptu allir jafn miklu máli og hver einstaklingur fékk að njóta sín, með því að 

túlka sína hendi eins og honum hentaði best, hvort sem það var með einlitum einföldum 

stungusaum eða flóknum útsaum í ýmsum litum. Hver og einn fékk frelsi til að gera eins og 

hann langaði til við að túlka sína eigin hendi.  

 

5.4	Smiðja	#3	Opin	smiðja	á	safni,	Norræna	húsinu,	Reykjavík		

Þriðja og seinasta smiðjan var síðan opin almenningi og haldin í Norræna húsinu í Reykjavík. 

Hún fór fram laugardaginn fyrir páska, nánar tiltekið 15. apríl 2017, og var öllum opin frá 13-

16.  

Þegar ég mætti var þegar hópur barna kominn við dúkinn og byrjaður að sauma út. Það 

reyndust vera krakkar sem voru í fermingarveislu á efri hæð hússins og langaði að komast í 

ró og næði. Þeir rákust á dúkinn fyrir tilviljun þegar þeir voru að skoða sýninguna. Það hófst 

milli okkar afar skemmtilegt spjall um upplifun þeirra á námi sínu og skólunum þeirra. Þau 

voru tvö í grunnskóla, strákur og stelpa, og tvær stelpur í framhaldsskóla. Ég ákvað að setjast 

með þeim og hlusta á þau og hvað þau höfðu að segja. Þar sem þau voru þegar mætt óvænt 

ákvað ég að sleppa takinu af fyrirfram ákveðinni starfskenningu og verkefnalýsingu og leyfa 

því að gerast sem var þegar byrjað. Ég ákvað að spyrja þau hvað þau væru að gera, í hvaða 

skóla þau væru, hvað þeim þætti gaman að gera og hvort þau væru í textílmennt í skólanum. 

Það hófust afar áhugaverðar samræður á milli þeirra sem ég sat og hlustaði á. Eftir hálftíma 

kom fullorðna fólkið niður að leita að börnunum. Það fallega var að ein amma og frænka sem 

komu að sækja barn sem var hjá okkur heilluðust af dúknum og stoppuðu til að spjalla. 

Umræðan fór að snúast um myndina Innsæi sem hafði verið í sjónvarpinu nokkrum dögum 

áður, tengdu þær allar dúkinn við myndina og hvernig handverk og hugleiðsla færu saman. 

Ég sagði þeim söguna af mér og ömmu en amma var þarna sjálf komin með mömmu. 

Hópurinn sem mætti var blandaður; mamma og amma, fjölskylduvinir, skólafélagar mínir, 

gamlir og dyggir kúnnar Thelma design og textílkennari, sem og nokkrar konur sem ég hafði 

ekki hitt fyrr. 
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Listasmiðjan í Norræna húsinu var sérstök fyrir mig að mörgu leyti, meðal annars vegna þess 

að amma kom sjálf á hana og mamma mín einnig. Þarna gat ég sagt söguna mína fyrir framan 

ömmu og bent á hana með stolti. Amma og mamma lögðu hendur sínar á dúkinn og saumuðu 

út, það var mér mikils virði og fannst mér ég hafa loksins lokað hringnum (mynd 20). Inga 

Harðardóttir listgreinakennari kom og saumaði hendina sína á dúkinn með sinni einstöku 

listrænu gáfu. Hún varð innblásin af dúknum og ákvað að koma með umsjónarbekkinn sinn 

úr Vesturbæjarskóla nokkrum dögum seinna til að skoða dúkinn með nemendum sínum.  

Þeim fannst dúkurinn mjög spennandi og fóru strax að máta sínar eigin hendur við 

aðrar hendur á dúknum. Þau veltu fyrir sér hvaða manneskja væri á bak við hverja 

hendi. Þeim þótti spennandi að ég hefði sett mína hendi á dúkinn og báðu mig að sína 

sér mína hendi. Tíminn var naumur hjá okkur svo ekki gafst tími til að leggja hendur á 

dúkinn og sauma út, en engu að síður höfðu þau gaman af því að koma, skoða og 

snerta. (Inga Harðardóttir, umsjónarkennari 3. bekkjar í Vesturbæjarskóla). 

Einnig komu mæðgur sem höfðu séð smiðjuna auglýsta og eru miklar handverkskonur. Þær 

komu seinna svo ég endurtók söguna um mig og ömmu og þá var amma enn þá með okkur. 

Smiðjan átti að vera til klukkan 16 en þar sem þær komu seint gleymdum við okkur í flæðinu, 

gátum ekki hætt að sauma og spjalla og enduðum á því að sauma til klukkan 17. Mæðgurnar 

gátu hreinlega ekki hætt að sauma og fengu að taka með sér efnisbút sem heimavinnu og 

komu svo með útsaumaðar hendurnar á hann aftur laugardaginn eftir og skiluðu þeim inn. Að 

upplifa flæði er sögð vera besta stund dagsins hjá einstaklingnum og lífgar það því mikið upp 

á daginn. Öll athyglin er í hámarki og ekkert virðist geta truflað einstaklinginn. Hann tapar 

stað og stund (Csikszentmihalyi, 1990). 

Tíminn rann algjörlega frá okkur og þegar ég áttaði mig á að klukkan væri orðin 17 þá 

byrjaði ég að taka saman. Ég fann þarna að ég hafði ekki verið nógu skýr í byrjun varðandi 

tímarammann. Þarna vantaði alveg tímalínuna sem ég hafði hugsað mér að nota og ég talaði 

um í starfskenningu minni.  

Það sem setti mig nokkuð út af laginu í byrjun að sjá að það var þegar kominn hópur barna 

við dúkinn að sauma. Ég var ekki viss um hvort þau væri að koma sérstaklega á smiðjuna eða 

hvort þau hefðu bara verið að skoða sýninguna. Þetta var ekki skipulagið sem ég var búin að 

undirbúa. Ég ákvað þó strax um leið og ég sá þessi yndislegu einbeittu börn við dúkinn að 

þarna væri einfaldlega breytt plan og leyfði smiðjunni að sigla áfram eins og hún var þegar 

byrjuð.  
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Það var góð tilfinning að finnast ég ekki föst eða óánægð með byrjun sem ég var ekki búin að 

gera ráð fyrir. Þrátt fyrir óvænta byrjun og afar skemmtilega hafði ég starfskenningu mína 

mér til hliðsjónar þó svo ég næði ekki að snerta á öllum þáttum hennar.  

 

 

Mynd 20. Ættliðirnir þrír, ég, mamma og amma að sauma út í Minningardúkinn. 

 

Ég var vel undirbúin fyrir smiðjuna og vissi hvað ég var að fara að gera. Ég var ekkert 

stressuð eða kvíðin, kannski of slök því þegar ég kom hálftíma fyrr þá voru þegar komin börn 

við dúkinn að sauma. Þá var ekkert annað í stöðunni en að breyta planinu. 

Ég var skipulögð og mjög afslöppuð. Þó það hafi fengið smá á mig að sjá hóp barna mættan 

að sauma við dúkinn minn þá ákvað ég meðvitað að sleppa tökunum, settist hjá þeim, byrjaði 

að spjalla við þau og breytti fyrra plani. Ég sagði þeim söguna mína og hvað dúkurinn 

táknaði og þau sögðu mér sínar sögur úr skólanum og hvernig þeim liði þar. Þannig náði ég 

að veita þeim öryggi og ró yfir því að þau væru ekki að stelast í að vera að sauma í dúkinn.  

Ég náði að skapa þeim vinnuflæði með samtali þangað til að þau voru sótt af foreldrum 

sínum. Svo mætti fleira fólk upp úr klukkan eitt og settist hjá okkur. Þar sem ég þekkti alla og 

fólkið þekkti efnistök dúksins þá var ég ekki að útskýra hann aftur heldur settist fólk strax við 

dúkinn og byrjaði. 
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Andrúmsloftið var afslappað, hvetjandi og fullt af kærleik. Ég var umvafin fólkinu mínu og 

það sem gerði þessa smiðju sérstaka var að fá ömmu og mömmu til að taka þátt og loka 

hringnum. Nærvera þeirra hafði róandi og afslappandi áhrif á mig sem smitaðist út í allan 

hópinn. 

Virðing og vinátta var allsráðandi og mikið var um hrós og faðmlög. Gerðist það einkum 

vegna þess hversu náinn hópurinn var mér. 

Hver og einn einstaklingur fékk að njóta sín við útfærslu á sinni hendi. Engin ein aðferð var 

réttari en önnur, rétt eins og í fyrri smiðjum, og fengu allir að njóta sín.  

Það sem ég lærði af þessari smiðju var að ég ætti að láta alla vita fyrirfram um að þegar 

smiðjan væri að klárast færi af stað lítið lag eða hljóð, svo það yrði ekki vandræðalegt að 

biðja fólk um að fara ef engin klukka væri á staðnum. Það var algengt í öllum smiðjunum að 

fólk vildi klára sína hendi áður en smiðjan hætti. Í framtíðinni mun ég gefa mér meiri tíma í 

hverja smiðju og jafnvel bjóða upp á tvo daga í röð eða viku þannig einstaklingurinn hafi 

möguleika á að koma aftur og klára sína hendi þegar honum hentar og fái á sjá allar hinar 

hendurnar sem komið hafa á dúkinn í millitíðinni.  
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5.5.Greining	í	ljósi	CRAFT	

 VERKEFNIÐ LÆRDÓMURINN SAMFÉLAGSLEGI ÞÁTTURINN 

T
en

gi
lið

ir
 

Hverjir gera hvað: Ég hafði samband við Helmikammari 

í Rovaniemi og bað um að fá að heimsækja 

handverkskonurnar aftur með dúkinn minn. Það var tekið 

vel í það og fannst mér sá hópur henta vel í verkefnið þar 

sem ég hafði unnið með þeim áður og þær þekktu mig. 

Umræður: Ég opnaði umræðuna og sagði 

þeim mína sögu og upplifun af handavinnu 

og hugleiðslu. Þær fylgdu svo á eftir og fóru 

að segja mér sínar upplifanir og sögur. 

Komast í samband við fólk með 

sérþekkingu: Með hjálp umsjónarkonu 

kvennanna gátum við tjáð okkur og skilið 

hver aðra þar sem hún túlkaði fyrir okkur 

frá finnsku yfir á ensku og öfugt. 

 

R
an

ns
ók

n 

 

Umræður: Ég sagði þeim mína sögu af mér og ömmu og 

þær sögðu mér sögu og minningu úr þeirra daglega lífi, 

ýmist úr fortíðinni eða nútíðinni. 

 

Upplýsingasöfnun:Konurnar unnu á dúkinn 

í formi útsaums eftir teikningu af eigin hendi 

út frá minningum og fyrri reynslu. 

 

Verkið: Dúkurinn ferðast um á milli ólíkra 

samfélagshópa sem tengir þá saman.  

 

 



	 62	

Fr
am

kv
æ
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Sköpun: Dúkurinn var lagður á borðið og efniviður 

sömuleiðis. Konurnar hófust handa við að leggja hönd 

sína á dúkinn og sauma hana út. Á meðan sögðu þær mér 

sögur af sér og börnum sínum. 

Samvinna: Konurnar ákváðu í sameiningu 

hvar þær vildu teikna eftir sinni hendi og 

völdu sér stað og efnivið sem þeim fannst 

passa við þær hendur sem voru þegar 

komnar á dúkinn.  

Sýna verkið: Verkið verður til sýnis á 

samsýningu í Norræna húsinu. 

U
m

sö
gn

 / 
sa

m
ta

l 

 

Umfjöllun: Ég bauð upp á samræður í lokin, um hvað 

þeim hefði fundist um tímann okkar saman. Þær náðu ekki 

að klára sínar hendur og hefðu allar viljað klára þær. 

Engin þeirra hafði hugsað út í það hvað handverkið er 

mikilvægur og merkilegur menningararfur, en eftir daginn 

var mín upplifun að þær sæju hann í nýju ljósi miðað við 

samtöl okkar. 

 

Endurgjöf: Viðbrögð kvennanna eftir 

daginn voru góð og voru þær ánægðar að 

hafa fengið að vera með í verkefninu og að 

fá tilbreytingu í daginn.  

 

Tengsl við önnur verkefni: Verkefnið 

mun halda áfram að þróast og heimsækja 

fleiri samfélagshópa. Einnig mun hann 

nýtast mér í framtíðinni sem kveikja að 

námsefni. 

K
en

ns
la

 

 

Kunnátta: Ein þeirra kvenna sem saumaði út sagðist vera 

svo uppljómuð og innblásin eftir tímann að hún ætlaði að 

gera svipaðan dúk með höndum allra barna sinna og 

barnabarna, sauma þær síðan út og gefa í gjafir.  

 

Hvernig má nýta sér verkefnið? Hægt er 

að setja upp námskeið bæði innan 

skólakerfisins og utan, þar sem áherslan er á 

að miðla menningu og minningum í gegnum 

handverk og samveru. 

 

Félagslegar breytingar: Konurnar tóku 

þátt í samtali um minningar og 

menningararf sem skilar sér áfram til þeirra 

nánustu og í gegnum dúkinn sem tákn um  

minningu í gegnum handverk.  
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5.6	Niðurstöður	listasmiðjanna	

Helstu niðurstöður listasmiðjanna voru að í þeim öllum tókst mér að skapa aðstæður þannig 

að samband þátttakendanna og handverksins var sterkt. Í þeim hópum sem þátttakendur og ég 

töluðum ekki sama tungumálið tjáðu þátttakendur sig afar vel í gegnum handverkið.  

Konurnar í Rovaniemi koma saman einu sinni í viku til að prjóna og hekla svokölluð „Móður 

Teresu teppi“ og barnaföt handa heimilislausum börnum og þeim sem minna mega sín. Það 

voru dregnar fram bækur með myndum af prjónaprufum og teppum sem þær hafa verið að 

gera í gegnum árin. Þær gerðu frekar lítið úr því stórkostlega hjálparstarfi sem þær hafa tekið 

þátt í gegnum handverkið sitt til fjölda ára.  

Ég skildi ekki tungumálið en ég skynjaði hvað þær voru að segja, þær brostu til mín og 

knúsuðu mig þegar smiðjan var á enda. Þær voru ekki lengi að sauma hendina sína á dúkinn. 

Þær voru forvitnar um Ísland og þótti sérstakt að ég væri komin alla leið aftur til Rovaniemi 

til að sauma út með svona gömlum konum eins og þeim. 

Í öllum þremur smiðjunum skapaðist flæði meðal þátttakenda og tíminn bókstaflega rann frá 

okkur. Þátttakendur gleymdu stað og stund. Sumar kvennanna í Rovaniemi ákváðu að vera 

lengur með okkur og buðu okkur upp á kaffi og meðlæti. Eitt sem ein kvennanna sagði við 

mig áður en ég fór sem sat eftir hjá mér. Það var að henni þætti vænt um að fá svona 

tilbreytingu inn í sína dagskrá og finna áhuga ungra kvenna á þeirra starfi sem hún liti á sem 

svo sjálfsagðan hlut. Hún sagði mér líka að þær stundir sem hún væri með hinum konunum á 

Helmikammari gæfu henni mikla gleði og dagarnir þar væru fljótari að líða. Hún gæti ekki 

hugsað sér að hætta að mæta. Rannsóknir hafa leitt í ljós að það auðveldi konum að takast á 

við efri árin að stunda hannyrðir í félagsskap annarra kvenna. Samskiptin sem eiga sér stað 

þegar konurnar hittast í hóp og vinna handverk hjálpa þeim að viðhalda trú á eigin getu og 

gefa hversdeginum tilgang (Schofiled-Tomschin og Littrell, 2001)  

Listnemarnir í Tallinn töluðu litla ensku en tjáðu sig mest í gegnum handverkið þegar þær 

saumuðu út í sína hönd í Minningardúknum í stað þess að tala. Handverk hefur verið ríkur 

þáttur í menningu margra landa og lærðu konur af formæðrum sínum og miðluðu kunnáttunni 

svo áfram til sinna barna. Konur í Eistlandi á öldum áður þóttu ekki álitlegt kvonfang ef þær 

kunnu ekki að sauma á sig föt eða bródera.  
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Smiðjurnar kveiktu á minningum þátttakenda, samkennd og nýjum hugmyndum.. Í 

Rovaniemi var ein kvennanna sem kveikti á minningu, hún sagði mér sögur af sér og dóttur 

sinni sem býr langt í burtu með barnabörnunum og hvað hún saknaði þeirra. Hún sagði mér 

að hún ætlaði að gera minningardúk með þeim. Biðja dóttur sína og barnabörn að leggja 

hendur sínar á tvo gamla dúka sem hún ætti og svo ætlaði hún að sauma þær út og gefa dóttur 

sinni einn til að hafa á nýja heimilinu sínu sem er langt frá henni og hinn ætlaði hún að hafa 

heima hjá sér. Þannig gæti hún alltaf verið með þeim í gegnum handverkið sitt. 

Smiðjurnar opnuðu á samtal þátttakenda. Mér bauðst að vera með smiðju á ráðstefnunni 

Listkennsla á 21.öld, Tengingar og tækifæri sem fór fram þann 22. Apríl í Norræna húsinu. 

Alls mættu 80 manns á ráðstefnuna sem ætluð var listgreinakennurum í grunn- og 

framhaldsskólum. Á ráðstefnunni var ég með listasmiðju fyrir þátttakendur ráðstefnunnar. Til 

mín komu meðal annars myndmennta- og textílkennarar. Í þessari smiðju gafst mér tækifæri 

á að ræða við starfandi kennara um tilgang minningardúksins og hvernig þeirra sýn væri á 

textílkennslu. Þeir voru allir sammála um að verkefni líkt og minningardúkurinn væri verðugt 

verkefni til kennslu á grunnskólastigi jafnt við á framhaldskólastigi. Því það sem dúkurinn 

kallaði á að þeirra mati var samvinna, samkennd og minni hraða. Einn þátttakandinn nefni að 

dúkuinn ætti vel heim í kennslu hjá henni í sínum grunnskólanum þar sem hún ætti erfitt með 

að fá börnin til að vinna saman að verkefni. Henni fannst dúkurinn ýta undir samstarf, 

þolinmæði og flæði hvers hóps. Nokkrir kennarar töluðu um að það vantaði meiri samvinnu 

inní textílkennslu í dag. Þeim fannst vera komin tími á meiri samvinnu milli nemanda þar 

sem lokaútkoman væri ekki aðalparturinn af verkefninu heldur ferlið sjálft. Einn 

textílkennarinn talaði einnig um að hann væri orðinn þreyttur á að vera verksmiðja 

tilgangslausrar verkefna og fannst dúkurinn var góð leið til að tengja bekkinn sinn saman á 

ný. Annar þátttakandi talaðu um að dúkurinn myndi henta vel í kennslu þar sem handavinna í 

hóp væri róandi og um leið opnaði á samtal. Eins og gerðist hjá okkur á ráðstefnunni. Allir 

kennararnir voru mjög jákvæðir og nutu þess að sauma hendina sína í dúkinn.  

Það var margt sem ég lærði af þessu ferli við gerð hverrar listasmiðju. Það sem stendur þó 

upp úr er að handverkið hefur sterk áhrif á sálarlíf okkar og veitir þeim sem það stunda 

hugarró og tengingu við sál og líkama.  
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Einnig er eftirminnilegt að hafa fengið tækifæri til að ferðast með Minningardúkinn á milli 

landa og fengið að vinna með mismunandi hópum á öllum aldri. Sannaði það fyrir mér að það 

er mikill ísbrjótur að hafa eitthvað í höndunum til að tjá sig. Sérstaklega þegar ekki er hægt 

að reiða sig á tungumálið (mynd 21). 

 

Mynd 21. Minningardúkurinn. 

Reynslan af handverki sprettur fram af miðlun menningararfs milli kynslóða og vekur þannig 

minningar um liðna tíð. Í vinnusmiðjunum lagði ég mikla áherslu á það hvernig minningar 

um handverkshefð hafa haft áhrif og okkur í gegnum árin og undirstrika þannig enn hin 

sterku tengsl þátttakenda við handverkshefðina.  

Það gaf mér mikið að fá álit starfandi kennara á minningardúkinn. Jákvætt og uppbyggjandi 

samtal yfir handavinnu okkar við dúkinn sannaði enn fremur fyrir mér að þátttökuverkefni 

líkt og minningardúkurinn er verðugt verkefni til kennslu í skólum landsins.     
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6.	Lokaorð	

Tilgangur minn með þessu meistaraverkefni var að opna umræðuna um einstaklingsmiðaða 

kennslu og hvernig minningar og upplifanir geta verið valdeflandi kveikja og eitt af 

verkfærum okkar í listsköpun. Markmiðið var einnig að prófa eigin starfskenningu við ólíkar 

aðstæður úr samhengi við formlegan skóla.  

Minningar spila mikilvægan þátt í lífi hvers og eins og öll eigum við okkur minningu sem er 

okkur kær og hún getur tengst lykt, stað eða textíl. Fyrirmyndir okkar þegar við erum börn 

eru mikilvægar og geta haft mikil áhrif á okkur í gegnum lífið. Þegar börn umgangast eldri 

kynslóðir er það afar þroskandi og gefandi fyrir báða aldurshópa. 

Minningin getur orðið sjálfstæð af því að hún endurnýjast ef lögð er rækt við hana og hún 

hefur þá möguleika til að halda áfram að eilífu. Orkan sem hún skapar gefur frá sér, ekki bara 

til mín heldur til annarra og skapar þannig hugsanlega nýjar hugmyndir, ný verkefni sem 

aftur geta verið sjálfbær fyrir einhvern annan jafnt og mig sjálfa. 

Samvinna mín með Guðjóni spilaði ríkan þátt í sjálfstrausti mínu sem leiðbeinandi í 

listasmiðjunum. Sem kennari tel ég afar mikilvægt að sinna sér sem listamaður og skapandi 

hönnuður með kennarastarfinu. Bæði til að halda flæðinu gangandi og til að styrkja þig sem 

listkennari.  

Þín daglega næring sem kennari kemur frá því að vera skapandi listamaður og gleyma því 

aldrei að maður er alltaf að læra og þar að leiðandi eilífðar nemandi. 

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og 

siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og 

velferð (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls 11)   

Reynsla mín í gegnum handverkið og nú sem jógakennari hefur kennt mér að allt nám er fyrst 

og fremst ferðalag, ferðalag í að skilja meira um sjálfan sig og staðfesta eigin kunnáttu og 

styrkleika. Ég tel að þekkingin sé í raun öll innra með okkur, við þurfum einungis réttu 

verkfærin til að kveikja á henni og koma henni út. Jógakennslan og handavinnan hefur veitt 

mér skilning á því hvað það er mikilvægt að læra með því að gera og upplifa og nýta eigin 

reynslu og þekkingu. Ég finn fyrir áþreifanlegri tengingu huga við líkama og sál gegnum 

handavinnu og hugleiðslu. 
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Ég hef í eigin starfi sem jógakennari og listgreinakennari greint hvað marga skortir 

sjálfstraust. Hver kannast ekki við að hugsa vel til besta vinar síns en dæma svo sjálfan sig og 

rífa niður, að hrósa og tala fallega um besta vin sinn en ekki um sjálfan sig.  

Það kom skýrt fram í öllum mínum listasmiðjum með Minningardúkinn að handavinna unnin 

í hóp opnaði á samtal og samkennd. Handverk sem unnið er í hóp er valdeflandi og styrkir 

því þannig sjálfstraust þátttakenda. Styrkurinn og allt sem við þurfum er innra með okkur. Ég 

tel að einn okkar stærsti veikleiki sem manneskja sé að við séum alltaf að reyna að ganga í 

augun eða sanna okkur fyrir öðrum, en þegar við sönnum okkur fyrir okkur sjálfum þá er það 

ein besta tilfinning sem hægt er að upplifa og hægt er að kalla valdeflinginu. 

Mig langar að draga fram í dagsljósið hversu rík handverkshefðin okkar er og hvernig hún er 

að mörgu leyti núvitund 21. aldarinnar. Mig langar að hvetja komandi kynslóðir til að prófa 

sig áfram með opnum hug og nál í hendi. Útsaumur er seinlegt starf og kallar á útsjónarsemi 

og nákvæmni. Verðlaunin eru síðan hugarró og valdefling. 

Það sem situr eftir hjá mér er valdefling sem hefur orðið hjá sjálfri mér við þá þjónustu sem 

ég er verið svo lánsöm að fá að gefa og miðla. Að sjá aðra ljóma og njóta sín hefur verið 

mesta gjöfin. Sérstaklega þótti mér vænt um að sjá ömmu þegar hún fékk að lesa ritgerðina 

og skoða Minningardúkinn. Að sjá hana uppgötva hvað hún hefur haft mikil áhrif á mig. 

Amma sagði mér eftir lesturinn að hún hefði uppgötvað hvað handverkið hennar er mikilvægt 

og að hún væri þegar búin að miðla áfram þeim mikilvæga lærdómi sem hún upplifði frá 

móður sinni og sem ung stelpa án þess að gera sér grein fyrir því.  

Thelma mín, ég þakka þér öll þau fallegu orð sem þú hefur bæði skrifað um mig og talað 

við fólk. Ég held ég eigi þau kannski ekki öll skilið en það er gott ef svo er og gleðst ég 

yfir þessu öllu sem þú ert að gera. Það er svo gott að eiga fallegar minningar og eftir því 

sem maður eldist því betra. Ég hef aldrei fengið svona fallegt hól frá neinum nema þér, þótt 

margir hafi sagt eitthvað fallegt um mig en það er önnur saga. Amma elskar þig. 

 

Næstu skref mín í þessari vinnu með valdeflingu í gegnum handverk og miðlun menningar og 

minninga er að bjóða upp á námskeið hjá mismunandi hópum í samfélaginu og þannig leggja 

mitt af mörkum til samfélagsins. Ég hef þegar boðið upp á námskeið í kvennafangelsinu á 

Hólmsheiði, á litla Hrauni og í Kvennaathvarfinu í Reykjavík. 
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