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Útdráttur 

Lokaverkefni mitt í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands er um fjölmenningarleg verkefni 

Borgarbókasafnsins sem ég hef þróað í tíu ár og skiptist í greinargerð og í miðlunarhluta. Í 

greinargerðinni er farið yfir fjölmenningarstarf Borgarbókasafnsins, sögu þess, uppbyggingu og 

framtíðarsýn. Jafnframt verður fjallað um menningarhugtakið og þær miðlunarleiðir sem notaðar 

hafa verið í þessu lokaverkefni. Miðlunarhlutinn skiptist annars vegar í Áttavitann sem er rafræn 

handbók og hins vegar í ráðstefnuna Rætur og vængir. Bæði miðla fjölmenningarstarfi 

Borgarbókasafnsins síðastliðin tíu ár. Áttavitinn miðlar með textum, ljósmyndum og myndböndum 

og verður hýstur á vef Borgarbókasafnsins. Ráðstefnan Rætur og vængir, verður haldin í Veröld – 

húsi Vigdísar 24. og 25. maí 2018. Í greinargerðinni verður einnig farið yfir markmið Áttavitans, 

vinnuferlið við gerð hans, tilurð fyrrnefndrar ráðstefnu og vefinn sem henni fylgir.  

 

 

Abstract 

My Masters Degree in Applied Studies in Culture and Communication at the University of Iceland 

is about the multicultural projects of Reykjavik City Library that I have developed the last 10 years. 

It is divided into two parts. The first part is this thesis and the second part is a digital handbook, 

also named The Compass, and the conference, Roots and Wings. Both are about the multicultural 

projects of Reykjavik City Library. In the thesis, I will also discuss the concept of culture and the 

choice of applied communication in my Masters Project. 
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Formáli  

 

Árið 2008 var ég ráðin sem verkefnastjóri til að byggja upp fjölmenningarstarf á Borgarbókasafni 

Reykjavíkur. Hlutverk mitt hefur fyrst og fremst falist í því að koma á samstarfi milli einstaklinga, 

samtaka og stofnana með það að leiðarljósi að virkja börn og fullorðna til samfélagslegrar þátttöku 

og stuðla að gagnvirki menningar- og tungumálamiðlun.  

 

Lokaverkefni mitt í Hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands byggir á þessari tíu ára reynslu 

og er markmiðið að miðla henni til annarra. Hagnýt menningarmiðlun snýst meðal annars um að 

koma verkefnum og viðburðum á framfæri í fjölmiðlum, að vera í samtali við samfélagið og miðla 

menningu á margvíslegan hátt. Þess vegna tók ég strax við upphaf námsins þá ákvörðun að nýta 

mér þær nýju leiðir sem ég myndi tileinka mér í náminu til að miðla starfinu í lokaverkefninu.  

 

Um er að ræða handbók í formi lifandi skjals á vefsíðu Borgarbókasafnsins sem verður öllum 

aðgengileg en í þessu verkefni mun ég vísa til þess sem Áttavita. Áttavitinn verður kynntur á 

ráðstefnunni Rætur og vængir sem verður haldin í Veröld – húsi Vigdísar 24. og 25. maí 2018. Á 

ráðstefnunni verður kynning á fjölmenningarlegu starfi Borgarbókasafns og samstarfi við félög og 

stofnanir, auk þess að kynna norræn fjölmenningarleg verkefni. Þema ráðstefnunnar er skapandi 

samstarf þvert á landamæri tungumála og menningar og mun efnið verða nýtt í Áttavitann þegar 

fram líða stundir.  

 

Vegna tengingu viðfangsefnisins, fjölmenningarstarf Borgarbókasafnsins,  við ráðstefnuna mun ég 

einnig fjalla um hana í þessu lokaverkefni og kynna til sögunnar ráðstefnuvefinn 

www.rootsandwings.is sem ég hef unnið að ásamt samstarfskonu minni.  
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Þróun fjölmenningarstarfs Borgarbókasafnsins hefur litast af persónulegri reynslu minni af því að 

vera af erlendum uppruna í 29 ár, en árið 1979, þegar ég var sex ára, flutti fjölskyldan mín til 

Danmerkur. Ég missti fljótlega tenginguna við móðurmálið mitt, íslenskuna og talaði hana einungis 

í heimsóknum til Íslands einu sinni til tvisvar á ári, eða þar til ég flutti aftur til landsins árið 2008. 

Þróun starfsins byggir einnig á faglegri reynslu minni sem kennara til tíu ára á sviði tungumála og 

lista í danska grunnskólakerfinu. 

Að skrifa meistaraverkefni á íslensku er út af fyrir sig áskorun fyrir mig þar sem ég fékk ekki 

móðurmálskennslu í uppeldi mínu og hef aldrei gengið í íslenskan skóla fyrr en ég skráði mig í 

hagnýta menningarmiðlun við Háskóla Íslands.  

Ég vona - þrátt fyrir áskorarnir tungumálsins - að verkefnið mitt eigi eftir að undirstrika ríkidæmi 

fjölmenningar og tví- og fjöltyngis fyrir nútímasamfélagið og mikilvægi bókasafna og annarra 

menningarstofanana sem vettvangs fjölmenningarlegs starfs. 

Hjartans þakkir fá allir sem hafa tekið þátt í fjölmenningarævintýri Borgarbókasafns og stutt mig í 

mínu flóknu ástarsambandi  við íslenskuna eins og margir aðrir sem hér búa. Ég þakka 

leiðbeinanda mínum Ármanni Gunnarssyni, vinum, ættingjum, samstarfsfólki  og  samstarfsaðilum 

fyrir að taka þátt í ævintýrinu.   

Sérstakar þakkir fær Frú Vigdís Finnbogadóttir fyrir ómetanlegar samræður og stuðning. 
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1. Inngangur 
 
Lokaverkefni mitt í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands fjallar um fjölmenningarleg 

verkefni Borgarbókasafnsins í tíu ár. Verkefnið er tvískipt og skiptist í greinargerð og miðlun. Í 

greinargerðinni er farið yfir fjölmenningarstarf Borgarbókasafnsins, sögu þess, uppbyggingu og 

framtíðarsýn. Jafnframt verður fjallað um menningarhugtakið og þær miðlunarleiðir sem notaðar 

hafa verið, bæði í starfinu og í þessu lokaverkefni.  

 

Miðlunarhlutinn skiptist annars vegar í Áttavitann sem er rafræn handbók um fjölmenningarstarf 

Borgarbókasafnsins. Handbókin byggist á textum, ljósmyndum og myndböndum sem verður hýst á 

vef Borgarbókasafnsins. Hins vegar er það ráðstefnan Rætur og vængir, sem byggir að stórum 

hluta á fjölmenningarstarfi Borgarbókasafnsins, og vefurinn sem henni fylgir 

www.rootsandwings.is. Ráðstefnan verður haldin í Veröld – húsi Vigdísar 24. og 25. maí 2018.  

 

Í greinargerðinni verður farið verður yfir markmið Áttavitans, vinnuferlið við gerð hans og tilurð 

fyrrnefndrar ráðstefnu og ráðstefnuvefsins. 

Stór hluti af fjölmenningarstarfi Borgarbókasafns felst í því að eiga í opnum samskiptum við 

umheiminn á fjölbreyttan hátt og að miðla af reynslunni til annars fagfólks. Í meistaranáminu hef 

ég kynnst nýjum leiðum til miðlunar og hef ég í flestum námsverkefnum nýtt starf mitt hjá 

Borgarbókasafninu sem viðfangsefni.  

Vefurinn www.menningarmot.is er dæmi um einstaklingsverkefni sem ég gerði sem hluta af 

náminu. Markmiðið með vefsíðunni er að miðla upplýsingum um verkefnið Menningarmót sem ég 

hef þróað í mörg ár og koma kennsluleiðbeiningum til kennara á öllum stigum menntakerfisins. Í 

ljós kom að gerð vefsins hefði verið fullnægjandi meistaralokaverkefni, en mér fannst kjörið að 

nota tækifærið, sem felst í náminu, til að ganga lengra og finna leiðir til að miðla 

fjölmenningarstarfinu á margvíslegan hátt. Þannig varð hugmyndin um Áttavitann til.  

http://www.rootsandwings.is/
http://www.menningarmot.is/
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Áttavitinn er hugsaður sem bæði skráning og miðlun á reynslu Borgarbókasafnsins á sviði 

fjölmenningar. Það er von mín að hann verði innblástur fyrir starfsfólk bókasafna og annarra 

menningar- og menntastofnanna, sem og fyrir félög, samtök og einstaklinga sem hafa áhuga á 

menningu, menntun og miðlun sem leið til að stuðla að samfélagi sem viðurkennir og fagnar 

fjölbreytileikanum.  

Í ritgerðinni leitast ég við að svara eftirfarandi spurningum; 

Hvernig hefur frumkvöðlastarf Borgarbókasafnsins á sviði fjölmenningar verið 

byggt upp og hver er afrakstur þess eftir tíu ár?  

Hvaða skilgreining á hugtakinu menning liggur að baki starfsins? 

Á hvaða hátt er hægt að miðla reynslunni af fjölmenningarstarfi Borgarbókasafns 

svo hún nýtist öðrum? 

Til þess að svara fyrstu spurningunni mun ég fjalla um hlutverk almenningsbókasafna í 

fjölmenningarlegu samfélagi með því að skoða meðal annars lög, stefnur og yfirlýsingar á sviði 

bókasafna hérlendis og á alþjóðavettvangi. Ég mun lýsa fjölmenningarstarfi Borgarbókasafns og 

skrifa um reynsluna af verkefnastjórnun þess. Í því samhengi mun ég m.a. vitna í eigin gögn, í vef 

Borgarbókasafns, borgarbokasafn.is, vef verkefnisins Menningarmót, menningarmot.is, 

fjölmenningarstefnu skóla- og frístundasviðs og fjölmenningarstefnu menningar – og 

ferðamálasviðs, umfjöllun í fjölmiðlum og fræðileg skrif um verkefnin.   

          

Í leit minni að skilgreiningu á menningarhugtakinu og tengslum þess við starfið mun ég í annarri 

spurningu líta til dönsku fræðimannanna Helle Bundgaard, Iben Jensen og Fred Derwin sem er 

prófessor við Háskólann í Helsinki. Ég kynntist kenningum þeirra þegar ég tók hluta af meistarnámi 

mínu í hagnýtri meninngarmiðlun sem skiptinemi í Danmörku haustið 2015. 

Til að svara síðustu spurningunni um það hvernig best sé að miðla reynslu Borgarbókasafns til 

annarra verður gerð grein fyrir þeim miðlunarleiðum sem urðu fyrir valinu og útfærslu þeirra. Hér 
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verður einnig komið inn á tilurð ráðstefnunnar Rætur og vængir og efnið sem verður til 

umfjöllunar á henni sem og vinnuna við ráðstefnuvefinn www.rootsandwings.is.  

Í lokin verður fjallað um dreifingu á verkefnunum, það víðamikla samstarf sem öll verkefnin byggja 

á og varpað ljósi á mikilvægi þess til að þróa samfélag þar sem fólk fær að njóta sín og er gert kleift 

að leggja sitt af mörkum. Í samantektinni mun ég meðal annars horfa til framtíðar hvað varðar 

áframhaldandi þróun fjölmenningarlegs starfs. 

Í lokaverkefninu er sérstök áhersla lögð á verkefnin Menningarmót, Café Lingua og Söguhring 

kvenna en til þess að miðla fjölbreytni starfsins lýsi ég einnig verkefnunum Heilahristingi og Hvað 

er helst í fréttum?. Markmiðið er að upplýsingar um fleiri verkefni, viðburðarhald og sýningarhald 

munu rata inn í Áttavitann sjálfan smám saman og birtast á vef Borgarbókasafns, sem og upptökur 

og annað efni af ráðstefnunni Rætur og vængir. Upprunalega hugmyndin var að gera handbók, en 

ég vil frekar að það verði litið á verkefnið sem leiðbeinandi tæki til að miðla þeim leiðum sem 

Borgarbókasafnið hefur farið.  

Eins og fram hefur komið hef ég séð um þróun verkefnanna frá upphafi og þ.a.l. er það 

óhjákvæmilegt að greinargerðin verði á nokkuð persónulegum nótum og oft skrifuð í fyrstu 

persónu. Um er að ræða skráningu, samantekt og miðlun á þróun og árangri í eigin starfi sem 

byggist m.a. á reynslu og umsögnum þátttakenda og annarra.  

Það er von mín að með Áttavitanum og ráðstefnunni geti fólk fundið og þróað nýjar leiðir sem 

hentar þeim og þessu starfsviði vel og síðast en ekki síst að máttur samstarfsins komist til skila. 

 

 

 
 

http://www.rootsandwings.is/
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2. Hugtakið menning 
 

Þegar starfað er við samskipti þvert á tungumál og fjölbreytta menningu er mikilvægt að skoða 

hvað menningarhugtakið felur í sér. Ég mun leitast við að skilgreina hugtakið menning sem er 

forsenda þess að geta síðan skilgreint hvað liggur til grundvallar hugtökunum menningarnæmi – og 

færni eða hæfni en ég kýs að nota orðið færni í þessu samhengi. 

 

Það getur reynst flókið að skilgreina orðið „menning“. Sumir ganga svo langt að segja að það ætti 

að banna notkun hugtaksins við mannfræðirannsóknir, þar sem það er eingöngu notað til þess að 

negla niður og fastmóta hugmyndina um „hina“ eða „hinn“ (e. othering). Að það sé notað sem 

tæki hinna „siðmenntuðu menningarheima” til að kúga hina svokölluðu „ósiðmenntuðu” eins og 

meðal annars fræðimaðurinn Fred Dervin kemur inn á í skrifum sínum um hvernig 

menningarhugtakið hefur verið (mis)notað í mannfræði í gegnum tíðina.1  

Það er áhugavert sjónarmið, en að mínu mati byggjast góð samskipti á sameiginlegum skilningi á 

orðum, upphafi þeirra og merkingu fyrir hvern og einn, sem og samfélagið í heild sinni. 

 

Orðið menning (e. culture) er dregið af latínu sögninni cultivare, sem þýðir að rækta.2 Það er 

áhugavert í sjálfu sér og á það vel við í íslensku tungumáli þar sem orðið menning er skylt orðinu 

menn eða mennska og jafnvel því að verða að manni. Með því að tengja þessi tvö orð saman 

verður niðurstaðan sú að menning sé mannrækt. Mannrækt felst í að fólk rækti eitthvað saman 

eða að það rækti manneskjuna sjálfa.  

 

„Menning“ er reglulegur dálkur í flestum fjölmiðlum en í þeim tilfellum er menningarhugtakið 

oftast tengt við sviðslist, tónlist, myndlist, bókmenntir og kvikmyndir, eins má til dæmis sjá í 

dálkunum á menningarvef Ríkisútvarpsins.3 

 

                                                 
1 Dervin, „Cultural identity, representing and othering“,  181-194.  
2 Íslensk orðabók 
3 www.ruv.is/menning 
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Til þess að afmarka fræðilega skilgreiningu á menningu hef ég valið að fjalla um tvenns konar 

merkingu hugtaksins sem birtast í kenningum Helle Bundgaard mannfræðings og Iben Jensen 

menningarrannsakanda (d. kulturforsker). Þær fjalla annars vegar um hina sígildu skilgreiningu (d. 

det klassiske kulturbegreb) orðsins „menning“ og hins vegar hina margbrotnu (d . det komplekse 

kulturbegreb).  

 

2.1 Hið sígilda menningarhugtak 

Í skilgreiningu sinni á orðinu menning vitnar Helle Bundgaard í hugmynd þróunarsinnans Edward 

Burnett Tylor frá árinu 1870 þar sem hann talar um menningarhugtakið „sem margbrotna heild þar 

sem fólgin er bæði þekking, trú, list, siðferði, lagasetning, hefðir og allar þær venjur sem 

manneskjan hefur tamið sér sem þátttakandi í samfélaginu.”4 

 

Þessa skilgreiningu hafa fræðimenn á sviði félagsvísinda notað allt frá upphafi 20. aldar, þar sem 

litið var á menningu sem summu hugmynda, framsetningar og hegðunar sem ávallt vísar til alls 

þessa eða „margbrotinnar heildar”.  Þannig kom fram það viðhorf til menningar að hún væri byggð 

á hugmyndum um einsleitni (d. homogenitet), samhengi og stöðugleika. Bundgaard er því ekki 

sammála, heldur telur að beina þurfi athyglinni að einstaklingum sem virkum þátttakendum í 

samfélaginu sem taka þátt í að móta menningu þess fremur en sem óvirkum neytendum.5  

 

Bundgaard heldur því fram að þessi skilgreining á menningu hafi unnið sér sess í opinberri umræðu 

sem leiði til einföldunar í túlkun á hegðun einstaklinga og hópa. Með þessu getum við skotið okkur 

á bak við menninguna og notað hana til að útskýra óæskilega hegðun, t.d. ungra innflytjenda. Þá er 

tilhneiging til að alhæfa um hópa af ákveðnu þjóðerni en það gleymist jafnframt að um er að ræða 

lifandi manneskjur – hver með sína sögu. 

 

Iben Jensen, hefur einnig fjallaði um og rannsakað menningarhugtakið. Hún skilgreinir þessa 

framangreindu einföldu túlkun á menningu sem „hið lýsandi menningarhugtak“og vísar þá meðal 

                                                 
4 Bundgaard, „Et antropologisk blik på kultur“, 132. 
5 ibid  
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annars til þess hvernig mannfræðingar hafa í gegnum tíðina lýst „frumstæðum“ þjóðum með 

miklum fordómum sem byggja á þjóðernislegum einfölduðum skilgreiningum.6  

Jensen telur að í slíkri einföldun sé að finna stjórnunar- og valdatæki til að aðgreina „hina“ frá 

„okkur” en hún segir: 

 

Þessi skilgreining og þessi háttur að lýsa öðru fólki hefur árum saman verið 

notaður sem pólítískt valdatæki. Með þessu, að því virðist, hlutlausa hugtaki 

hafa menn allt frá nýlendutímanum lýst og nafngreint „hina” út frá eigin 

hugmyndum um hvað sé menning.7 

 

Jensen telur að með þessu menningarhugtaki sé að finna atriði sem skilja hina útvöldu menningu 

frá „hinum“. Líkt og Helle Bundgaard slær hún því föstu að hér sé rætt um „menningu“ sem 

eitthvað sem fylgir landamærum ríkja.8 

 

 

2.2 Hið margbrotna menningarhugtak 

Innan mannfræðinnar hefur allt frá síðari hluta níunda áratugarins verið lögð áhersla á að reyna að 

endurskilgreina hið klassíska menningarhugtak. Samkvæmt Bundgaard eru mannfræðingarnir 

Clifford og Marcus meðal þeirra sem lögðust gegn alhæfingu mannfræðinga á menningu sem 

einsleitu fyrirbæri.9 Fyrir utan að vísa í þessa tvo fræðimenn bendir Bundgaard á kenningar 

Frederik Barth sem telur að mannfræðingar hugsi um menningu eftir venjubundnum leiðum sem 

hafi mismunandi áhrif á fólk eftir persónulegri reynslu þess og stöðu í lífinu. Þótt fólk búi á sama 

stað eða í sama landi þurfi það ekki að vera eins.10 Þá segir Bundgaard að hugmyndir 

mannfræðingsins Abu-Lughod um „hina einstaklingsbundnu mannfræði“ séu enn þann dag í dag 

innblástur í menningarumræðu innan mannfræðinnar, og hvetur til þess að leitast sé við að sýna 

fram á margbreytileika mannlegrar reynslu fremur en að einblína á kenningarnar. Bundgaard 

                                                 
6 Jensen, Grundbog i kulturforståelse, 28 
7 ibid 
8 ibid 
9 Bundgaard, 137 
10 ibid 



 14 

heldur áfram: „Áhersla mannfræðinnar flyst með öðrum orðum frá kerfum og reglum yfir til 

félagslegra þátttakenda.”11 

 

Innan hinnar margbrotnu skilgreiningar á menningu er reynsluheimurinn einstaklingsbundinn og 

maðurinn virkur þátttakandi sem tekur afstöðu til umhverfsins sem hann hrærist í á hverjum tíma.  

Maðurinn verður ekki aðeins fyrir áhrifum af siðum og venjum hópsins og skapar þannig 

menningarhefð (d. kontinuerlig kultur), heldur tekur hann virkan þátt í að túlka heiminn í kringum 

sig og starfa með öðrum við ákveðnar félagslegar aðstæður.12  

Bundgaard færir rök fyrir því að það sé manneskjan en ekki menningin sem ráði för, og að við 

verðum að líta á verk mannsins í víðara samhengi og miða við aðstæður hans hverju sinni. Þetta er 

í samræmi við það hvernig Iben Jensen gerir iðjukenningu (d. praksisbegreber) Pierre Bourdieu að 

sínni og segir að líta skuli á menningu sem mannanna verk í hinu stóra samhengi sem hvarvetna 

hafi sömu áhrif.13 

Það má segja að fyrsta skilgreiningin sé því miður enn við lýði því þrátt fyrir aukna alþjóðavæðingu 

eru furðumargir sem þykjast þurfa að skilgreina meðbræður sína eftir þjóðerni. Dæmi um það má 

til dæmis finna í rannsóknum Helle Bundgaard sem gerðar voru í leikskólum í Danmörku en þar má 

finna mörg tilvik þar sem þjóðmenningarhugtakið er notað til skýringar á hversdagslegum 

athöfnum.14 

 

Einnig má finna dæmi í fjölmiðlum hér á landi þar sem oft er gerð grein fyrir þjóðerni eða sagt að 

viðkomandi sé „af erlendum uppruna” í fréttum án þess að það komi efninu við. Þetta á ekki síst 

við í afbrotafréttum eins og fréttina um konu í Vesturbænum sem lést eftir að hafa orðið fyrir 

líkamsárás á heimil sínu15 og frétt um þjófnað á Þingeyri sem segir að „þrjú ungmenni af erlendum 

uppruna hafa verið dæmd í þrjátíu daga skilorðsbundið fangelsi hvert, fyrir þjófnað.“16 Þannig var 

                                                 
11 ibid, 138 
12 ibid, 139 
13Jensen, 43 
14 Bundgaard, 133 
15 Sunna Kristín Hilmarsdottir, „Konan sem lést var á fimmtugsaldri“, frétt á Visir.is, 22.9 2017. Sótt 2. apríl 2018. 
http://www.visir.is/g/2017170929658. 
16 Hjálmar Friðriksson, „Þremenningar stálu öllu steini léttara í Simbahöllinni“, frétt á Dv.is, 31. október 2017. Sótt 2. 
apríl 2018. http://www.dv.is/frettir/2017/10/31/thremenningar-stalu-ollu-steini-lettara-i-simbahollinni/  
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hátt í þriðjungur umfjöllunarefnis um innflytjendur tengt afbrotafréttum í íslenskum dagblöðum 

árið 2007.17 Oft eru fréttir gerðar út frá tilkynningum lögreglurnar þar sem upprinni er tekin fram. 

Slík umfjöllun getur ýtt verulega undir fordóma. 

 

 

 

 

Dæmi um að fordómar eru til staðar í samfélaginu kom berlega í ljós í nýlegri viðhorfskönnun sem 

lögð var fyrir starfsmenn Reykjavíkurborgar. Könnunin sýndi að tæplega 30% starfsmanna borgar-

innar hafa orðið vitni að fordómum eða skorti á virðingu í garð samstarfsfélaga en oftast, eða í yfir 

50% tilvika, höfðu svarendur upplifað fordóma gangvart starfsfólki af erlendum uppruna.18 

 

Samkvæmt niðurstöðum könnunar sem velferðarráðuneytið fékk Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands til að gera vorið 2017, eru landsmenn almennt fremur jákvæðir í garð innflytjenda og 

fjölmenningarsamfélagsins. Í ljós kom að þeir sem eiga í persónulegum tengslum við innflytjendur 

eru jákvæðari en aðrir, og jákvæðastir eru þeir sem tengjast innflytjendum fjölskylduböndum, t.d. í 

gegnum hjúskap eða ef þeir eiga innflytjendur að vinum. 

 

                                                 
17 Helga Ólafsdóttir, Malgorzata Zielinska, „I started to feel worse when I understood more.” 
https://www.academia.edu/1382141/_I_started_to_feel_worse_when_I_understood_more._Polish_immigrants_and
_the_Icelandic_media 
18Morgunblaðið, „Samskiptavandi getur orðið að einelti“, frétt á Mbl.is. Sótt 2. apríl 2018. 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/03/22/samskiptavandi_getur_ordid_ad_einelti/ 

Mynd 1. Frétt um manndrap. Vefur lögreglunar á Höfuðborgarsvæðinu. 

https://www.academia.edu/1382141/_I_started_to_feel_worse_when_I_understood_more._Polish_immigrants_and_the_Icelandic_media
https://www.academia.edu/1382141/_I_started_to_feel_worse_when_I_understood_more._Polish_immigrants_and_the_Icelandic_media
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Gagnaöflun könnunarinnar fór fram á tímabilinu 16. mars til 3. maí 2017 og á mynd 1 má t.d. sjá að 

tæp 60% svarenda töldu innflytjendur hafa góð áhrif á efnahaginn, og um það bil sami fjöldi segir 

að innflytjendur auðgi menninguna á Íslandi.19 

          Mynd 2. Könnun á viðhorfum fólks til innflytjenda. Vefur velferðaráðuneytisins. 

 

Niðurstöður skoðanakönnunar velferðarráðuneytisins benda þannig til þess að það að skapa tengsl 

milli innflytjenda og Íslendinga stuðli að jákvæðu viðhorfi. Að efla tengsl milli fólks af mismunandi 

uppruna getur komið í veg fyrir að þær staðalímyndir sem felast í hinu sígilda menningarhugtaki 

festist í sessi.  

 

Hér hefur verið fjallað um tvær meginskilgreiningar á menningarhugtakinu. Niðurstaða mín er sú 

að með hugmyndum fræðimanna um hið sígilda menningarhugtak mætti skilgreina menningu sem 

það sem maður er en ekki það sem maður gerir. Samkvæmt þeim hugmyndum er hægt að segja að 

menning fylgi landamærum. Hins vegar mætti túlka hið margbrotna menningarhugtak þannig að 

menning sé eitthvað sem maður gerir fremur en eitthvað sem maður er. Þannig verður hugtakið 

menning að einhverju sem tengist lífi einstaklinga og lífsreynslu og geri þá að þeirri manneskju sem 

þeir eru.  

Í næsta hluta verða skilgreiningar á menningarhugtakinu nýttar til að byggja undir skýra hugmyndir 

um það hvað felst í hugtökunum menningarnæmi og menningarfærni.  

                                                 
19  Könnun á viðhorfum fólks til innflytjenda, Velferðarráðuneytið. Sótt 2. maí 2018. https://www.stjornarradid.is/efst-
a-baugi/frettir/stok-frett/2017/10/12/Konnun-a-vidhorfum-folks-til-innflytjenda/ 
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3. Menningarfærni 
 

Eins og ég mun fjalla um síðar í greinargerðinni er ólíklegt að það muni draga úr fólksflutningum í 

framtíðinni og er Ísland þar ekki undanskilið. Þá hafa tækniframfarir gert það að verkum að 

einstaklingar í sitt hvorum heimshlutanum geta átt í samskiptum jafnvel án þess að deila sama 

tungumáli og upplifað samskonar menningaráhrif á augabragði. Lifnaðarhættir í nútímasamfélagi 

fela þannig í sér nauðsyn þess að einstaklingar þroski með sér ákveðna hæfileika og færni sem ekki 

reyndi á fyrir nokkrum árum. Þessir hæfileikar fela meðal annars í sér getuna til að skilja hvað eigin 

menning, viðhorf og sýn felur í sér sem og færni til að hegða sér eða bregðast við öðrum á þann 

hátt að það byggi brýr á milli einstaklinga og menningarheima í stað þess að dýpka gjár. Þar sem 

næmi og skilningur fyrir ólíkri menningu er ekki endilega til staðar fyrirfram hjá hverjum og einum 

er nauðsynlegt að við sem samfélag stuðlum að færni sem þjálfar samskipti milli fólks með ólika 

reynsluheima og menningarlegar forsendur, skoðanir og lifsviðhorf.  

 

Í íslensku tungumáli er ekki til ein þýðing á orðinu intercultural. Algengast er að tala um 

fjölmenningu, margmenningu, millimenningu eða jafnvel að eitthvað sé þvermenningarlegt. Þetta 

leiðir af sér að erfitt er að skilgreina orðið „intercultural competence” sem liggur til grundvallar 

þeirri færni sem nauðsynlegt er að efla með einstaklingum í nútímasamfélagi.   

 

Í leit minni að íslenskum orðum sem ná utan um hugtakið „intercultural competence” hef ég rekist 

á tvennt sem notað er í tengslum við færni innan samfélags fjölbreytileikans og sem ég tel að nýtist 

mjög vel til að skilgreina þessi orð en það eru hugtökin menningarnæmi og menningarfærni. Það er 

áhugavert að skoða notkun orða eða hugtaka en þegar slegið inn er orðið menningarnæmi á 

íslensku í mismunandi leitarvélum eru niðurstöðurnar fáar. Það má því draga þær ályktanir að 

orðið hafi ekki enn ratað inn í orðaforða almennings og er notkunin á faglega sviðinu einnig 

takmörkuð.  

 

Menningarfærni birtis hins vegar oftar. Við leit er algengast að orðið tengist færni sem þarf að 

stuðla að í íslensku sem annað mál eða í kennslu í erlendum tungumálum, en ekki í samhengi við 

almenna kennslu eða samfélagið sem heild. Orðið er til dæmis í aðalnámskrá grunnskóla í íslensku 



 18 

sem öðru tungumáli frá 1999,20 í námskránni fyrir fullorðna „íslenska fyrir útlendinga”21 og í 

ársskýrslum Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum.22 

 

Þrátt fyrir að leit á netmiðlum með leitarvélum feli í sér ónákvæmna talningu á því hversu oft orðið 

eða hugtakið kemur fyrir þá gefur það ákveðna vísbendingu. Þegar hugtakinu menningarnæmi var 

slegið upp á Tímarit.is kom fram ein niðurstaða. Hið sama gilti á Leitir.is en á Google leitarvélinni 

kom orðið fram í 22 niðurstöðum sem flestar tengjast félagsfræði og fjölmenningarlegum 

kennsluháttum. Hugtakið menningarfærni gaf aðeins fleiri niðurstöður, eða 31 á Tímarit.is og 92 á 

Google, en einungis eina á Leitir.is. Það rennur því stoðum undir þá ákvörðun að nota frekar orðið 

menningarfærni en menningarnæmi í umfjöllun minni.  

  

Í M.ed ritgerðinni sinni fjallar Fríða B. Jónsdóttir23 um mikilvægi þess að kennarar fjölbreyttra 

nemendahópa þrói með sér menningarlega eða fjölmenningarlega færni eða kennsluhætti sem 

bregðast við fjölmenningu (e. culturally responsive teaching). Einnig bendir hún á kenningar 

Vertovec sem fjalla um að einstaklingar þrói með sér þverþjóðlega hæfni (e. transnational 

competence) sem felur í sér að með virkri þátttöku og samskiptum þvert á menningu og tungumál 

öðlast einstaklingurinn ákveðna reynslu og getu til að bregðast við. Fríða bendir á að kennarar sem 

bregðast við á þennan hátt „leitast við að skapa samfélag menningarlegrar fjölbreytni nemenda 

sem fagna margbreytileikanum, styðja hver annan og vinna saman að eigin og sameiginlegum 

sigrum þar sem valdefling kemur í stað valdaleysis og kúgunar.“24 Hver sem skilgreiningin er sem 

notast er við er kannski ekki grundvallaratriði hér í þessari ritgerð. Skilaboðin eru fyrst og fremst 

þau að til þess að einstaklingar geti tekist á við samskipti í sífellt fjölbreyttara samfélagi þurfi þeir 

að búa yfir ákveðnum eiginleikum en einnig að hafa getu og hugrekki til þess að bregðast við. 

Hugtakið menningarnæmi vísar til þess að einstaklingur sé næmur fyrir eða skilji að hans eigin 

bakgrunnur og sýn hefur áhrif á það hvernig hann upplifir aðra. Ég er þeirra skoðunar að það feli 

                                                 
20 Aðalnámskrá grunnskóla. Sótt 28. apríl 2018. http://www.ismennt.is/vefir/namskra/g/islenska/nybuar/af02.html 
21Íslenska fyrir útlendinga. Sótt 28. apríl 2018. https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-
media/media/ritogskyrslur/namskra_islenska_fyrir_utlendinga_2.pdf 
22 Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum. Sótt 28. apríl 2018. 
http://vigdis.hi.is/search/node/menningarfærni 
23 Fríða B. Jónsdóttir, 2011. Sótt 15. apríl 2018. 
https://skemman.is/bitstream/1946/10272/1/Fr%C3%ADða%20B.%20Jónsdóttir%20M.Ed.%20ritgerð.pdf 
24 ibid, 30 

http://www.ismennt.is/vefir/namskra/g/islenska/nybuar/af02.html
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ekki sjálfkrafa í sér neina iðkun eða framkvæmd, og því tel ég áhrifameira að nota orðið 

menningarfærni yfir enska hugtakið „intercultural competence” í þessari umfjöllun. 

 

Í þessu samhengi mætti velta því fyrir sé hvort ekki sé nægilegt að nota íslenska orðið 

umburðarlyndi þegar vísað er til fjölmenningar í íslensku samfélagi. Það orð er víða að finna í 

umfjöllun um fjölbreytta menningarheima og hvernig skapa megi rými fyrir þá í samfélaginu.  

Fred Dervin bendir á að ekki nægi að tala um umburðarlyndi þegar verkefnið snúist um að koma á 

umræðum á milli einstaklinga í fjölbreyttu samfélagi;   

Umburðarlyndi er ekki nóg. Við verðum að fara dýpra í hugmyndina um 

umburðarlyndi til þess að mætast. Umburðalyndi snýst um að segja „Allt í lagi, þú 

ert velkomin. Ég skal sýna menningu þinni, tungumáli þínu og siðum umburðarlyndi. 

En þú verður að muna að þú ert gestur hér”. Þannig að “mínar leiðir munu áfram 

vera betri en þínar.”25  

 

Iben Jensen er á sömu skoðun en hún segir að við sýnum einungis þeim sem eru með ólíkar 

skoðarnir og gildi raunverulega virðingu með því að eiga við þá samtal, að tala sem jafningjar og 

hlusta á mismunandi rökstuðning fyrir af hverju maður lifir lífinu eins og maður gerir.26 Ég tek undir 

það og tel að það að stuðla að menningarfærni vegi þyngra en umburðarlyndið. Hugmyndin um 

umburðarlyndi felur í raun ekki í sér neina getu til aðgerða. Það er stöðugt hugtak, ekki flæðandi 

og krefst hvorki samskipta né hvetur til gagnrýnna skoðanaskipta. Með því að tala um 

menningarfærni er verið að vísa bæði til hugmynda og skoðana á eigin menningu og annarra, en 

einnig getunni til að bregðast við og getunni til aðgerða. Að þora að eiga í samskiptum við þá sem 

deila ekki sama tungumáli og sýna raunverulegan vilja til að eiga frumkvæði að því að byggja brýr á 

milli einstaklinga. Þannig má koma til móts við þarfir samskipta og samveru í fjölmenningarlegu 

samfélagi og því er það mikilvægt atriði að tengja þessa færni ekki einungis við kennslu í íslensku 

                                                 
25 Dervin, F. Critical Intereculturality: Lectures and Notes, Cambridge Scholar Publishing, 2017. (Mín þýðing). Sótt 5. 

Febrúar 2018. http://www.cambridgescholars.com/download/sample/63995 

26 Jensen, 11 
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sem öðru máli, heldur í stærri og dýpri mynd innan mennta – og menningarkerfisins og 

samfélagsins í heild.  

 

Í þessu samhengi er áhugavert að skoða hlutverk bókasafnanna. Bókasöfn geta verið mikilvægur 

vettvangur í menningarfærni með því að skapa vettvang fyrir samtal og samræður. 
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4. Hlutverk almenningsbókasafna í fjölmenningarlegu samfélagi 

Fjölmenningarlegt samfélag og fjölmenningarhyggja (e. muliculturalism) eru hugtök sem notuð eru 

um samfélög þar sem menningarlegur fjölbreytileiki ríkir.27  Í janúar 2008 var hlutfall erlendra 

ríkisborgara á Íslandi 7,4% og í Reykjavík 10,4%. Eins og sjá má á mynd 3 var nýtt met í fjölda 

innflytjenda slegið árið 2016.  Árið 2017 var hlutfallið 8,9% á landinu öllu og 14,2% í 

höfuðborginni.28 

 

 

Líkt og þróun fjölda innflytjenda hefur verið undanfarin tíu ár er óhætt að segja að ákvörðun 

Borgarbókasafnsins um að innleiða fjölmenningarlegt starf 2008 hafi verið í takt við þær 

samfélagbreytingar sem áttu sér stað á þeim tíma og eiga enn við samfélagið eins og það er í dag, 

því samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands fyrir 2017–2066 mun þessi þróun halda áfram.29 

Hvert er hlutverk almenningsbókasafna í samfélagi þar sem margbreytileikinn lifir? Samkvæmt 

lýsingu á starfi Borgarbókasafnsins, stærsta almenningsbókasafns á Íslandi, eru bókasöfn mikilvæg 

gátt inn í samfélagið og geta þau með starfsemi sinni stuðlað að gagnkvæmri félagslegri aðlögun.  

                                                 
27 Hanna Ragnarsdóttir, Fjölmenning á Íslandi, 2007 
28 Hagstofa Íslands, 2018, www.hagstofa.is. Sótt 3. apríl 2018 
29 ibid 

Mynd 3. Fjöldi erlendra ríkisborgara 1950-2017. Vefur Hagstofu Íslands. 

 

http://www.hagstofa.is/
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Á söfnunum er aðgangur að upplýsingum, bókmenntum, kvikmyndum, tónlist, dagblöðum og 

tímaritum. Auk þess að eiga góðan safnkost, og vera mikilvægur lykill að upplýsingasamfélaginu, er 

bókasafnið staður þar sem einstaklingar mæla sér mót og hópar koma saman. Ný tengsl geta 

myndast og í bókasafninu má byggja brýr milli menningarheima og þekkingarsviða. Þegar kemur 

að hlutverki, leiðarljósi og markmiði Borgarbókasafns er tiltekið mikilvægi hlutverk þess í 

fjölbreyttu samfélagi: 

• Lýðræði: Borgarbókasafn eflir lýðræði og jöfnuð. Þjónusta safnsins skal ná til 

allra borgaranna án tillits til aldurs, kyns, kynþáttar, stjórnmálaskoðana, trúar, 

þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu. Þannig eflir það lýðræði, jafnrétti, athafnafrelsi 

og velferð borgaranna 

  

• Menning: Borgarbókasafn er miðstöð mannlífs og menningar. Borgarbókasafn 

Reykjavíkur er menningarstofnun í víðustu merkingu þess orðs. Þar mætast 

ólíkir hópar sem gefa raunsanna mynd af hinni margvíslegu menningu 

samfélagsins.30   

 

Borgarbókasafnið hefur yfirlýsingu frá UNESCO um almenningsbókasöfn, mannréttindastefnu 

Reykjavíkurborgar og samþykkt menningar- og ferðamálaráðs um Borgarbókasafn að leiðarljósi í 

starfi sínu þar sem á öllum stöðum er lögð áhersla á fjölmenningu, aðgengi og minnihlutahópa.31  

 

Athygli vekur að orðin „bókasafn“ eða „Borgarbókasafn“ koma hvergi fyrir í nýrri stefnu 

Reykjavíkurborgar: Stefna Reykjavíkurborgar í málefnum innflytjenda, flóttafólks og umsækjenda 

um alþjóðlega vernd 2018-2022. Hér kemur orðið „menningar – og ferðamálasvið“ einungis fyrir 

einu sinni.32 Þetta gæti gefið í skín að ekki sé litið á menningarstofnanir sem gerendur í 

fjölmenningarlandslagi borgarinnar – eða allavegna að ekki sé meðvitund um hutverk þeirra í 

þessum málefnum.  

                                                 
30 Borgarbókasafn. „Hlutverk, leiðarljós og markmið.“ Sótt 2. apríl, 2018. http://borgarbokasafn.is/node/430 
31 ibid 
32 Reykjavíkurborg. Stefna Reykjavíkurborgar í málefnum innflytjenda, flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd 
2018-2022. Sótt 3. maí 2018. 
https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_borgarstjornarfundur/stefna_innflytjendur.pdf 
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Það vekur einnig athygli að orðin fjölmenning, margbreytileiki og fjöltyngi koma hvergi fram í  

bókasafnalögum nr. 150/201233 sem Borgarbókasafnið starfar einnig samkvæmt.  

 

Aðspurð um hlutverk almenningsbókasafna í fjölmenningarlegu samfélagi segir borgarbókavörður, 

Pálína Magnúsdóttir; 

 

Borgarbókasafnið byggir stefnu sína á yfirlýsingu UNESCO um almenningsbókasöfn 

og veitir þjónustu á grundvelli jafnræðis og jafnrar aðstöðu allra án tillit til aldurs, 

kynþáttar, kynferðis, trúarbragða, þjóðernis og tungumáls eða félagslegrar 

stöðu.Því er fjölmenningarstarfið í Borgarbókasafni eitt það mikilvægasta sem 

unnið er á safninu. Starfið veitir gátt inn í samfélagið og eykur skilning á 

fjölmenningarsamfélaginu, ólíkum menningarheimum og tungumálum. 

Fjölmenningarstarfið eykur einnig virðingu fyrir margbreytileika menningar, 

umburðarlyndi manna á meðal, samvinnu og samtal. Og það er mín trú að slíkt 

leiði til friðar og öryggis meðal okkar allra.34 

 

 

  

                                                 
33 Alþingi. Bókasafnslögnr. 150/2012 http://www.althingi.is/lagas/nuna/2012150.html. Sótt. 3.4 2018  
34 Tölvupóstur 30.4 2018 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2012150.html
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5. Fjölmenningarstarf Borgarbókasafnsins  

Borgarbókasafn Reykjavíkur hefur síðan 2008 haft yfirlýsta stefnu UNESCO um fjölmenningarleg 

bókasöfn að leiðarljósi.35 Meðal þeirra atriða sem sérstaklega er litið til er áhersla yfirlýsingarinnar 

um að stuðla eigi að meðvitund um jákvæð gildi menningarlegrar fjölbreytni og samræður milli 

menningarheima. Einnig er lögð áhersla að bókasafnið eigi að virkja fjölbreytta hópa samfélagsins 

til þátttöku, vera vettvangur fjöltyngis og margvíslegrar miðlunar– og tjáningarleiða 

 

5.1 Markmið fjölmenningarstarfs Borgarbókasafnsins: 

Það eru allir borgarbúar í markhópi fjölmenningarstarfs Borgarbókasafnsins. Það byggir á 

þverfaglegu samstarfi við marga aðila í samfélaginu og nær þess vegna út fyrir veggi 

bókasafnanna.   

 

Markmiðin eru: 

• að stuðla að gagnkvæmum skilningi og virðingu og þátttöku í samfélaginu 

• að skapa vettvang fyrir menningar– og tungumálamiðlun 

• að auka færni innflytjenda í íslensku gegnum raunveruleg og hagnýt samskipti 

• að efla tengsl milli allra Reykvíkinga gegnum menningu og listir 

• að heimsókn í menningarhús Borgarbókasafnsins verði þáttur í daglegu lífi innflytjenda líkt 

og annarra borgarbúa 

• að rjúfa einangrun og efla samhygð með náunganum36 

5.2 Saga fjölmenningarstarfs Borgarbókasafnsins 

Í þessum kafla hefði verið hægt að gera nákvæma tímalínu um upphaf allra verkefnanna sem 

bókasafnið hefur ráðist í á þessu sviði en það yrði löng lína. Í staðinn mun ég leggja áherslu á 

upphaf þessa starfs og hvar við erum í dag – um mitt árið 2018.  

                                                 
35  IFLA. Sótt 17. apríl 2018. www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-

populations/publications/multicultural_library_manifesto-en.pdf 
36 Borgarbókasafnið. „Fjölmenning“. Sótt 3. Febrúar 2018. http://borgarbokasafn.is/is/fjolmenning 
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Árin 2008-2012 

Í byrjun árs 2008 var ég ráðin verkefnastjóri fjölmenningar á safninu með það að markmiði að þróa 

frumkvöðlastarf á sviði fjölmenningar en ekki var mikil reynsla af slíku starfi á Íslandi. Samstarf mitt 

við bókasafnið hófst á því að ég sendi þeim upplýsingar um verkefnið Menningarmót – fljúgandi 

teppi sem ég hafði þróað í kennarastarfi mínu við grunnskóla í Silkeborg. Á þeim tíma var þó 

einungis til lýsing á verkefninu á dönsku og var það út frá henni sem áhugi fyrrverandi 

borgarbókavarðar Önnu Torfadóttur vaknaði. 

Samstarf okkar hófst á því að ég beðin um að halda fyrirlestur fyrir allt starfsfólk 

Borgarbókasafnsins og tengja hugmyndir Menningarmótsins við bókasöfn. Þetta var í lok janúar 

2008 en á þeim tíma var íslenskukunnátta mín ekki mjög góð. Ef ég man rétt fór erindið fram á 

íslensku jafnt sem dönsku og glærurnar voru allar á dönsku. Hugmyndirnar féllu í góðan jarðveg og 

í kjölfarið var ég var ráðin til að byggja upp verkefni í anda Menningarmótsverkefnisins. 

Við vinnslu þessa lokaverkefnis hef ég leitað í dagbækur sem ég hef haldið allt frá því að ég hóf 

störf í Borgarbókasafninu. Þar á meðal fann ég Fjölmenningardagbók Kristínar sem sýnir yfirlit yfir 

starfsemina frá og með þessum fyrsta fyrirlestri fyrir starfsfólkið þann 25. janúar 2008 til júníloka 

2009.37 Á þessum 15 blaðsíðum kemur meðal annars fram að starfið hófst formlega þann 18. 

febrúar 2008.  

Í dagbókinni eru ítarlegar upplýsingar um viðburði, en auk þess hafði ég skráð hjá mér dæmi um 

viðbrögð samstarfsfólks tengt upphafi starfsins. Þáverandi safnstjóri sendi á starfsfólkið eftir fyrstu 

fjölmenningaruppákomu safnsins, sem var sólarhátíð á sumardaginn fyrsta, eftirfarandi skilaboð: 

Það var frábær stemning í Grófarhúsi í gær. Allt gekk upp. Góð athöfnin þegar 

Bókaverðlaun barnanna voru afhent, afar fjölmenningarlegt andrúmsloft því 

mikið var af útlendum fjölskyldum (margir höfðu ekki komið áður í bókasafnið 

og margir þeirra fengu sér skírteini), Heimskórinn frábær, fjölmenni á 

sýningunni Sólarsögu, troðfullt í föndrinu, margir hlýddu á sögur um sólina, 

Artótekið var mjög vinsælt og nokkrar myndir þess lánaðar út, heilmikið útlán, 

                                                 
37 Fjölmenningardagbók Kristínar 
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margir í barnadeildinni, þó nokkuð rennerí á 5. hæðina og síðast en ekki síst 

gerðu bókasafnsblöðrur fylltar gasi mikla lukku. Ekki hefðu mátt koma mikið 

fleiri gestir sem sýnir að auglýsing dagskrárinnar lukkaðist mjög vel. 38 

 

Í dagbókinni er líka vitnað í tölvupóst íslenskukennara eftir móttöku á safninu: 

Mig langaði að koma á framfæri ánægju og þakklæti með móttökurnar 

síðastliðinn þriðjudag. Mér fannst þið ná vel til hópsins, fræðslan 

sérstaklega miðuð við þarfir fólksins og greinilegt hvað þið hafið hugsað 

heimsóknina vel út. Fólkið mitt var mjög ánægt. Mér finnst að allir innflytjendur 

ættu að koma til ykkar. Frábært að bjóða fría áskrift til að trekkja að. Einnig 

var tengingin við heimalönd fólksins frábær, vonandi tekst ykkur að koma 

upp góðum banka af bókum, DVD og CD frá sem flestum stöðum í heiminum.39 

Ég hélt áfram að gera mat á fjölmenningarstarfinu og árið 2010 útbjó ég samantekt fyrir 

Borgarbókasafn með heitinu Menning, menntun, miðlun um allt starfið og stöðu málanna frá 2008-

2010. Hún var sett fallega upp af samstarfskonu minni með fyrsta listaverk Söguhrings kvenna, 

samstarfsverkefni Borgarbókasafnsins og Samtaka kvenna af erlendum uppruna á íslandi, sem 

hluta af hönnuninni. Í samantektinni kemur meðal annars fram markmið og lýsing á þeim 

verkefnum sem voru komin á „koppinn“, fjöldi þátttakenda í starfinu, upplýsingar um kynningar á 

starfinu fyrir fagfólk, bæði íslenskt og erlent, og birtingar í fjölmiðlum. Það var einnig gert mat á 

starfinu þar sem birtast umsagnir ýmissa samstarfsaðila og upplýsingar um að helmingur aðspurða 

í gestakönnun safnsins vissu af fjölmenningarstarfinu. Í matshlutanum er líka nefnt að starfið var 

sett inn í stefnumótun og aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar í málefnum innflytjenda.40 

Fjölmenningarstarf Borgarbókasafnsins og verkefnastjórn mín var viðfangsefni Hildar Hranna 

Oddsdóttur í MS-ritgerði hennar í viðskiptafræði. Hún fylgdist með starfinu um tíma og tók viðtöl 

við mig og samstarfsfólk mitt.  Í ritgerðinni, sem nefnist Þar sem margbreytileikinn lifir. 

                                                 
38 Fjölmenningardagbók Kristínar 
39 ibid 
40 Borgarbókasafn.  Fjölmenningarleg verkefni í Borgarbókasafni 2008-20010. Sótt 15. Apríl 2018. 
https://issuu.com/borgarbokasafn/docs/fjolmenning_bbs 
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Stofnunarfrumkvöðlakraftar í fjölmenningu um fjölmenningarstarf Borgarbókasafnsins og 

verkefnastjóra þess,41 fjallar hún um hve það hafi verið mikill styrkur fyrir uppbyggingu 

verkefnanna að ég bæði þekkti íslenskt samfélag og væri í góðum tengslum við það hvernig er að 

koma utan að; „Hún þekkir það vel af eigin raun að flytja á milli landa en auk þess er nauðsynlegt 

að geta skynjað og skilið fólk með ólíkan menningarbakgrunn sem þarf að nálgast á mismunandi 

hátt.“42  

Fram kemur í skrifum Hildar Hrannar að ástæðan fyrir að stofnun eins og Borgarbókasafn, með 

sína löngu sögu, gat skapað pláss fyrir það sem hún kallar stofnunarfrumkvöðlastarf er hversu 

rótgróin stofnunin er:  

„Þegar Kristín kom byrjaði í raun okkar fjölmenningarlega starf“ segir viðmælandi (B). 

Sami viðmælandi lýsir því einnig að það hafi verið ákveðin frelsun þegar hún kom. Ef til 

vill má einnig segja að vegna þess hve stöðug stofnun bókasafnið er þá geti falist í 

stöðugleikanum ákveðinn styrkleiki (Beckert, 1999). Það hefur getað tekið af skarið og 

farið út í tilraunastarfsemi af þessum toga án þess að skaða þá formfestu sem fyrir var 

þ.e. hina rótgrónu þjónustu með bækur og útlán þeirra.43 

Það er ánægjuleg tilhugsun að ég hefði ekki getað skaðað safnið ef öll framtökin hefðu 

misheppnast. Ef svo væri þá hefði sagan jú ekki náð alla leið til ársins 2018. 

Árið 2018 

Hugmyndirnar um væntanleg verkefni sem ég lagði til í umræddu samantekt frá 2010  rættust 

sumar og aðrar ekki: Heimanámsaðstoðin fer núna fram á fleiri bókasöfnum og Lesum blöðin sem 

heitir núna Hvað er helst í fréttum varð að veruleika. Verkefni sem hafa bæst við eru meðal annars 

Café Lingua – lifandi tungumál, sem verður kynnt til sögunnar síðar í þessu lokaverkefni, og 

verkefnin Lestrarvinir og Heimsálfar. 

                                                 
41 Hildur Hrönn Oddadóttir, 2012. Sótt 4. apríl 2018. www.skemman.is 
https://skemman.is/bitstream/1946/10923/3/Hrönn%20Oddsdóttir-nytt.pdf 
42 ibid, 66 
43 ibid, 62 
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Sem merki um að fjölmenningarstarf Borgarbókasafnsins hafi ratað inn í kerfið má nefna að ný 

fjölmenningarstefna menningar- og ferðamálasviðs, Rætur og vængir byggir á reynslu safnsins á 

sviði málefnisins og var ég formaður starfshópsins sem að henni stóð. Þar að auki eru verkefnin 

Café Lingua, Heilahristingur og Menningarmót – fljúgandi teppi að finna sem úrræði í 

fjölmenningarstefnu skóla – og frístundasviðs Heimurinn er hér.44 

Þegar litið er tilbaka hafa markmið starfsins ekki breyst mikið. Þó hafa áherslurnar breyst en 

hugmyndafræðin að baki er eftirfarandi:  

• Að litið sé á fjölmenningu sem eitthvað sem tengist öllum borgarbúum 

• Að einstaklingar séu ekki álitnir fulltrúar ákveðinna þjóða, heldur fulltrúar  eigin lífs og 

reynslu 

• Að samspil milli fjölbreyttra menningarheima og tungumála auðgi mannlíf borgarinnar45 

 

Tvö fyrstu atriðin hafa vakið áhuga og athygli, sér í lagi meðal erlendra faghópa sem ég hef tekið á 

móti og kynnt verkefni bókasafnsins, auk þess sem ég hef fengið mjög jákvæð viðbrögð þegar ég 

hef kynnt verkefni bókasafnsins á erlendum ráðstefnum.   

 

5.3 Fjölmenningarleg verkefni Borgarbókasafnsins 

Margs konar verkefni hafa verið þróuð frá upphafi fjölmenningarstarfsins árið 2008 til dagsins í dag 

til að leitast við að uppfylla þau markmið sem sett hafa verið fram. Öll verkefnin eru byggð á 

samstarfi við aðrar stofnanir, félög og einstaklinga. Til þess að skilja hugmyndafræði verkefnanna 

er vert að byrja á verkefninu Menningarmót, sem er grunnurinn á öllu starfinu. 

5.3.1 Menningarmót 

Menningarmótsverkefnið, sem er líka þekkt undir nafninu Fljúgandi teppi, er þverfagleg aðferð í 

starfi með börnum og fullorðnum með það að markmiði að varpa ljósi á styrkleika og fjölbreytta 

menningarheima þátttakenda. Tilfinningar, tjáning og ímyndunarafl er virkjað á uppbyggjandi hátt. 

                                                 
44 Skóla – og frístundasvið. „Fjölmenningarstefna“. Sótt 10. apríl. 
2018.https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/fjolmenningarstefna_uppsett.pdf 
45 Borgarbókasafnið 
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Lykilatriði við útfærslu Menningarmóts er að litið sé á hugtakið fjölmenning í víðum skilningi – 

eitthvað sem varðar alla í samfélaginu – ekki einungis ákveðna hópa. Áhersla er lögð á áhugamál 

og menningu hvers og eins. Sú menning getur tengst landi og þjóð en gerir það ekki endilega.46  

 

Í Reykjavík er verkefnið þjónusta Borgarbókasafnsins og geta skólar pantað kynningu og fengið 

handleiðslu við útfærslu verkefnisins. Aðrir aðilar, bæði utan Reykjavíkur og landsins, geta einnig 

nýtt sér verkefnið og er sú vinna unnin sem verktakavinna af minni hálfu. 

 

Saga verkefnisins 

Danmörk árin 2000-2008 

Það var í kringum árið 2000 sem ég byrjaði að þróa verkefnið Menningarmót sem hluta af kennslu 

minni við grunnskóla í Silkeborg þar sem ég starfaði sem umsjónarkennari. Markmið mitt var að 

virkja menningu og lífsreynslu þeirra sem eiga rætur að rekja til annarra landa og á sama tíma að 

skapa vitund nemenda minna um eigin menningu, uppruna og gildi. Þannig langaði mig til að efla 

menningarnæmi og fjölmenningarhæfni þeirra á lifandi og hagnýtan hátt.  

Þau ár sem ég vann verkefnið í Danmörku fékk ég til liðs við mig bæði samstarfskennara mína og 

kennara í tungumálaskólanum Sprogskolen i Silkeborg sem kenndu fullorðnum innflytjendum 

dönsku. Á þessum Menningarmótunum heimsóttu nemendurnir í dönsku í Sprogskolen skólann 

okkar og miðluðu menningu sinni og lífssögu á sama tíma sem þeir æfðu sig í nýja tungumálinu.  

Á sama hátt kynntu nemendur mínir sig fyrir gestunum. Þannig fengu báðir hópar reynslu af því að 

að miðla einhverju um sig og fengu þar með tilfinningu fyrir eigin lífi og gildi. Heimsreynsla og 

reynsluheimar mættust í kennslustofunni okkar í öruggu umhverfi og voru þetta alltaf velheppnuð 

mót, lituð af gleði, forvitni og fróðleik. Það vill svo heppilega til að ég tók upp myndbönd af þessum 

fyrstu Menningarmótum í kennslunni sem var ómetanlegt þegar ég kom til Íslands og fór að 

útskýra út á hvað verkefnið gekk, og sýnir mátt myndbanda sem miðlunarleiða.47  

 

                                                 
46 Menningarmót. „Um verkefnið”. Sótt 9. janúar 2018. http://tungumalatorg.is/menningarmot/um-verkefnið/ 
47 Menningarmót. „Tungumálaskóli og grunnskólanemendur á Menningarmóti”. Sótt 15. apríl 
2018.https://youtu.be/D6WWTSxiab0 
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Ég var mjög upptekin af því að draga heiminn inn í kennsluna og víkka út sjóndeildarhring 

nemenda minna. Ég leit á það að nálgast heimsborgara með eigin reynslu af heiminum og 

fjölbreyttri menningu sem áhrifaríkari leið til að skapa vettvang fyrir menningarskilning, fremur en 

einungis gegnum bókmenntir og kvikmyndir.  

 

Á þessum tíma var ég hrifin af því að tengja menningu sem eitthvað sem tengdist ákveðnum 

löndum og má kannski segja að við upphaf verkefnisins var ég enn ekki, hugmyndafræðilega séð, 

komin á það stig að líta á menningarhugtakið sem margbrotið hugtak. Fyrsta útgafa verkefnisins er 

á dönsku. 

 

Ísland árin 2008-2018 

Eftir ég að réð mig til Borgarbókasafnsins, m.a til að þróa þetta verkefni áfram, og með aðstoð 

samstarfsmanna minna við að þýða hugmyndirnar yfir á íslensku, hafa Menningarmótin verið 

notuð með góðum árangri í kennslu bæði í Danmörku og á Íslandi undanfarin 18 ár.  

Margir skólar í Reykjavík eru orðnir formlegir Menningarmótsskólar48 og nýta þeir skólar sér 

áðurnefnda vefsíðu www.menningarmot.is í ferlinu. Ég útbjó vefinn með leiðbeiningum fyrir 

kennara og aðra áhugasama sem hluta af náminu mínu til að gera verkefnið meira sjálfbært, miðla 

markmiðum og framkvæmd. Vefurinn er mikilvægur til að varðveita gildi og hugmyndafræði 

verkefnsins og auðveldar miðlun á verkefninu líkt og í þessu lokaverkefni.  

 

Vefurinn er hýstur af www.tungumalatorg.is sem var uppfært í WordPress 4.9.3 í byrjun árs 2018 

og gefur vefnum nýtt og léttari yfirbragð. Annað sem er nýtt á síðunni er að ég bætti við enskum 

og dönskum fánum sem veita aðgang að síðunum ”about” og ”om projektet” á ensku og dönsku. 

Ætlunin er að vefurinn allur verði þýddur á bæði tungumálin. 

 

                                                 
48 Menningarmót. „Níu Menningarmótsskólar“. Sótt 14. febrúar 2018. 

http://tungumalatorg.is/menningarmot/2016/09/09/niu-menningarmotsskolar-i-reykjavik/ 

http://www.menningarmot.is/
http://www.tungumalatorg.is/
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Menningarmót – fljúgandi teppi hlaut Evrópumerkið (e. European Language Label) árið 2017, 

viðurkenningu fyrir nýbreytni í tungumálanámi og tungumálakennslu sem er veitt af 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og mennta- og menningarmálaráðuneytinu.  

 

Umsögn dómnefndar: 

Ljóst er að hér er um afar metnaðarfullt verkefni að ræða þar sem leitast er við að 

efla sjálfsvitund fjöltyngdra barna. Verkefnið er því fyrirmyndarverkefni og uppfyllir 

vel þær kröfur sem gerðar eru til viðurkenningar Evrópumerkisins 2017.49 

 

Önnur viðurkenning sem verkefnið hlaut árið 2017 var að vera valið sem framlag Íslands á 

norrænu tungumálahátíðina ”Nordisk Sprogfest” þar sem ég vann verkefnið með tveimur skólum í 

Árósum en mótið sjálft var haldið á listasafni borgarinnar Aros.50  

Markmið verkefnisins 

Eitt það mikilvægasta sem Menningarmót á að stuðla að er að hver og einn fái að njóta sín um leið 

og sköpuð er samstaða í hópnum. Það gerist í gagnvirka ferlinu við að varpa ljósi á styrkleika 

einstaklingsins sem skilar sér til baka á þann hátt að hópurinn eflist. Ég hef líka sagt þetta með 

öðrum orðum: ,,Þegar einstaklingur fær að blómstra þá eru meiri líkur á því samfélagið, eða 

hópurinn, blómstri líka.”51 

Mikilvægt er að gefa öllum þátttakendum rödd og tækifæri til að sýna öðrum á hvaða hátt hver og 

einn vill láta sjá sig og sín áhugamál. Á þennan hátt er verið að efla jákvæða birtingarmynd 

sjálfsmyndar hvers og eins og ýta undir menningarfærni sem er hugtak sem ég mun koma nánar að 

síðar. 

 

                                                 
49 Menningarmót. „Menningarmót fær Evrópumerkið“. Sótt 14. febrúar 2018. 
https://reykjavik.is/frettir/menningarmot-fljugandi-teppi-faer-evropumerkid 
50 Menningarmót. „Menningarmót er framlag Íslands á Nordisk sprogfest“. Sótt 14. febrúar 2018. 
http://tungumalatorg.is/menningarmot/2017/11/07/menningarmot-framlag-islands-a-nordisk-sprogfest/ 
51 Rannís. Myndband, „Evrópumerkið“. Sótt 2. maí 201. https://youtu.be/VgfQJrEdxEk 
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                                            Mynd 4. Markmið Menningarmótsins. Vefur Menningarmóts. 

 

 

Framkvæmd 

Menningarmótið er sett þannig upp að hver og einn hefur sitt svæði eða borð þar sem gefst 

tækifæri til að sýna og segja frá áhugamálum og öðru því sem þátttakandinn velur sjálfur og skiptir 

hann máli. Það má útfæra verkefnið með mörgum námsgreinum og námssviðum og hefur það til 

dæmis orðið fyrir valinu í vinnu með sjálfsmynd barna og ungmenna, samfélagsfræði, íslensku-, 

tónlistar- og leiklistarkennslu í grunnskólum, lífsleikni í grunn- og framhaldsskólum og íslensku sem 

öðru máli á fullorðinsstigi. Verkefnið hentar einnig vel í hagnýtri tungumálakennslu.   
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Á hverju Menningarmóti eru allir í hópnum bæði þátttakendur og áhorfendur og er ferlið byggt 

upp sem þrískipt námsferli í anda könnunaraðferðarinnar 52. Fyrst er kynning fyrir nemendur, síðan 

vinna með menningarhugtakið og miðlunarleiðir í skólanum og heim og loksins er það 

Menningarmótið sjálft, þar sem foreldrum og öðrum nemendum er boðið að fá innsýn í fjölbreytta 

menningarheima og áhugamál þátttakenda.  Á vef verkefnisins má finna leiðbeiningar fyrir 

mismunandi aldurshópa en grundvallaratriði framkvæmdarinnar eru alltaf þau sömu. 

 

 

 

                                                 
52Menningarmót. „Um verkefnið“. Sótt 14. febrúar 2018. http://tungumalatorg.is/menningarmot/um-verkefnið/ 

 
Mynd 5. Undirbúningur og skipulag. Vefur Menningarmóts. 
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Mynd 6. Menning og miðlunarleiðir. Vefur Menningarmóts. 

 

 

Þegar ég kynni verkefnið fyrir nemendum notfæri ég mér mynd 4. sem ég setti saman af listaverki 

Söguhrings kvenna Tölum saman sem verður kynnt síðar og orðinu menning á að minnsta kosti 17 

tungumálum (sama orðið er notað á mörgum tungumálum). Þannig hefst vinnan með 

menningarhugtakið á spjalli um orðið sjálft. Til að leiðbeina kennurum sem vinna við verkefnið hef 

ég útbúið þennan hugmyndabanka: 
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Menning barnanna 

Það hefur reynst vel í undirbúningsferlinu að ræða við börnin um menningu sem: 

- eitthvað sem tengist því sem manni finnst gaman að gera og heldur uppá (persónuleg 

menning) 

- eitthvað sem snertir fjölskyldulífið (heimamenning) 

- eitthvað sem maður á sameiginlegt með vinum sínum, eins og áhugamál, muni, bækur, 

tónlist, íþróttir (vinamenning) 

- eitthvað sem sameinar og einkennir hópinn (hópmenning) 

- eitthvað sem er sérstakt við hverfið sem maður á heima í (hverfamenning) 

- eitthvað sem er lýsandi fyrir borgina eða sveitina sem maður býr í (borgarmenning og 

sveitamenning) 

- eitthvað sem á sérstaklega við landið sem maður á heima í eða fæddist í 

(þjóðmenning/heimsmenning) 

- eitthvað sem tengist mannlífi um allan heiminn (lýðræði, heimspeki, sögu, samfélagsmál og 

annað). 

- eitthvað sem tengist náttúrunni, umhverfismál og hnöttinum.53 

 

5.3.2 Café Lingua – lifandi tungumál 

 

Saga verkefnisins 

Café Lingua – lifandi tungumál er tungumálavettvangur á vegum Borgarbókasafnsins í samstarfi við 

ýmsa aðila í samfélaginu og er gátt inn í mismunandi tungumála- og menningarheima. Verkefnið 

hófst í Borgarbókasafninu í Grófinni 2012 þar sem 14 tungumálafulltrúar sátu við hvert sitt borð og 

miðluðu sínu tungumál til áhugasamra. Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti, heiðraði 

samkomuna og sagði meðal annars eftirfarandi í opnunarræðunni sinni: 

                                                 
53Menningarmót. „Miðstig“. Sótt 14. febrúar 2018. 
http://tungumalatorg.is/menningarmot/kennsluleidbeiningar/yngsta-stig/menning-og-midlunarleidir/ 
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Hér á Café Lingua gerist það skemmtilega, - hingað getum við komið til að tala 

tungum, - eins og postularnir. Hingað, á Café Lingua, getum við komið og æft okkur í 

að spjalla á ýmsum tungumálum, - fólk af erlendum uppruna sem vill til að mynda 

spjalla á íslensku, - sem er nú erfitt mál að læra, - og svo einnig við heimamenn sem 

viljum stofna til samtals og umræðna á einhverju því tungumáli sem hér verður á 

boðstólum54 

Á þeim sex árum sem verkefnið hefur verið starfandi hafa fjölmörg tungumál verið kynnt í gegnum 

tónlist, bókmenntir, frásagnir og skapandi miðlun. Haustið 2014 gerðist Háskóli Íslands 

samstarfsaðili Café Lingua og haustið 2017 gerðist Vigdísarstofnun og Veröld – hús Vigdísar 

formlegur samstarfsaðili. Í því samstarfi felst meðal annars sameiginlegt utanumhald og að 

viðburðirnir fari fram bæði í Veröld – húsi Vigdísar og menningarhúsum Borgarbókasafnsins.  

 

Í frétt á vef Borgarbókasafnsins um samstarfið segir meðal 

annars: 

Viðburðaröð Borgarbókasafnsins, Cafe Lingua – lifandi 

tungumál, hefur teygt anga sína víða og sett svip sinn á 

samfélagið. Fjölmargir aðilar víða um borgina hafa tekið þátt 

frá því að þetta fjölmenningarlega verkefni hóf göngu sína. 

Heill heimur af tungumálum er slagorð verkefnisins og 

markmiðið er að „afhjúpa” hið fjölbreytta tungumálalandslag 

Reykjavíkur. Það er þess vegna sérstaklega viðeigandi að sú 

breyting hafi orðið á verkefninu, að Vigdísarstofnun sé núna 

formlega orðin aðili að verkefninu 55. 

 

 

                                                 
54 Borgarbókasafnið. „Café Lingua fær vængi og opnar í Veröld“.  Sótt 3. mars 2018. 
http://borgarbokasafn.is/is/content/café-lingua-fær-vængi-og-opnar-%C3%AD-veröld 
55 ibid 

Mynd 7. Frétt um Café Lingua 26.11 2012. Vefur Morgunblaðsins  
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Ástæðan fyrir því að Borgarbókasafnið bauð Háskólanum og Vigdísarstofnun til samstarfs á sínum 

tíma var að þannig gafst tækfæri til að styrkja stöðu tungumála, fjöltyngis og vettvanginn fyrir 

gagnvirk samskipti enn frekar í samfélaginu og á sama tíma að virkja mikilvæga faglega krafta á 

þessu sviði. 

Markmið verkefnisins 

• Að virkja þau tungumál sem hafa ratað til Íslands með fólki hvaðanæva að og auðgað 

mannlíf og menningu. 

• Að vekja forvitni borgarbúa á heiminum í kringum okkur.  

• Að fólk með íslensku sem annað mál fær tækifæri til þess að tjá sig á íslensku sem og að 

kynna móðurmál sitt fyrir öðrum. 

• Að áhugasamir geta lagt sitt af mörkum til tungumálalandslags Reykjavíkur 56. 

 

Framkvæmd 

Café Lingua fer um þessar mundir fram þrisvar sinnum í mánuði og er, auk Vigdísarstofnunar, 

unnið í samstarfi við margvíslega aðila í samfélaginu, stofnanir, félög og einstaklinga sem tengjast 

fjölbreyttum tungumálum. Stundum er eitt tungumál kynnt af aðilum sem tala það að móðurmáli 

og á öðrum tímum, eins og á hinum svokölluðu tungumálastefnumótum, er hægt að kynna sér 

mörg tungumál í einu, þar sem gestir setjast við borð merkt mismunandi tungumálum og fara á 

milli þeirra. Á hverri önn er gerð dagskrá sem er kynnt á vefjum bókasafnsins og samstarfsaðila, 

send út á hinu ýmsu póstlista og til fjölmiðla. Dæmi um tungumál sem hafa verið kynnt eru 

tælenska, franska, svahílí og tyrkneska. Hægt er að fylgjast með í hópnum Café Lingua – lifandi 

tungumál á Facebook, þar sem yfir 1400 manns hafa skráð sig. Langflestir þeirra eru búsettir á 

Íslandi. 

                                                 
56 Borgarbókasafnið. „Café Lingua – lifandi tungumál“. Sótt 3. mars 2018. http://borgarbokasafn.is/is/content/cafe-
lingua-lifandi-tungumal 
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5.3.3 Söguhringur kvenna 
 

Saga verkefnisins 

Söguhringur kvenna er samstarf Borgarbókasafnsins við Samtök kvenna af erlendum uppruna á 

Íslandi. Söguhringurinn var stofnaður í nóvember 2008 og er ætlaður öllum konum sem hafa áhuga 

á notalegri samveru sem byggir meðal annars á því að deila menningarlegum bakgrunni sínum 

með öðrum. Söguhringur kvenna hefur útbúið þrjú listaverk; Tölum saman búið til úr tölum, 

dot.com sem er breytt og litríkt Reykjavíkurkort  og er tákn borgarinnar um fjölmenningu og loks 

Íslandskort Söguhrings kvenna, málverk sem sýnir persónuleg tákn 35 kvenna frá 18 löndum, 

búsettum á Íslandi. Bæði kortin eru unnin með aðferð frumbyggja Ástrala sem byggir meðal annars 

á því að margir vinni í sameiningu að því að skapa listaverk. Íslandskortið er hannað fyrir fyrirtækið 

Kaffitár sem hafði samband við Borgarbókasafnið til að fá listaverk gert af Söguhringnum til 

notkunar á kaffihúsum sínum, kaffiumbúðum og öðru kynningarefni fyrirtækisins. Þátttakendur 

hafa bókstaflega sett sín spor á íslenskt landslag – og sporin ratað víða um landið. Hugmyndin 

hefur ratað út fyrir landsteinana og eru nemendur með annað móðurmál en grísku við Aristóteles 

Háskólann í Grikklandi búnir gera kort sem er innblásið af Íslandskorti Söguhrings kvenna. 

Kennararnir miðluðu verkefninu í tímaritinu þeirra Polydromo.57 

 

Vorið 2018 vinnur Söguhringur kvenna að sínu fjórða listaverki sem er nýtt heimskort.58 Kortið 

verður til sýnis í Veröld – húsi Vigdísar í lok maí og einnig í Norræna á Listahátíð Reykjavíkur í júni 

2018.  

 

Myndlistakennarinn Lilianne van Vorstenbosch hefur bæði tekið þátt í Söguhring kvenna sem 

þátttakandi og leiðbeinandi í myndlistaferlum og segir Söguhring kvenna hafa gefið sér tækifæri til 

að kynnast konum frá öllum heimshornum: 

 

                                                 
57 Tímaritið Polydromo, 2014, 61. Sótt 18 apríl 2018.  http://www.polydromo.gr/pdf/issues/9oΤεύχος.pdf 
58 Guðrún Erlingsdóttir. „Konur móta nýtt heimskort og styrkja tengsl“. Morgunblaðið, 16. september 2017. Sótt 3. 

mars 2018. https://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/09/16/konur_mota_nytt_heimskort_og_styrkja_tengsl/ 
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Að koma reglulega saman er virkilega skemmtilegt, við ræðum um eigin reynslu og 

hvetjum hver aðra áfram. Ég er mjög ánægð að íslenskar konur skuli taka þátt og ég hef 

aldrei upplifað neikvætt viðmót íslendinga í minn garð. Íslendingar bindast fjölskyldum 

sínum sterkum böndum og eiga vini síðan á unga aldri. Kannski þess vegna er erfiðara 

fyrir aðflutta að kynnast og mynda vinatengsl. Þá er frábært að hitta konur í 

Söguhringnum þar sem sameiginleg áhugamál geta orðið að vináttutengslum og 

áhugaverðum kvöldstundum.59 

Markmið verkefnisins 

• Að styrkja tengsl kvenna á Íslandi. 

• Að skapa vettvang þar sem konur geta skipst á sögum, hvort sem er persónulegum eða 

bókmenntalegum. 

• Að nota listræna sköpun til að stuðla að félagslegum tengslum milli kvenna. 

• Að skapa skilyrði fyrir frjálslega samveru þar sem konur geta deilt menningarlegum 

bakgrunni sínum gegnum frásögn, tónlist, texta, dans, matseld, kvikmyndir og fleira. 

• Að styrkja erlendar konur til að tjá sig um ýmis málefni á íslensku. 

• Að styrkja virðingu fyrir mismunandi menningarheimum.60 

 

Framkvæmd 

Starfið felst í að hittast yfir kaffibolla á bókasafninu eða á öðrum stöðum, fara í vettvangsferðir og 

að taka þátt í skapandi smiðjum og námskeiðum. Sem dæmi má nefna leiklistarnámskeið sem lauk 

með tveimur leiklistargjörningum í Reykjavík, ritsmiðjur, teikningar og trúðatækninámskeið. 

Grunnhugmyndin er að hittast fyrsta sunnudag í mánuði en þegar sköpunarferli á sér stað hittist 

hópurinn tvisvar í mánuði. Félagsskapurinn er opinn öllum konum og fer samtalið í grunninn fram 

á íslensku sem gerir það að verkum að söguhringurinn er kjörinn staður til tungumálaæfinga fyrir 

þá sem vilja ná betri tökum á íslensku í ófromlegu umhverfi. Hægt er að fylgjast með 

á Facebooksíðunni Söguhringur kvenna/The Women’s Story Circle. Rúmlega 700 manns hafa líkað 

við síðuna. 

                                                 
59 Andrea Sóley BJörgvinsdóttirhttp. „Skapandi heimskonur“, Kvennablaðið, 13. nóvember 2013. Sótt 3. mars 2018. 
kvennabladid.is/2013/11/13/skapandi-heimskonur/ 
60 Borgarbókasafnið. „Söguhringur kvenna“. Sótt 4. mars 2013. http://borgarbokasafn.is/is/content/söguhringur-
kvenna 
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5.3.4 Hvað er helst í fréttum? 
 

Saga verkefnisins  

Hvað er helst í fréttum? er fjölmenningarleg þjónusta sem boðið er upp á í Borgarbókasafninu þar 

sem sjálfboðaliðar Rauða krossins taka á móti áhugasömum gestum og aðstoða þá við að fara yfir 

helstu fréttir og benda á það sem er í brennidepli hverju sinni. Verkefnið sem við kölluðum fyrst 

Lesum blöðin saman, varð til út frá danska verkefninu Vi læser avisen sammen, sem ég hafði heyrt 

af.  Verkefni Borgarbókasafnsins fór afstað árið 2012 og var það fyrstu árin starfsmaður 

bóksafnsins sem tók á móti gestum og veitti þeim leiðsögn til að skilja það sem var í fréttum. Árið 

2016 höfðum við samband við Rauða krossinn og sameinuðumst um þjónustuna í þeirri mynd sem 

hún er í dag. 

 

Hugmyndin er að stuðla að aukinni þátttöku í samfélaginu og skapa vettvang fyrir samræður um 

samfélagsmál. Þar að auki gefst tækifæri til að kynnast þeim mikla fjársjóði sem Borgarbókasafn 

hefur upp á að bjóða, hitta nýtt fólk og styrkja tengslin. 

 

Markmiðið verkefnisins 

Að þátttakendur: 

• Kynnist samfélagslegri umræðu á Íslandi og fá þjálfun í að lesa fjölmiðla. 

• Kynnist mismunandi fjölmiðlum á Íslandi. 

• Fái leiðbeiningar við að leita sér að fréttum. 

• Geti komið með óskir og fengið aðstoð við að skilja betur valdar greinar. 

Framkvæmd 

Sjálfboðaliðar Rauða krossins taka á móti áhugasömum á Borgarbókasafninu og aðstoða þá við að 

fara yfir helstu fréttir og skilja betur íslensk samfélagsmál.  
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5.3.5 Heilahristingur – heimanámsaðstoð 
 

Saga verkefnisins 

Heilahristingur er heimanámsaðstoð á bókasafninu sem er í boði fyrir nemendur í 4.-10. bekk og er 

samstarfsverkefni Borgarbókasafnsins, Rauða krossins í Reykjavík og skóla – og frístundasviðs. Til 

að koma verkefninu af stað hlaut það styrk frá Þróunarsjóði innflytjendamála og frá Menntaráði. 

Hugmyndin varð til vegna innblásturs frá danska bókasafnsverkefninu Projekt 100 lektiecaféer.  

Í júlí 2008 heimsótti ég bókasafnið í Gellerup í Árosum til að fræðast nánar um þeirra 

heimanámsaðstoð. Í nótunum sem eru að finna í Fjölmenningardagbók Kristínar stendur 

eftirfarandi um hugmynd mína að framkvæmd verkefnisins á Borgarbókasafninu: 

 

Lektiecafé Breiðholt: 

• Starfsfólk í Gerðubergi halda utan um verkefnið í samvinnu með Alþjóðahúsdeildina í 

Breiðholti. 

• Sjálfboðaliðar, samstarf við Rauða Krossin, hópa af áhugasömu fólki (t.d eldriborgara, 

háskólafólk), taka á móti börnum/unglingum sem hafa gagn af auka stuðning við 

skólavinnuna. 

• Hafa opið einu sinni í viku eða tvisvar í mánuði til að byrja með, hafa svo tímabil þar sem er 

opið á hverjum degi til að sjá hvernig það virkar. 

• Vera í samvinnu við skólana til að athuga hvernig þörfin er og hvernig bókasafnið getur 

veitt nemendunum bestan stuðning. 

 

Íslenska útgáfan af verkefninu lektiecafé hlaut nafnið Heilahristingur og fór af stað strax haustið 

2008. Á þeim tíma var Alþjóðahús starfandi og var það í samstarfi við verkefnastjóra þar sem við 

tókum fyrstu skrefin í átt af að opna fyrir þessa mikilvægu þjónustu. Rauði krossinn hafði á þeim 

tíma boðið upp á heimanámsaðstoð í þeirra eigin húsnæði í nokkur ár og varð fljótlega af samstarfi 

við reynsluboltana þar. Þjónusta þeirra sameinaðist okkar og  síðustu tíu árin höfum við þróað og 

staðið fyrir verkefninu saman. Rauði krossinn hefur aðallega séð um að finna og halda utan um 

sjálfboðastarfið á meðan við á bókasafninu höfum séð til þess að vera í samskipti við skólana, að 
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kynna þjónustuna, koma skilaboðum til foreldra og kennara og þróa fyrirkomulagið á hverjum og 

einum stað. 

Í viðtali á Visir.is lýsir stúlka í 10. bekk sem hefur mætt í verkefnið frá því hún var 6 ára reynslu 

sinni af aðstoðinni: „Ég flutti til Íslands þegar ég var tveggja ára en náði ekki tökum á tungumálinu 

fyrr en ég fór í skóla og fékk aðstoð við heimanámið.“ Hún segir enn fremur að foreldrar sínir geti 

ekki aðstoðað sig við lærdóminn og því fari hún í hverri viku og þiggi aðstoð. „Sumir 

sjálfboðaliðarnir í heimanáminu eru orðnir vinir mínir og gott að spyrja þá um alls konar hluti. Enda 

hitti ég ekki marga Íslendinga, nema bara í skólanum.“61  

Markmið verkefnisins 

• Að veita aðstoð við heimanám í notalegu umhverfi og styðja við áframhaldandi nám 

• Að skapa tækifæri til að styrkja sjálfsmyndina 

• Að kynna nemendum fyrir úrval bóka, kvikmynda, tímarita og tónlistar á bókasafninu 

• Að bjóða uppá vettvang fyrir skemmtilegan félagsskap í skapandi umhverfi62 

 

Framkvæmd 

Sjálfboðaliðar taka á móti þeim nemendum sem hafa áhuga á að nýta sér aðstoðina í 

bókasöfnunum einu sinni til tvisvar í viku í þremum menningarhúsum Borgarbókasafnsins. 

  

                                                 
61 Erla BJörg Gunnarsdóttir. „Heilahristngur sem byggir upp góða sjálfsmynd“. Isir.is, 1. febrúar 2014. Sótt 15. 
december 2017. http://www.visir.is/g/2014140209978/heilahristingur-sem-byggir-upp-goda-sjalfsmynd 
62 Borgarbókasafnið. „Heilahristingur“. Sótt 15. december 2017. http://borgarbokasafn.is/is/content/heilahristingur 
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6. Menningarhugtakið og menningarfærni í  
fjölmenningarstarfi Borgarbókasafns. 
 

Oft er rík þörf fyrir samþættingu menningar og hér byggist umfjöllunin á þeim skilgreiningum sem 

áður hefur verið fjallað um varðandi menningu og menningarfærni. Það getur verið nauðsynlegt að 

stuðla sérstaklega að því að þjálfa ákveðna færni til samskipta í samfélaginu. Hér geta bæði 

mennta- og menningarstofnanir gegnt mikilvægu hlutverki.  

 

Í námi mínu hefur bæði verið áhugavert að nálgast áherslur fjölmenningarstarfs 

Borgarbókasafnsins á hagnýtan og ekki síður á fræðilegan hátt með því að tengja fræði inn í þær 

hugmyndir og verkefni sem hafa verið í vinnslu í tíu ár. Þannig hef ég í raun komist að því að 

hugmyndir mínar og þróun á verkefnum á sér mikinn samhljóm í fræðum um menningu og 

menningarfærni.  

Ef ég notfæri mér þau fræði til að greina á hvaða formi menningarhugtakið birtist í 

fjölmenningarstarfi Borgarbókasafnsins met ég það svo að starfið byggi á hinu margbrotna 

menningarhugtaki. Verkefnin fela í sér að þátttakendur fá að njóta sín út frá forsendum eigin 

lífsreynslu og sögu en ekki aðeins sem verandi undir áhrifum siðum og venjum ákveðinna hópa, 

þjóðernis eða annars. Markmiðið er að bera virðingu fyrir einstaklingsbundnum reynsluheimi og 

gengið er út frá því að hver og einn sýni menningarfærni með virkri þáttöku og getu til aðgerða í 

því umhverfi sem þeir lifa í. Þannig er ætlunin að búa til forsendur fyrir að menning verði 

mannrækt og að lifandi blær fjölbreytileikans sé viðurkenndur og fái að svifa um samfélagið í 

kringum okkur. 

 

Af þessum ástæðum vil ég færa rök fyrir því að fjölmenningarleg verkefni Borgarbókasafnsins sem 

byggja á hinu margbreytilega menningarhugtaki feli í sér þjálfun, samtal og reynslu sem saman 

byggi undir menningarfærni þeirra sem taka þátt hverju sinni. Það er ekki það sama og að segja að 

við dettum ekki í gryfjuna eða höfum enga fordóma en ég tel að sú þörf að flokka hvert annað risti 

djúpt. Oft á tíðum byggjum við hugmyndir okkar um einstaklinga og hópa á þeirri flokkun sem 

verður til í huga okkar út frá því hvaðan við erum, hver trú okkar er og hvaða tungumál við tölum. 

Við getum öll lagt okkar af mörkum og hvert okkar skiptir miklu máli í þeirri viðleitni að meta og 

fagna fjölbreytileika mannlífsins. Sem verkefnastjóri fjölmenningar vil ég leggja mitt af mörkum til 
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að varðveita markmið og gildi starfsins í öllum þeim verkefnum sem fyrir mig eru lögð og verða á 

vegi mínum.  

Það er óhætt að segja að hið margbrotna menningarhugtak og menningarfærni sé hvergi eins 

leiðandi eins og í Menningarmótsverkefninu þar sem er unnið náið með það að skilja sig sjálfan sig 

til að skilja aðra – og öfugt. Í verkefninu er ekki skylda að sýna eitthvað frá heimalandinu, þar fá 

þátttakendur að skilgreina sig og njóta sín út frá eigin forsendum, styrkleikum, heimsreynslu og 

reynsluheimi og engin þarf að vera talsmaður sinnar þjóðmenningar. Í B.ed ritgerðinni sinni 

Gagnrýni og von samstillir Oddný Sturludóttir verkefnið við kenningar um gagnrýnina 

fjölmenningarhyggju sem felur meðal annars í sér að komast hjá hættunni á því að alhæfa um 

ákveðna hópa. Gagnrýnin fjölmenningarhyggja kafar dýpra og leggur áherslu á að börn fái tækifæri 

til að finna fyrir stolti yfir uppruna sínum og styrkleikum, á sínum forsendum. 63 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
63 Oddný Sturludóttir. „Gagnrýni og von“, B.Ed-ritgerð, 2014. Sótt 11. mars 2018. 

https://skemman.is/bitstream/1946/20701/1/Gagnrýni_og_von_B.Ed.pdf 
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7. Miðlunarhluti lokaverkefnisins 
 

Þegar kom að miðlunarþætti meistaranámsins var það einstaklega lærdómsríkt að fá reynslu af 

vinnu með vef í gegnum gerð vefsins www.menningarmot.is, að kynnast grunnatriði í klippingu og 

kvikmyndatöku og að framleiða sjónrænt efni í formi heimildarmynda og þáttagerðar fyrir vef. 

Mikilvægur ávinningur finnst mér einnig vera samvinnan sem hvatt var til í náminu og að styrkleiki 

hvers og eins var nýttur í verkefnunum. 

Minn eigin styrkleiki og áhugi hvað varðar miðlun á upphaf sitt að rekja til æsku minnar, þegar ég 

frá 12 til 16 ára aldurs stýrði minum eigin barnaútvarpsþætti í Danmörku. Áður en ég fór í 

framhaldsnám fór ég í lýðháskóla þar sem ég fékk þjálfun í skapandi skrifum og blaðamennsku og 

eins og áður var nefnt varð kennaranámið og kennslan síðan fyrir valinu. Það má því segja að ég 

hafi margra ára reynslu af miðlun og, sérstaklega síðastliðin tíu ár einnig reynslu af að undirbúa 

viðburði og vinna með fjölmiðlum í tengslum við verkefnastjórnun mína á Borgabókasafninu. Þegar 

maður er hrifin af margvíslegum miðlunarleiðum getur verið erfitt að velja einungis eina leið í 

lokaverkefni eins og þessu.  

Þar sem fjölmenningarstarf Borgarbókasafnsins einkennist af mannlegum samskiptum, gleði og 

skapandi samveru valdi ég að notfæra mér lifandi myndir og það að hafa tileinkað mér færni í að 

búa til myndbönd. Mér finnst sjónrænt efni í formi myndbanda með stuðningi texta vera mjög 

hagnýt leið til að sýna út á hvað verkefnin ganga. Ég er þar að auki svo heppin að eiga óendanlega 

mikið af efni sem ég og aðrir hafa tekið upp gegnum öll tíu árin. Þannig varð hugmyndin að 

Áttavitanum til.  

Upptökurnar sem ég á hafa sem sagt ekki allar verið hugsaðar markvist fyrir lokaverkefnið mitt frá 

byrjun heldur hef ég alltaf séð til þess að skrá bæði uppákomur og ferli innan starfsins með 

ljósmynda– og kvikmyndatöku og nýti ég mér það efni núna. Sum myndböndin voru gerð fyrir 

nokkrum árum í samstarfi við fagaðila innan myndbandaframleiðslu en önnur eru alveg ný og tekin 

upp fyrir lokaverkefnið. 

Ráðstefnan Rætur og vængir hefur þá sérstöku sögu að vera blanda af ráðstefnu sem 

Borgarbókasafnið ætlaði að halda um sitt fjölmenningarstarf fyrst vorið 2017 og svo haustið 2017 

http://www.menningarmot.is/
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(og sem var þá þegar hugsuð sem hluti af lokaverkefni mínu), en þurfti að fresta, og áætluðu 

ráðstefnuhalds Norrænu ráðherranefndinni um samskonar efni í Reykjavík núna í vor. 

7.1 Miðlunarleiðir 

Hér í þessum kafla geri ég grein fyrir miðlunarþætti lokaverkefnisins. Miðlunarleiðirnar sem ég 

notast við eru myndbönd, ljósmyndir, texti, rafrænt vefrit, verkefnastjórnun, ráðstefna og 

ráðstefnuvefur. Miðlunarverkefnið er svo tvískipt: 

1. Vefrit: Áttavitinn - Þegar landslagið breytist. Vefrit sem miðlar fjölmenningarlegum 

verkefnum Borgarbókasafnsins með myndböndum, ljósmyndum og texta. Áttavitinn 

verður hýstur á nýrri vefsíðu Borgarbókasafnsins og kynntur til sögunnar á 

ráðstefnunni Rætur og vængir. 

2. Ráðstefna: Rætur og vængir. Ráðstefna um fjölmenningarstarf Borgarbókasafnsins 

haldin í samstarfi við Norrænu ráðherranefndina, Vigdísarstofnun, norska 

menningarráðið og mennta – og menningarmálaráðuneytið í Veröld – húsi Vigdísar 24. 

og 25. maí 2018.  Það verður látið streyma frá ráðstefnunni á netinu og munu upptökur 

frá ráðstefnunni og fræðilegt efni tengt henni verða birt í Áttavitanum í kjölfarið. 

Vefurinn www.rootsandwings.is, kynningarvefur ráðstefnunnar verður einnig kynntur 

til sögunnar í miðlunarhluta verkefnsins. 

 

 

7.1.1 Áttavitinn: Þegar landslagið breytist 
 
Með Áttavitanum sé ég tækifæri til að miðla með texta, ljósmyndum og myndböndum í lifandi 

skjali, sem mun rata á nýjan vef Borgarbókasafnsins. Leiðin sem ég nota er ekki ótengd vinnunni 

sem fór fram á námskeiðinu þáttagerð fyrir lifandi vefrit þar sem áhersla var lögð á að kanna 

möguleika á notkun vefsins á fjölbreyttan og lifandi hátt. Myndböndin í Áttavitanum verða ýmist 

stuttir fræðsluþættir eða kynningarmyndbönd um hvert og eitt verkefni þar sem þátttakendur tjá 

sig um sína upplifun, og ýmis stutt kynningarmyndbönd með upptökum úr starfinu með það að 

markmiði að ná til nýrra hópa og kynna fjölmenningarstarfið.  

http://www.rootsandwings.is/
http://issuu.com/kristinrv/docs/a_ttavitinn_5.5_2018?e=26031982/61032111
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Í leit minni að leið sem gæti komið til móts við þá heildarupplifun sem ég óskaði eftir að miðla 

uppgötvaði ég forritið Issuu, sem er vettvangur til að hýsa vefútgáfur fyrir tímarit, bæklinga eða 

bækur.64  Issuu virkar á þann veg að þegar maður setur inn slóð á myndband í pdf-skjali sem 

maður hleður síðan upp í forritinu kemur upp sá möguleiki að myndböndin opnast í skjalinu sjálfu. 

Á tímum þar sem ríkir mikil samkeppni um að ná athygli fólks er þetta góð leið til að reyna að 

koma í veg fyrir að lesandinn/áhorfandinn verði strax leiddur inn á síðuna sem hýsir myndbandið 

eins til dæmis Youtube eða Vimeo.  

 

Með því að nota Issuu gefst einnig tækifæri á að hlaða upp nýtt skjal á sama stað og það 

upprunalega, sem opnar fyrir það að hægt sé að þróa efnið áfram án þess að skipta slóðinni út. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áttavitinn hefst á inngangi þar sem ég útskýri markmið og tilurð hans. Einnig verða markmið 

starfsins kynnt til sögunnar, fjallað verður um samstarf og samstarfsaðila og síðan hvert og eitt 

verkefni kynnt með textum, ljósmyndum og myndböndum. Að lokum verður horft til framtíðar og 

hvatt til enn frekara samstarfs á þessu sviði.  

  

                                                 
64 Issu.com 

Mynd 8. Hægt að hlaða upp nýtt skjal. Vefur Issuu. 
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Verkefnin sem koma fram í Áttavitanum eins og hann er í þessu lokaverkefni eru: Café Lingua, 

Menningarmót, Söguhringur kvenna og Hvað er helst í fréttum? Fleiri fjölmenningarverkefni 

Borgarbókasafnsins, eins og viðburðir, sýningar og efni frá ráðstefnunni Rætur og vængir,  

eiga svo eftir að rata inn í Áttavitann eins og kemur fram í efnisyfirliti hans.  

 

Þessi útgáfa mín af Áttavitanum er fyrst og fremst hugsuð fyrir þetta lokaverkefni. Um er að ræða 

frumgerð sem hönnuðir og vefhönnuðir Borgarbókasafnsins munu þróa áfram og útbúa sérvef fyrir 

Áttavitann á vefsvæði Borgarbókasafnsins. 

 

7.1.2 Myndbönd 
Myndböndin sem eru hluti af miðlunarverkefninu eru ýmist gerð af mér eða í samstarfi við 

fagaðila. Ég fékk reynslu af Final Cut í hagnýtri menningarmiðlun, en þar sem ég hef ekki aðgang að 

því forriti í tölvunni minni og hef verið mikið á ferðinni á meðan ég hef unnið við lokaverkefnið 

mitt, hef ég þurft að notfæra mér aðra möguleika. Reyndar hef ég gaman af mismunandi leiðum til 

að vinna myndbönd og finnst forvitnilegt að gera tilraunir með ný forrit sem hægt er að nota í 

bæði Iphone og Mactölvu, mín vinnutæki í þessu lokaverkefni. Í eftirvinnslunni notfærði ég mér 

bæði myndbandsforritin Filmora, Quik og Imovie. Í þeim forritum er hægt að velja einfalda tónlist 

til að vera með sem bakgrunnshljóð og ýmis áhersluatriði (e. effects). 

 

Þolinmæði til að horfa á myndbönd í meiri en 16 sekúndur fer minnkandi og hefur verið áhugavert 

að fylgjast með og takast á við áskoranirnar um að gera ekki of löng myndbönd.  Þau myndbönd 

sem ég flokka undir fræðslumyndbönd hér að neðan eru lengri en þau sem ég tel eiga heima 

meðal kynningarmyndbanda.  

 

Fræðslumyndbönd  

Fræðslumyndböndin eru tvö talsins og eru sérstaklega hugsuð sem skráning á fjölmenningarstarfi 

Borgarbókasafns og sem innblástur fyrir aðra sem vinna á sviði mannréttinda, listar, menningar, 

menntunar og tungumála. Sum þeirra eiga einnig að höfða beint til markhópa verkefnanna.  
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1. Söguhringur kvenna – myndlist:  https://vimeo.com/261630320/cc873cc679 

Markhópur myndbandsins 

• Konur sem hafa áhuga á að kynnast öðrum konum í gegnum menningarleg og skapandi 

samskipti. 

• Fagfólk sem tengist vinnu með konum sem gæti nýtt sér vettvang Söguhrings kvenna 

• Listamenn með áhuga á að tengja fólk í gegnum myndlist. 

 

Tilurð myndbandsins 

Myndlistaferlið átti sér stað í Borgarbókasafninu í Grófinni haustið 2013 og var unnið undir 

leiðsögn myndlistakennarans Lilianne van Vorstenbosch. Þrjátíu og fimm konur frá 18 löndum tóku 

þátt og var verkið afhjúpað við hátiðlega athöfn í Þjóðminjasafninu. Halldór Árni Sveinsson, sem er 

sjálfstætt starfandi tók upp alla athöfnina og er hún að finna á vefsíðu hans www.netsamfelag.is.   

Á þeim sex vikum sem það tók að vinna verkið kom tökulið frá framleiðslufyrirtækinu Tjarnargatan 

og skráði ferlið sem notkun í auglýsingu fyrir Kaffitár. Það voru meðal annars teknar timelaps 

myndir sem sýna þróun verksins. Ég kom að þessari vinnu með því hýsa upptökurnar, aðstoða við 

val á viðmælendum og vera tengiliður þeirra sem tóku upp. 

 

Bæði Halldór Árni og starfsfólk Tjarnargötunnar veittu mér aðgang að efninu sem var gert í 

tengslum við sköpunarferlið og leyfðu mér að vinna úr þeim myndböndum. 

Eftirvinnsla 

Efni myndbandins var að stórum hluta til unnið fyrirfram af Tjarnargötunni, en ég setti inn 

opnunina, bætti inn upptöku Halldórs Árna úr Þjóðminjasafninu, stytti það í forritinu Filmora og 

setti inn alla textanna undir lokin. Ég þýddi þar að auki textann yfir á dönsku og bætti honum inn. 

Hér er danska útgáfan: https://vimeo.com/216512138 

 

https://vimeo.com/261630320/cc873cc679
http://www.netsamfelag.is/
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2. Söguhringur kvenna – leiklist: https://vimeo.com/261711229/4d3c77ee5c 

Markhópur myndbandsins 

• Konur sem hafa áhuga á að kynnast öðrum í gegnum menningarleg og skapandi samskipti. 

• Fagfólk sem tengist vinnu með konum sem gæti nýtt sér vettvang Söguhrings kvenna 

• Listamenn með áhuga á að tengja fólk í gegnum leiklist. 

 

Tilurð myndbandsins 

Leiklistaferlið átti sér stað í menningarhúsi Borgarbókasafnsins í Gerðubergi vorið 2014 og var 

undir leiðsögn leikstjóranna Helgu Arnalds og Aude Busson. Ferlið endaði á leiklistarrgjörningi í 

Gerðubergi og í Tjarnarbíói. Halldór Árni Sveinsson tók upp á meðan síðustu æfingar stóðu, 

leiksýninguna sjálfa og tók að sýningu lokinni viðtöl við nokkrar þátttakendur og áhorfendur.  

Halldór Árni veitti mér aðgang að efninu og leyfði mér að klippa upptökurnar frá 

leiklistargjörningnum og viðtölin saman. Hann var áður búin að gera innlegg á vefinn sinn 

www.netsamfelag.is.  

Eftirvinnsla 

Til þess að klippa myndbandið notaði ég forritið Filmora. Ég lagði margra klukkutíma vinnu í 

eftirvinnsluna þar sem sumar upptökurnar úr leiklistargjörningnum voru mjög hráar. Ég lagði mikla 

áherslu á að fá sem flest sjónarmið hvað varðar það að taka þátt í sköpunarferli sem leið til að fá 

að njóta sín og tengjast öðrum í samfélaginu. Mikilvægt var að taka viðtöl við bæði leikstjórana og 

þátttakendur úr Söguhring kvenna. Það var einnig dýrmætt að til voru upptökur þar sem Vigdís 

Finnbogadóttir og leikskáldið Ragnar Arnalds, bæði með djúpar rætur í leiklistinni, tjá sig um 

leiklistina sem leið til að tengja fólk og skapa skilning milli manna sem er eitt af aðalmarkmiðum 

verkefnisins.  

Kynningarmyndbönd  

Kynningarmyndböndin eru fjögur talsins. Markhópurinn er þeir sem eru almennt áhugasamir um 

þátttöku í menningu og samskiptum, hvort sem um er að ræða innflytjendur eða innfædda en 

einnig fagfólk sem getur komið upplýsingunum um starfið til áhugasamra. Það getur verið áskorun 

https://vimeo.com/261711229/4d3c77ee5c
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að koma upplýsingum til nýrra borgarbúa eða annarra sem þekkja ekki til hvert skal leita til að 

finna upplýsingar um slíkt starf.  

1. Café Lingua – almennt kynningarmyndband: https://vimeo.com/268096689 

Markhópur 

• Einstaklingar sem hafa gaman af tungumálum, samskiptum og fjölbreyttri menningu. 

• Fólk sem hefur gaman af að koma fram eða á annan hátt að miðla tungumálum og 

menningu sem tengist því.  

• Fagfólk sem tengist vinnu með einstaklingum eða hópum sem geta nýtt sér vettvang Café 

Lingua. 

 

Tilurð myndbandsins 

Upptökurnar eru teknar með símanum mínum og eru frá hinum og þessum Café Lingua viðburðum 

í menningarhúsum Borgarbókasafnsins og Veröld - húsi Vigdísar. Ég notaði forritið Quick í 

eftirvinnslunni. 

 

2. Café Lingua – arabískur viðburður: https://vimeo.com/268059753 

Markhópur 

• Einstaklingar sem hafa gaman af tungumálum, samskiptum og fjölbreyttri menningu. 

• Fólk sem hefur gaman af að koma fram eða á annan hátt að miðla tungumálum og 

menningu sem tengist því.  

• Fagfólk sem tengist vinnu með einstaklingum eða hópum sem geta nýtt sér vettvang Café 

Lingua. 

 

Tilurð myndbandsins 

Ég tók myndbandið með símanum mínum á meðan á viðburðinum stóð. Það er engin eftirvinnsla 

nema það að ég notaði Instagram-filter. 

 

 

https://vimeo.com/268096689
https://vimeo.com/268059753
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3. Söguhringur kvenna – almennt kynningarmyndband: https://vimeo.com/216507392 

Markhópur:  

• Konur sem hafa áhuga á að kynnast öðrum konum í gegnum menningarleg og skapandi 

samskipti. 

• Fagfólk sem tengist vinnu með konum sem geta nýtt sér vettvang Söguhrings kvenna 

 

Tilurð myndbandsins: 

Myndefnið er allt tekið með símanum mínum og eru myndir úr starfinu til margra ára. 

 

4. Menningarmót – fljúgandi teppi – almennt kynningarmyndband 
https://vimeo.com/236342567 

 

Markhópur myndbandsins:  

• Nemendur, foreldrar og kennarar sem eiga eftir að vinna með verkefnið. 

• Fagfólk á sviði menningar, menntunar og tungumála. 

 

Tilurð og eftirvinnsla myndbandins: 

Ég tók allar upptökurnar á símann minn á mismunandi Menningarmótum og klippti í forritinu 

Imovie. Það var til kynningarmyndband65 fyrir verkefnið, sem ég kom að í samvinnu við Ármann 

Gunnarsson, kennara í hagnýtri menningarmiðlun. Með þessu nýja myndbandi vildi ég æfa mig í að 

koma sömu skilaboðum á framfæri en á styttri tíma, vera með minna tal en um leið veita 

börnunum áfram rödd. Einnig var mikilvægt að varpa ljósi á markmiðið með verkefninu á þann 

hátt að það gæti bæði nýst sem stuðningur við foreldrabréf sem fer á öll heimilin þegar verkefnið 

fer af stað og á kynningum fyrir nemendur og kennara. 

Áttavitinn er aðalafurð miðlunarverkefnisins en vegna þess að tímasetning fyrir ráðstefnuna Rætur 

vængir varð 24. og 25. maí 2018 ákveð ég að að halda henni inni sem annarri miðlunarleið einsog 

einnig vefnum sem henni fylgir. Allt er þetta hluti af sömu heildarmyndinni; að miðla af reynslu 

fjölmenningarstarf Borgarbókasafns og mikilvægi samstarfs þvert á samfélagið. 

                                                 
65  Íslenska UNESCOnefndin. „MÓÐURMÁL – menningarmót og fjölbreytileiki“ Sótt 29. apríl 2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=KXF6qxrUG8c 

https://vimeo.com/236342567
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7.1.3 Ráðstefnan Rætur og vængir og vefurinn www.rootsandwings.is 
 
Ráðstefnan Rætur vængir í Veröld 24. og 25. maí 2018 er hátíðlegur lokahnykkur á 

meistaraverkefni mínu. Allt er þetta hluti af sömu heildarmyndinni; að miðla af reynslu 

fjölmenningarstarfs Borgarbókasafns og mikilvægi samvinnu innan samfélagsins. 

Hvað hefur ráðstefna uppá að bjóða umfram vef, myndbönd og texta? 

Að mínu mati eru þær miðlunarleiðir sem lýst hefur verið hér að ofan nokkuð fjölbreyttar, en 

styrkleiki ráðstefnunnar er að þar getur orðið til raunverulegt tengslanet, fólk hittist, spjallar 

saman og skiptist á reynslusögum. Þar mætast fræðimenn og þeir sem vinna við hagnýt verkefni 

og þar verður fólk frá mörgum fagsviðum og löndum. 

Þessa ráðstefnu bar fyrst á góma í samtali milli mín og starfsmanns mennta – og 

menningarmálaráðuneytisins vorið 2017. Vegna reynslu minnar af fjölmenningarstarfi innan 

menningargeirans var ég spurð hvort ég hefði tök á að koma að skipulagi ráðstefnu í Reykjavík 

vorið 2018 á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar sem liður í Inkluderende kulturliv i Norden, 

sem er þriggja ára áætlun (2017-2019) með það að markmiði að stuðla að þátttöku innflytjenda í 

menningarlífi á Norðurlöndum.66 

Á þeim tíma og samtalið átti sér stað var ég nánast með tilbúinn lista yfir fyrirlesara sem voru 

þegar búnir að samþykkja þátttöku sína á fyrrnefnduri ráðstefnu um fjölmenningarstarf 

Borgarbókasafnsins sem þurfti að fresta af óviðráðanlegum ástæðum. Mennta – og 

menningarmálaráðunteyið og Borgarbókasafnið komu sér saman um að sameina þessar tvær 

ráðstefnunar í eina.  

Ég hafði aftur samband við fyrirlesarana sem voru nú þegar búnir að samþykkja að vera með 

framlag á ráðstefnu bókasafnsins árið 2017 og staðfestu allir þátttöku sína á ný. Meðal þeirra sem 

koma fram eru frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti og velgjörðarsendiherra tungumála á 

vegum UNESCO- menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna og Eliza Reid, forsetafrú og annar 

af stofnefndum Iceland Writers Retreat. 

                                                 
66 Kulturrådet. „Inkluderende kulturliv i Norden“. Sótt 4. maí 2017.http://www.kulturradet.no/inkludering/vis/-
/kulturradet-satser-pa-inkluderende-kulturliv 

http://www.rootsandwings.is/
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Samstarf við Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur í för með sér, auk þess sem ráðstefnan 

er fjármögnuð af Norrænu ráðherranefndinni, að fyrirlesarar koma einnig frá hinum 

Norðurlöndunum.  

Vegna fyrirspurnar okkar um möguleika á að halda ráðstefnuna í Veröld – húsi Vigdísar, samþykkti 

Vigdísarstofnun einnig að koma að verkefninu og þannig varð áherslan á fjöltyngi og tungumál enn 

sterkari. Nokkrir fundir voru haldnir sumarið 2017 og undirbúningur hófst strax haustið 2017. 

Möguleikinn á að ráða verkefnastjóra tímabundið til undirbúnings ráðstefnunnar var ræddur, en 

það kom í ljós að starfsfólk Borgarbókasafns gat sinnt þeirri faglegu vinnu sem framundan var.  

Það erum því ég og samstarfskona mín úr fjölmenningarteymi Borgarbókasafnsins sem höfum 

haldið utanum flest sem varðar ráðstefnuna, en einnig koma fleiri verkefnastjórar safnsins að 

henni eins og til dæmis hönnuðir og verkefnastjóri kynningarmála. Hver og ein samstarfsstofnun er 

þar að auki með mikilvægt framlag og ýmislegt á sinni könnu til að allt gangi upp. Til dæmis sér 

ráðuneytið um tenginguna við norrænu fyrirlesarana og starfsfólk í Veröld heldur vel og vandlega 

utan um öll praktísk atriði þar og að virkja háskólasamfélagið til þátttöku. Allt það mikilvægasta 

sem þurfti að taka ákvörðun um strax í upphafi undirbúningsins, var borið undir samstarfshópinn. 

Um ráðstefnuna 

Textavinnan vegna kynningarmála er gerð af mér og samstarfskonu minni fyrrnefndu og á 

ráðstefnusíðunni www.roostandwings.is segir meðal annars um ráðstefnuna: 

Rætur og vængir er norræn ráðstefna um skapandi samstarf þvert á landamæri 

tungumála og menningar. 

Allir eiga sína sögu hvaðan sem þeir koma. Í fjölmenningarlegu samfélagi er það 

sameiginlegt verkefni okkar allra að flétta saman þessar sögur og skapa nýjar.  

Menningar- og menntastofnanir í samstarfi við ýmsa aðila í samfélaginu gegna 

lykilhlutverki þegar kemur að því að skapa samtal í fjölbreyttu landslagi tungumála 

og menningar.  Frá árinu 2008 hefur Borgarbókasafnið þróað öflugt 

fjölmenningarstarf sem byggir á þverfaglegu samstarfi við félög, stofnanir og 

http://www.roostandwings.is/
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einstaklinga, innanlands sem utan. Fjöldi verkefna hefur orðið til á þessum árum 

sem einkennast öll af fjölbreyttu og skapandi starfi.  

Til að fagna þessum 10 ára áfanga og miðla reynslunni verður haldin norræn 

ráðstefna í Veröld – húsi Vigdísar, 24. og 25. maí 2018. Auk fjölmenningarlegra 

verkefna Borgarbókasafnsins og samstarfsaðila verða þrjú norræn verkefni kynnt.  

Hugmyndin 

Tilgangur ráðstefnunnar er að sýna fram á hversu miklum árangri má ná með 

fjölbreyttu skapandi samstarfi sem nær þvert yfir samfélagið allt. Hugmyndin er 

einnig að varpa ljósi á hlutverk bókasafna í fjölmenningarlegu samfélagi, skapa ný 

tengsl og hvetja til þróunar fleiri samstarfsverkefna á þessu sviði.  

Sem stærsta menningarstofnun Reykjavíkurborgar hefur Borgarbókasafnið verið í 

fararbroddi á sviði fjölmenningar með umfangsmiklu tengslaneti og með því að skapa 

samræður og að sameina íbúa í Reykjavík í gegnum listir, tungumál og menningu.67 

 

Verkefnstjórnun með verkefnastjórnunarforritinu Basecamp 

Basecamp er verkefnastjórnunarforrit sem Borgarbókasafnið hefur notað um nokkurt skeið og 

mjög gott verkfæri til stýra verkefni sem er unnið í samstarfi við marga.68   

Öllum samstarfsaðilum hefur verið bættir inn í Basecamp þar sem hver og einn hefur getað gert 

svokölluð to-dos fyrir sjálfan sig eða aðra. Flest er varðar undirbúning og skipulag ráðstefnunnar 

hefur farið fram á þessum vettvangi.   

 

                                                 
67 https://www.conferize.com/rootsandwings/p/about 
68 https://basecamp.com 
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Fyrirlesarar og markhópur ráðstefnunar 

Bæði fyrirlesarar og markhópurinn er hið sama; grasrótin, fagfólk innan sviðs menningar, 

menntunar, mannréttinda, velferðar og lista,og allir aðrir áhugasamir um viðfangsefnið. Ástæðan 

er sú að allt þetta fólk kemur að fjölmenningarstarfi Borgarbókasafnsins og ætti efnið þessvegna 

að höfða til fjölda manns innan sem utan tengslaneta stjórnenda ráðstefnunnar. Fyrirlesarar og 

gestir eru jafnt innlendir sem og erlendir.  

 

 

 

Mynd 9. Verkefnastjórn með Basecamp. Vefsíða Basecamp. 
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Kynningarleiðir 

• Facebookviðburður69 

• Ráðstefnusíða70 

• Boðsbréf 

• Fréttabréf  

• Plakat 

• Fréttatilkynning 

• Kynningarmyndband unnið í samstarfi við Tjarnargötuna71 

 

Ráðstefnusíðan www.rootsandwings.is 

Eins og þegar ég leitaði að rafrænum vettvangi fyrir Áttavitann var það máttur Google sem kom 

mér á sporið á vefhýsingu fyrir ráðstefnuna og fann ég þannig rafræna ráðstefnuvettvanginn 

conferize.com. Síðan er mjög aðgengileg og býður uppá mörg verkfæri; yfirlitssíðu (overview), síðu 

um ráðstefnuna (about), fyrilesara (speakers), skráningu (registration), dagskrá (schedule) og síðu 

með möguleika á viðbótarupplýsingar (more). Það skapast sjálfkrafa tengslanet, fyrir þá sem vilja 

það, þegar maður skráir sig og er hægt að senda skilaboð til allra. Til þess að geta selt miða völdum 

við að tengja síðuna við miðasölusíðuna www.tix.is og lendir maður þar með þvi að velja 

„registration”. 

Beinagrind síðunnar var til staðar fyrirfram. Það sem ég og samstarfskona mín gerðum var að setja 

inn allar upplýsingar og ljósmyndir. Við sáum einnig til þess að kaupa lénið www.rootsandwing.is. 

 

                                                 
69 https://www.facebook.com/events/1780759692233809/ 
70 www.rootsandwings.is 
71 Allt efni í myndbandinu eru upptökur mínar úr fjölmenningarstarfi Borgarbókasafnsins og  handritið unnið af mér og 

samstarfsfólki mínu. Tjarnargatan sá um eftirvinnslu. https://www.youtube.com/watch?v=pr8sxppWsQQ 

http://www.rootsandwings.is/
http://www.tix.is/
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9. Samantekt og framtíðarsýn  
Frá upphafi starfseminnar árið 2008 var markmiðið ekki einungis að veita sem flestum 

borgarbúum hlutdeild í heimi bókasafnanna heldur einnig að opna augu annarra fagsviða fyrir 

þeim möguleikum sem felast í starfsemi Borgarbókasafnsins víða um borgina. Brjóta niður múra 

milli faghópa og bjóða uppá húsrými fyrir ráðgjöf, félagsstarf, heimanámsaðstoð og fleira.  Á sama 

hátt skapast tækifæri til að ná til nýrra hópa á öðrum vettvangi og kynna áherslur og gildi 

bókasafnsins. Menningarmót og Café Lingua eru dæmi um verkefni sem fara ekki einungis fram 

innan veggja Borgarbókasafnsins heldur einnig á öðrum menningar– og menntastofnunum. 

 

Besta leiðin fyrir bókasöfn og aðrar menningarstofnanir til að efla þátttökumenningu og ná til 

nýrra hópa er að kanna áhuga félaga og samtaka í nærumhverfinu og hagsmunasamtaka innan 

áhugamála og þekkingar á sviðinu sem vilji er til að efla. Flestir sem bjóða sig fram í sjálfboðastarf 

eru miklir eldhugar og oft virkir á mörgum stöðum í samfélaginu. Raddir þeirra berast víða og hafa 

mikinn áhrifamátt. Fagmennska og eldmóður er ríkjandi meðal þeirra sem koma að þeim 

verkefnum sem hér er lýst. Starf Borgarbókasafnsins hefði ekki orðið eins umfangsmikið og 

fjölbreytt og það er í dag, ef ekki hefði verið fyrir velvild og víðsýni starfsfólks safnsins og annarra. Í 

svona miklu samstarfi er mikilvægt að gera sér grein fyrir forsendum og væntingum hvers annars 

svo enginn vafi sé á verkaskiptingu og hlutverkum þeirra sem koma að verkefnunum. 

 

Þær tvær skilgreiningar á menningarhugtakinu sem ég hef skoðað í þessu lokaverkefni opnuðu 

nýja fræðilega gátt fyrir mér og hafa haft mikil áhrif á það hvernig ég lít á starfið mitt í dag. Mér 

finnst ég vera búin að finna fræði sem styðja við hugmyndafræði verkefnanna sem við höfum 

byggt upp. Ég freistast meira að segja til að segja að lærdómurinn hafi þannig ratað alla leið inn í 

nýja stefnu menningar- og ferðamálasviðs um fjölbreytta menningu og tungumál, því hún byggir 

meðal annars á reynslu fjölmenningarstarfs Borgarbókasafnsins. 

Menningarstofnanir Reykjavíkurborgar hafa það að leiðarljósi að opna dyr sínar 

fyrir fjölbreyttum hópi gesta og vera vettvangur samveru, sköpunar og 

gagnvirkrar menningarlegrar samræðu. Gestum skal sýnd fagmennska, vinsemd, 

virðing, alúð og traust og menningarstofnanir Reykjavíkurborgar skulu vera 

aðgengileg gátt inn í fjölbreytt mannlíf og menningu þar sem ólíkar raddir fá 
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hljómgrunn. Það er lykilatriði í starfinu að líta á fjölmenningu sem eitthvað sem 

tengist öllum borgarbúum og að einstaklingar séu ekki álitnir fulltrúar ákveðinna 

þjóða.72 

Þessi orð eru úr leiðarljósi nýrrar fjölmenningarstefnu menningar- og ferðamálsviðs 

Reykjavíkurborgar sem var samþykkt í nóvember 2017. Ég var formaður vinnuhópsins um gerð 

stefnunnar. Það er mér mikill heiður að hafa átt þátt í að þróa landslag fjölmenningar á vegum 

Borgarbókasafnsins og að starfið hafi fengið að teygja anga sína langt út fyrir veggi safnsins. 

 

Almenningsbókasöfn eru rekin af sveitarfélögunum samkvæmt lögum frá Alþingi. Þegar þau lög 

verða endurskoðuð mætti að mínu mati bæta inn kafla um fjölmenningarlegt hlutverk bókasafna  

til að skerpa á mikilvægi bókasafna um allt land í þeim málefnum. Það sama gildir um stefnumótun 

í hverju og einu sveitafélagi.  

Það er sannarlega áhugavert að fara aftur í tímann og minnast löngu gleymdra atburða og sjá að 

ýmislegt fann sér stað snemma í ferlinu. Ég viðurkenni að það að hafa verið treyst fyrir að byggja 

upp starf þvert á samfélagið á vegum Borgarbókasafnsins á mjög stóran þátt í þeirri staðreynd að 

ég er ennþá á Íslandi. Hingað hef ég ratað eins og margir aðrir heimsborgarar.  

Í gegnum fjölbreyttar menningarlegar forsendur borgarbúa getum við stuðlað að menningarfærni 

og er það mikil gjöf fyrir hvert barn, fullorðna og samfélag að búa yfir – bæði heima og úti í heimi. 

Þetta er eitt af því sem við með starfi okkar í Borgarbókasafninu viljum taka þátt í með þeim 

verkefnum sem við höfum þróað nú þegar og þeim nýju sem eiga eftir að koma. 

  

                                                 
72 Reykjavíkurborg. „Rætur og vængir, stefna menningar – og ferðamálasviðs um fjölbreytta 

menningu og tungumál.“  Sótt 18. apríl 2018. 

https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/adgerdaraaetlun_me.stefnu_

2018.pdf 

 
 

https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/adgerdaraaetlun_me.stefnu_2018.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/adgerdaraaetlun_me.stefnu_2018.pdf
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