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Verkefnið
„Það er ekki hægt að kenna tilfinninganæmni
öðruvísi en að mynda umhverfi þar sem maður getur
talað um tilfinningar – og berskjaldað sig. Þá geta
aðrir í kringum mann gert það líka.“
– 15 ára strákur í Hagaskóla.
Strákar geta átt erfitt með að þekkja og tjá tilfinningar
sínar. Í starfi mínu í félagsmiðstöð hófst samstarf
við stráka þar sem við vinnum saman að hönnun
og listum – og myndum um leið samræðuvettvang.
Sköpun opnar fyrir munnlega tjáningu og tjáningu í
verki. Strákar sýna gjarnan óöryggi í aðstæðum þar
sem þeir eiga að sýna næmni. Einnig bregðast þeir
gjarnan illa við þegar rætt er um aðrar tilfinningar
en reiði og gleði. En hvaða tilfinningar dvelja þar á
milli?
Ég vildi búa til hluti sem gætu hjálpað strákunum
að skilja betur tilfinningar sínar, hluti sem höfða
til þeirra og þeirra menningu. Á fótboltanum er
tilfinningakort sem við höfum notað til að hjálpa
okkur að skilja tilfinningar okkar betur. Fótsporið
getur dreift boðskap okkar víða og virkar sem
áminning fyrir okkur um vegferð okkar.
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Í byrjun árs ákváðum við bekkurinn að velja okkur
sameiginlegt þema fyrir útskriftarverkefni. Við fórum
í ferðalag á Kolsstaði í Borgarfirði og þar komumst
við að þeirri niðurstöðu að við höfðum öll áhuga á
að vinna með manneskjuna sem viðfangsefni og
orðið mennska varð einhvers konar samnefnari allra
verkefnanna. Ég leitaði víða að efni sem kveikti
áhuga minn en snemma í ferlinu dróst áhugi minn að
ákveðnu viðfangsefni.
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Upphaf Rannsókna
Rannsókn mín hófst á þeim skrýtna punkti að mig langaði að kanna
afhverju það væru einungis til getnaðarvarnir með hormónum fyrir
konur og afhverju ég gæti ekki tekið ábyrgð í mínu sambandi öðruvísi
en að nota smokkinn eða einfaldlega láta taka mig úr sambandi. Ég
rannsakaði áhrif hormóna getnaðarvarna á konur og komst að því að
það er mjög furðulegt ástand í gangi þar sem stór hluti kvenna hefur
verið svo lengi á pillunni eða öðrum svipuðum getnaðarvörnum að þær
átta sig ekki á hvaða geðrænu áhrif þær hafa. Algeng aukaverkun af
þessum getnaðarvörnum er þunglyndi og er því oft gripið til þeirra ráða
að gefa geðlyf með. Þetta þótti mér furðulegt. Þegar ég skoðaði málið
betur kom í ljós að margar tilraunir hafa verið gerðar á karlmönnum í
þessum málum. Lyfin stöðva þó alltaf á því að karlmenn virðast ekki
sætta sig við þær aukaverkanir sem að lyfin hafa og þá tilfinningu sem
menn fundu fyrir að þeim leið eins og það væri dregið úr karlmennsku
sinni með því að minnka testósterón framleiðslu líkamans. Út frá
þessum málaflokki fór ég að skoða karlmennsku og sérstaklega kvilla
karlmennskunnar og áhrif eitraðar karlmennsku á samfélagið.
Síðastliðin þrjú ár hef ég starfað í félagsmiðstöð samhliða námi mínu
við Listaháskólann og fann ég einhverja þörf til að tengja þessa tvo
heima saman þegar það kom að þessu verkefni. Ég fór að velta fyrir mér
hvernig ég gæti mögulega nýtt mér þann vettvang til að finna mótsvör
við þessari eitruðu karlmennsku.
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Ferli
Síðustu ár hef ég stundað mikla sjálfskoðun, ég hef leitað í fortíð
mína til að skilja gömul samskiptamynstur og reynt að greina hver ég
er og hvernig ég virka. Það hefur gengið misvel. Ég komst að þeirri
niðurstöðu að ég er frekar venjulegur náungi sem líkist vinum sínum og
passar vel inní flesta hópa. Ég er yfirleitt í góðu skapi og verð sjaldan
reiður við annað fólk. Reyndar eiginlega aldrei og þegar ég kafa dýpra
þá áttaði ég mig á að mér líður ekkert alltaf heldur er ég algerlega
dofinn. Ég ræddi þetta við stráka vini mína og það könnuðust flest allir
við þetta ástand. Við erum allir mjög dofnir tilfinningalega og þó hélt ég
að við værum frekar öflugir að tala saman vinirnir miðað við aðra stráka
hópa.
Ég fór inní þetta verkefni með þetta vandamál sem kveikju. Hvernig
getum við strákar fundið leiðir til að auka næmni okkar og skilning á
okkar eigin tilfinningum?
Það lá beint fyrir að ég myndi hitta unglings stráka í félagsmiðstöðinni
sem ég vinn í til að ræða þessi mál. Ef einhver gæti fundið útúr þessu
með mér þá væru það þeir. Og vonandi myndu þeir geta lært eitthvað af
þessu og breytt út boðskapnum til vina sinna á sinn hátt.
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Það fyrsta sem ég gerði eftir að ég ákvað að ég myndi vinna
verkefnið í félagsmiðstöðinni var að hitta Bóas Hallgrímsson minn
helsta mentor í þessum málum, Bóas starfaði í félagsmiðstöðinni minni
þegar ég var unglingur. Það mætti segja að hann hafi einn af helstu
áhrifavöldum þess að ég sótti í starfið sjálfur og auk þess hefur hann
unnið mjög mikið í málum tengdum tilfinningaþroska í kennslu. Bóas
hefur starfað hjá Grunnskóla Hjallastefnunnar og náð góðum árangri í
uppeldisstarfi með persónulegri nálgun. Hann sagði mér frá hópum sem
hann hefur unnið með þar sem talsverð agavandamál höfðu ríkt en með
því að einbeita sér að því að styrkja einstaklingana í hópnum og sníða
námsefni að þeirra áhugamálum hafi félags dýnamík hópsins breyst til
hins betra.
Hann sagði mér að ef við litum á nemenda sem ílát þá vildi hann
frekar einbeita sér að því að styrkja ílátið heldur en að fylla það af
upplýsingum. Ég tengdi mjög vel við þessa nálgun og finnst mér
mikilvægara að kenna krökkum hvernig á að vinna úr upplýsingum
heldur en að dæla í þau upplýsingum.1

1

Viðtal við Bóas Hallgrímsson. 21.02.2018.
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Vinnustofa
Í lok febrúar var fyrsti fundur hópsins. Við byrjuðum spjallið á að ræða
hvað væri gaman að gera, hvar áhugi þeirra liggur á skapandi sviði og
bjuggum við til lista með hlutum sem þeim þætti gaman að gera:

Þegar strákarnir voru orðnir spenntir að fara að búa til hluti stungu þeir
uppá að við myndum búa til einhverskonar merki eða brand og því
stakk ég uppá að við myndum finna nafn.
Þá var kominn tími til að ég myndi segja þeim frá hver markmið
mín væru með verkefninu. Ég presenteraði þetta á þennan hátt: „Strákar
mig langar að segja ykkur aðeins frá hvað ég vil fá útúr þessum klúbb.
Ég hef upplifað sem strákur að samfélagið er ekkert sérstaklega opið
fyrir því að strákar ræði eða sýni tilfinningar sínar aðrar en jákvæðar
tilfinningar líkt og gleði eða neikvæðar tilfinningar, reiði eða pirring.
Þeir voru sammála þessu. Þetta hefur valdið mér vandamálum í lífinu
því að tilfinningaskalinn sem ég og aðrir strákar hafa upplifað er alltof
þröngur eða einfaldaður. Þess vegna langar mig til að vinna með ykkur
að því að læra aðferðir og tækni til að tala saman á einlægan hátt og
rækta vináttuna.
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Ég held að þið séuð hópur sem gæti fundið út hvernig hægt er að opna
fyrir umræðu um tilfinningar. Ég vil þó leggja áherslu á að við séum
ekki að fara hittast og aðeins tala um tilfinningar okkar stanslaust heldur
ætlum við að reyna að blanda því saman við að gera skapandi hluti og
læra um tilfinningaþroska á skemmtilegan hátt.“
Strákarnir brugðust við þessu á miklu jákvæðari hátt heldur en ég átti
von á. Þeir sögðu: Þetta er mjög góð hugmynd og ég held að þetta gæti
verið mjög gott fyrir okkur og allan vinahópinn.
Þeir stungu þá uppá að við myndum einfaldlega setja inn orðin einlægir
vinir inní google translate og sjá hvort við gætum ekki fengið gott nafn
á hópinn út frá því. Þannig varð það til: Amicos non ficta – vinir án
skáldskaps, latínan greip okkur.
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Hringir
Á næsta fundi var á dagskrá að
búa til hringi, ég nýtti vikuna á
milli funda í að hanna hring sem
þeir settu svo saman og unnu að
handverkinu. Það gekk vel að
hafa hönnunina einfalda svo að
strákarnir myndu fljótt sjá árangur
og meiri tími gafst í að ræða
málin.

Bolir
Næst á eftir hringjunum gerðum
við silkiþrykk sem var mjög
skemmtilegt, ég vildi gera
tilraunir með að setja hringina
í nýjan búning og fékk aðstoð
frá góðum vini við að rendera
hringina á fallegan hátt.
12

Tilfinningakort
Á fjórða fundi þótti mér ég þurfa að fara koma mér að efninu í
tilfinningaumræðunni. Ég var búinn að vera í töluverðum vandræðum
með að stýra umræðum á réttan stað og var ég satt að segja töluvert
stressaður yfir þessu öllu saman. Ég ræddi það við kollega mína í
félagsmiðstöðinni hvernig best væri fyrir mig að nálgast þessa umræðu
og vorum við sammála um að ég þyrfti að berskjalda mig dálítið og
segja strákunum heiðarlega frá því hversu stressaður ég var búinn að
vera að opna þessa umræðu. Það hjálpaði mér mjög mikið að nota
kort sem ég bjó til við að stýra umræðunum og ákvað ég að gera smá
æfingu með strákunum. Þá völdu allir sér eina tilfinningu af kortinu og
teiknuðu mynd útfrá henni sem þeir áttu svo að útskýra. Þá myndaðist
mjög góður vettvangur fyrir samtal og komumst við á mjög gott flug við
það að gera þessa æfingu.

Út frá þessari æfingu fór ég að búa til hluti sem
innihalda þetta kort. Ég vildi reyna að koma þessu
korti inní hversdagslega hluti í þeirra daglega lífi.
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Ég hélt áfram að vinna með marga af þeim hlutum sem við strákarnir
gerðum og stundum greip ég hugmyndir á lofti frá þeim og bjó til hluti
fyrir þá td. bað einn drengjanna um hnúajárn og ég ákvað að snúa því
aðeins við og bjó til mjúkt hnúajárn sem var alls ekki vopn heldur ætti
það að merkja að það sé allt í lagi að sýna smá mýkt og tók hann því
mjög vel.

Viðtöl
Á einum fundinum kom ég með mjög fína myndavél til þess að taka
upp myndbandsefni, ég vildi ná einhverri stemmningu af því sem
við vorum að gera í smíðastofunni í Hagaskóla en áður en ég vissi
af voru strákarnir byrjaðir að taka upp viðtal sem varð grunnur af
lokaniðurstöðum verkefnisins sem var stutt heimildamynd um vinnuna
okkar saman. Það kom mér skemmtilega á óvart hvað viðtölin bjuggu
til góðan vettvang fyrir mjög einbeitt spjall. Strákarnir áttu auðvelt
með að setja sig í stellingar þegar ég tók við þá viðtal einungis með
hljóðupptökutæki að vopni en þeim leið ekki eins vel í kringum
myndavélina þegar þeir áttu að fara að opna sig.
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Dagbók
Ég ákvað að halda dagbók eftir hvern fund með strákunum þar sem ég
gat ekki beint verið að taka upp á fundunum. Ég setti mér alltaf skýr
markmið fyrir hvern fund um hvað ég vildi ræða og gera og skrifaði svo
niður hvernig gekk að fylgja því eftir.
„Ég ræddi á starfsmannafundi hvað væri í gangi í klúbbnum og hvaða
vandræðum ég væri búinn að vera í. Ég er búinn að vera í basli með
að sýna strákunum tilfinningakortið og ráðleggingarnar sem ég fékk
frá kollegum mínum var að segja skrákunum heiðarlega frá því hversu
stressaður ég er búinn að vera að opna þessa umræðu. Þegar allir voru
komnir og við vorum búnir að settla okkur inn þá þurfti ég að taka á
honum stóra mínum. Ég sagði strákunum að ég ætlaði að ræða við þá
mál sem ég er mjög stressaður að ræða og ég er óöruggur yfir. Þá náði
ég að tengja þessa tilfinningu mína við umræðu sem hafði átt sér stað
fyrr um kvöldið um eitthvað sem strákunum fannst óþægilegt að ræða
og höfðu skipt um umræðuefni vegna þess.“ 1
Það reyndist mjög mikilvægt að halda þessa dagbók og gott er að sjá
hvernig hlutirnir þróuðust í gegnum ferlið og hvernig mér leið fyrir og
eftir fundi. Hægt og rólega átti ég auðveldara með að opna mig fyrir
strákunum og þeir fyrir mér og hélst það algerlega í hendur.

1 Þórður Jörundsson. Dagbók. 26. Mars 2018. Reykjavík.

15

Úrvinnsla
Í gegnum ferlið átti ég svolitlu basli með að þýða vinnu mína fyrir
kennurum og gestum í hluti. Ég hafði búið til svo ótalmarga hluti en
mig vantaði að einfalda verkefnið og ná einhvernveginn að kjarna það.
Það tók yfirleitt 15-20 mínútur að koma fólki inní verkefnið sem var
allt of langur tími fyrir sýningu. Ég þurfti nauðsynlega að þýða þetta á
einfaldan hátt.
Þá varð tilfinningaboltinn til: fótbolti sem hefur að geyma einfalda
útgáfu af tilfinningakortinu sem ég hafði verið að nota með strákunum.
Flestir strákanna æfa fótbolta og hugsunin hjá mér var sú að eftir allan
æsinginn í leiknum gætu þeir sest niður og hugleitt hvaða tilfinningar
þeir hefðu fundið á meðan leiknum stóð og notað boltann til að hjálpa
sér og ekki síður til að minna þá á að vera varir við tilfinningar sínar.
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Ég ákvað að klára ekki að sauma saman boltann til þess að minna okkur
á að við þurfum að vinna í tilfinningum okkar áður en við getum farið út
að leika og einnig meðan við leikum okkur.
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Fótspor
Boltinn lá blárri gipsplötu sem í voru fjögur fótspor. Fótsporin komu
frá þeirri hugmynd minni að búa til strigaskó sem hefðu brot af
tilfinningakortinu á sólunum. Skórnir hafa það hlutverk að dreifa
boðskap hópsins og minna okkur á vegferð okkar. Í stað þess að
framleiða þessa skó fyrir sýninguna á Kjarvalsstöðum ákvað ég að
í raun var það óþarfi að sýna skóna sjálfa þar sem að aðalmálið var
skófarið og prentið sem eftir sat.
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Myndband
Upphaflega átti myndbandið einungis að setja tóninn og skapa
stemmningu en fljótt fann ég út að ég þyrfti að nýta þann miðil til að
segja söguna þar sem ég gæti ekki staðið yfir verkinu allan tímann, auk
þess hef ég ekkert sérlega gaman af því að standa hjá verkum mínum á
sýningum og því var tilvalið að segja þessa sögu á mjög hnitmiðaðann
hátt í myndbandi. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á myndbandsgerð og
ákvað ég að miðla verkefninu með stuttri heimildamynd. Upphaflega
hugmyndin var að taka viðtal við strákana upp á hljóðupptöku og spila
það undir myndir af stöðum sem hafa þá ímynd að vera karllægir staðir
þar sem eitruð karlmennska þrífst á. Síðan þróaðist það á þann veg að
ég skrifaði ljóð sem strákarnir lásu upp meðan þessir staðir voru í mynd.

Myndbandið gefur góða innsýn inn í líf strákana og einnig inní gefur
það ákveðna innsýn inn í líf mitt.
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Í myndbandinu tjá strákarnir sig um hvernig þeim líður og hvernig
þeir myndu skapa þær aðstæður sem gætu fengið fólk til að tjá sig um
tilfinningar sínar.
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Ég veit það að mér líður
Tilfinningar hellast yfir mig og ég loka
Pabbi sagði við mig ekki gráta
En það virkar ekki lengur
Ég verð að fá að tala við þig elsku drengur
Því við viljum ekki enda eins og feður feðra okkar
Allt læst inni, sópað undir teppi
Hvernig væri að prufa að sýna svolitla mýkt
Breyta gömlum reglum
Tala um eitthvað annað en peninga og tíkur
Svo lífið snúist um eitthvað annað en peninga og tíkur
Þórður Jörundsson
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Framtíðarsýn
Daginn fyrir opnun sýningarinnar bárust mér þær skemmtilegu
fregnir að ég hafði hlotið hvatningarverðlaun skóla- og frístundaráðs
Reykjavíkurborgar. Það var mjög gaman að fá þessa viðurkenningu frá
vinnunni og gott að sjá að þetta var kannski ekki svo galin hugmynd að
blanda saman þessum tveimur heimum – hönnun og félagsstarfi. Næstu
skref verkefnisins eru svo að þróa þetta starf áfram svo að einhver
annar geti tekið við þessari vinnustofu og nýtt sér þá reynslu sem ég hef
aflað mér. Ég væri til í að fá tækifæri til að búa til góðan kennslupakka
eða einhverskonar leiðbeiningar fyrir starfsmenn félagsmiðstöðva um
hvernig þeir geta búið til svipaðan klúbb.

Mynd af vef Reykjavíkurborgar.1

1
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Verðlaun fyrir framúrskarandi frístundastarf. 4.05.2018. sótt 25.05.28
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Á sýningunni var ég með ýmsan varning til sölu í verslun sýningarinnar.
Þá bjó ég til Hringi úr plexigleri í alls kyns litum, hnúapúðana
fyrrnefndu og taupoka með prentmerki klúbbsins. Salan gekk gríðarlega
vel og fannst fólki mjög gaman að geta keypt vörur sem dreifðu
boðskap verkefnisins og ekki síður að vörurnar gáfu fólki tækifæri á að
taka þátt í þessu með okkur.

Hugmyndin er að halda áfram að framleiða og selja þessa hluti og
vonandi fleiri á instagram síðu hópsinns.
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Allar ljósmyndir eru úr einkasafni Þórðar Jörundssonar nema annað sé
tekið fram.
totijor@gmail.com
Þórður Jörundsson©
jorundsson.com
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