
 

 Listkennsludeild 

Meistaranám í listkennslu 

 

 

 

 

 

 

Hjartað í miðjunni 

 

Vinnusmiðja fyrir mæður og börn sem sótt hafa um alþjóðlega vernd 

 

 

 

 

 

 

      Ritgerð til MA-prófs í listkennslu 

   Fríða María Harðardóttir 

Vorönn 2019



 

 

 

Listkennsludeild 

Meistaranám í listkennslu 

 

 

 

 

Hjartað í miðjunni 

 

Vinnusmiðja fyrir mæður og börn sem sótt hafa um alþjóðlega vernd 

 

 

 

 

 

Ritgerð til MA-prófs í listkennslu 

Einingafjöldi: 30 

     Fríða María Harðardóttir 

Kt.: 2802743729 

Leiðbeinendur: Hafþór Guðjónsson og Ingimar Ólafsson Waage 

Vorönn 2019 

  



 

 

 

4 

 

 

Formáli - þakkir 

Við vinnu þessa verkefnis hef ég notið stuðnings fólks, fyrirtækja og stofnana. Vinnusmiðjan 

sjálf var styrkt af Art Equal og unnin í góðu samstarfi við Reykjavíkurborg og 

Myndlistaskólann í Reykjavík. Þar ber að þakka Áslaugu Thorlacius, skólastjóra 

Myndlistaskólans og Charlottu Ragnheiði Magnúsdóttur, deildarstjóra barnadeildar, að 

ógleymdri Ínu Salóme Hallgrímsdóttur sem oft er kölluð „hjartað“ í Myndlistaskólanum. Ína 

hefur verið mér einstaklega hjálpleg í því ferli mínu að stíga fyrstu skrefin í kennarastarfinu og 

gefið ófá gagnleg ráðin auk þess að vera hvetjandi og styðjandi í samskiptum. Allar hafa 

þessar konur stutt verkefnið af jákvæðni og ávallt verið tilbúnar til að finna lausnir á þeim 

vandamálum eða flækjustigum sem upp hafa komið. Einnig vil ég þakka Slippfélaginu fyrir að 

gefa þátttakendum vinnusmiðjunnar veglegar og gagnlegar gjafir og með því að gera þeim fært 

að halda áfram að skapa og njóta, hvert sem leiðir þeirra munu liggja. 

 Þá vil ég þakka þeim sérfræðingum sem hafa veitt mér viðtöl, formleg eða óformleg, 

og dýpkað með því skilning minn og þekkingu á viðfangsefninu og styrkt mig á ómetanlegan 

hátt í sjálfstrúnni. Þeir eru Þorgerður Jörundsdóttir, kennari hjá Tin Can Factory, Drífa Hrönn 

Kristjánsdóttir, Edda Ólafsdóttir og Fríða Bjarney Jónsdóttir hjá Reykjavíkurborg, Elísabet 

Lorange, listmeðferðarfræðingur hjá Foreldrahúsi, Vilborg Oddsdóttir hjá Hjálparstarfi 

Kirkjunnar, Kristín R. Vilhjálmsdóttir hjá Borgarbókasafninu og Guðný Rúnarsdóttir, Kristín 

Reynisdóttir og Margrét M. Norðdahl, myndlistamenn og samkennarar mínir við 

Myndlistaskólann í Reykjavik. Einnig vil ég þakka Elsu Arnardóttur, samnemanda mínum, 

fyrir að bjóða mér að aðstoða sig við fjölmenningarlegu listasmiðjuna hennar en þar lærði ég 

margt af þátttökunni almennt og samtölum okkar Elsu, Höllu Birgisdóttur vil ég einnig þakka 

sérstaklega fyrir prófarkarlesturinn. 

 Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, Hafþóri Guðjónssyni og Ingimar Ólafssyni 

Waage, sérstaklega fyrir ómælda þolinmæði í leit minni að viðfangsefninu. Ég veit að ég er 

verulega lánsöm kona að hafa haft einmitt þessa miklu meistara mér við hlið í ferlinu, að 

sjálfsögðu vegna þekkingar þeirra, hæfni og reynslu en ekki síst vegna skapgerðar þeirra sem 

hafði róandi áhrif á mig þegar taugarnar og tilfinningarnar voru á tæpasta vaði. Hvað einmitt 

það varðar vil ég líka þakka kærastanum mínum, Kristjáni Guðjónssyni, fyrir ómældan 

andlegan stuðning og jafnframt faglegan, enda starfandi listgreinakennari og listamaður. 
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Samtölin við hann gáfu innblástur og hvatningu. Einnig vil ég þakka fjölskyldunni minni allri 

fyrir stuðninginn, trúna og lærdómsrík verkefnin í lífinu. 

 Að lokum vil ég þakka Nermine El Ansari, myndlistakonu. Nermine aðstoðaði mig við 

vinnusmiðjuna og sinnti jafnframt hlutverki rannsóknarvinar við rannsókn mína. Þátttaka 

Nermine í verkefninu er ómetanleg. Hún sýndi hugmyndum mínum og nálgunum virðingu, en 

samtímis gátum við átt samtöl á gagnrýninn og uppbyggilegan hátt, sem hafði einstaklega 

jákvæð áhrif á þróun verkefnisins. Nermine talar mörg tungumál, hefur innsýn inn í heim 

innflytjenda og hefur þekkingu á sviði myndlistarinnar, en það mikilvægasta var jákvæðni 

hennar, brennandi áhugi á verkefninu og þægileg nærvera sem hafði ekki síst góð áhrif á 

andrúmsloftið í hópnum.  

 Síðast en ekki síst vil ég þakka kennurum mínum við listkennsludeild Listaháskóla 

Íslands, en áherslur kennaranna sem móta jú námið höfða sterkt til mín og eru að mínu mati 

mikilvægar fyrir þróun skólamála á Íslandi, og samnemendum mínum, en saman höfum við 

mótað áhugaverð, gagnleg og fræðandi samtöl. Og þá vil ég þakka nemendum mínum, sem eru 

mínir mestu og bestu kennarar, en án þeirra hefði engin rannsókn orðið. 



 

 

Útdráttur 

Í meistaraverkefni þessu var fókuspunkturinn vinnusmiðja sem var ætluð 4-5 ára börnum 

og mæðrum þeirra sem sótt hafa um alþjóðlega vernd. Um er að ræða starfendarannsókn 

þar sem ég rannsakaði það hvernig ég, sem listgreinakennari, gæti skapað viðkvæmum 

nemendum gott námsumhverfi. Ég byggði á hugmyndum um nám sem félagslegt fyrirbæri, 

áherslu á menntun tilfinninganna, umhyggjusiðfræði í námi og listkennsluna sem slíkan 

vettvang. 

 Vinnusmiðjan var samstarf Myndlistaskólans í Reykjavík, Reykjavíkurborgar og 

Art Equal og stóð yfir sex laugardaga í röð, tvær klukkustundir í senn. Hugmyndin var að 

skapa aðstæður þar sem mæður og börn þeirra ættu gæðastundir saman og í félagsskap 

annarra í svipaðri stöðu, en staðreyndin er sú að konur af erlendum uppruna á Íslandi eru 

hópur sem er líklegur til þess að einangrast, og þá sérstaklega konur með ung börn. 

Markmið mitt var að stuðla að aukinni tengslamyndun og samtali í gegnum myndræna 

miðla þvert á tungumál. Nemendur fengju tækifæri til að upplifa myndlistina sem heilandi 

ferli sem jafnframt geti stuðlað að tilfinningalegri útrás.  

 Í verkefnavali mínu hafði ég það að leiðarljósi að stuðla að aukinni félagslegri 

hæfni og styrkingu sjálfsmyndar nemenda með því að stuðla að samtali um liti og 

tilfinningar í gegnum einföld verkefni í formi myndsköpunar, tjáningar og öndunaræfinga. 

Þá lærðu nemendur jafnframt nokkur orð og einfaldar setningar á íslensku í gegnum 

verkefnin auk þess að fá tækifæri til að miðla einföldum upplýsingum um eigið tungumál. 

Upplifun mín var að vel hefði tekist til. Umgjörð, verkefna- og efnisval auk jákvæðra 

samskipta sem einkenndust af nærgætni hafi stuðlað að öryggi og byggt upp traust, sem ég 

tel að sé grundvallarþáttur í uppbyggingu góðs námsumhverfis fyrir viðkvæma nemendur.  
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Abstract 

The focal point of this master’s thesis is a workshop, intended for a group of asylum 

seekers consisting of children, age 4 to 5, and their mothers. I did an action-research on 

how I as an art teacher could create an ideal educational environment for groups of 

vulnerable students as well as how art education could be a platform for social learning, 

education of the emotions and ethics of care.  

 The workshop was a collaboration of the Reykjavík School of Visual Arts, 

Reykjavík City and the Art Equal project. It lasted for six consecutive Saturdays, two hours 

at a time. The idea was to create surroundings where mothers and their children could 

share quality time together in the company of others in a similar position. Women of 

foreign origin in Iceland are in a risk of social isolation, especially women with young 

children. My aim was to strengthen the bond between mother and child and enable 

relations and conversation within the group through the visual medium transcending 

language barriers. The students got an opportunity to experience art-making as a healing 

process which allows for emotional expression. 

 I wanted to increase student’s social competence and sense of identity by getting 

them to engage in conversation on colors and emotions through simple art projects, 

physical expression and breathing exercises. Through these exercises the students learned 

some Icelandic words and simple phrases while getting the chance to share simple 

information about their own language. In my opinion the project was a success in many 

ways. The implementation, choice of assignment and material as well as the positive 

communication within the group. With considerate and respectful interaction, we managed 

to create an atmosphere of security and trust which I believe are the basis of good 

educational environment for vulnerable students.  
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Inngangur  

Þegar ég var fimm ára gömul fór ég í fyrsta skipti í myndlistaskóla og í raun í eina skiptið 

meðan ég var barn. Þetta var þá líklega veturinn 1979-1980. Á þeim tíma voru íslensk 

stjórnvöld að taka við flóttafólki frá Víetnam og var mikið um það fjallað í fréttum, orðið 

„flóttafólk“ heyrðist mikið og myndir birtust af dökkhærðu og skáeygðu fólki, börnum og 

fullorðnum. Einn daginn þegar ég var í myndlistaskólanum komu krakkar til mín og spurðu 

mig hvort ég væri flóttafólk. Ég bara hafði ekki hugmynd um það og þegar ég kom heim 

spurði ég foreldra mína þessarar spurningar: Er ég flóttafólk? Ég er vissulega dekkri 

yfirlitum en meðal Íslendingur, og þá lítur faðir minn jafnvel út fyrir að vera frá Mið-

Austurlöndum. Við feðgin höfum því oft fengið að heyra það að við séum „útlendingsleg“ 

en það er talið að litarháttur okkar tengist viðkomu franskra sjómanna austur á fjörðum á 

nítjándu öld.  

 Ég hef jafnframt svolitla innsýn inn í stöðu innflytjenda að því leyti að móðir mín 

er innflytjandi. Reyndar er hún frá Færeyjum og með mjög svo norrænt útlit, en ber afar 

óíslenskt nafn og það heyrist á máli hennar að hún er ekki fædd á Íslandi. Hún fluttist 

hingað til lands á unglingsaldri með fjölskyldu sinni í von um betra líf, en þá voru meiri 

atvinnumöguleikar á Íslandi en í Færeyjum. Mér fannst ég samt aldrei geta talað um móður 

mína sem raunverulegan innflytjanda, þar sem hún er „bara“ frá Færeyjum. Ég velti því 

fyrir mér hvort þetta sé ástæða þess að ég hef svona mikinn áhuga á málefnum innflytjenda 

og þróun samfélags okkar í átt til fjölmenningar. Það er ekki gott að segja, en það er 

áhugavert að velta fyrir sér hvað verður til þess að hugur okkar leitar í vissar áttir frekar en 

aðrar.  

 Þegar ég hóf nám við listkennsludeild Listaháskóla Íslands haustið 2017 hafði ég 

mestan áhuga á kennslu fullorðinna innflytjenda, í kjölfar kynna minna af flóttafólki sem 

ég og fjölskylda mín tókum að okkur að styðja sama ár. Jafnframt hafði ég aðeins heyrt af 

Kristjáni Krisjánssyni og hans umfjöllunum um Aristótelíska mannkostamenntun. Þetta 

fannst mér að hlyti að vera svarið við versnandi líðan barna og ungmenna á Íslandi, sem 

mikið var rætt í fjölmiðlum, og er enn. Ég var svo lánsöm að einn þeirra kennara sem hefur 

kennt mér hvað mest í náminu, Ingimar Ólafsson Waage, er einmitt sérfróður um 

mannkostamenntun og varð hann síðar annar leiðbeinenda minna.  

 Á meðan á náminu stóð kynntist ég hugmyndum fjölmargra fræðimanna. 

Sjóndeildarhringur minn víkkaði jafnt og þétt og þekkingin jókst og dýpkaði. Áhugasviðið 

stækkaði fyrir vikið. Þannig að þegar komið var að því að setjast niður og taka ákvörðun 
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um lokaverkefni, var tilhneiging mín að ætla að fjalla um og miðla öllu því sem mér fannst 

áhugavert. Smátt og smátt tókst mér þó að þrengja efnið, með dyggum stuðningi 

leiðbeinenda minna, kennara og samnemenda. Rannsóknarspurningin mótaðist og 

niðurstaðan var að skoða hvernig ég sem kennari gæti mótað gott námsumhverfi fyrir 

viðkvæma nemendur eða samfélagshópa. Það var megin spurningin, en einnig komu fram 

nokkrar undirspurningar: Hverjar eru aðstæður hópsins og hvernig get ég orðið honum að 

liði? Hvernig námsumhverfi hentar aðstæðum sem þessum? Hvað felur listkennslan í sér 

og hvaða möguleikar eru í henni í skólum? Hvað hef ég lært? Og síðast en ekki síst er það 

þessi spurning: Hvernig kennari vil ég vera? Með því að spyrja þessara spurninga var ég að 

þróa mína starfskenningu, hvaða áherslur ég vildi leggja í minni kennslu og þá hvaða 

fræðimönnum ég vildi halla mér að. Þeir voru vissulega margir sem töluðu til mín, en að 

lokum varð niðurstaðan að leggja áherslu á að skoða Nel Noddings og 

umhyggjusiðfræðina, John Macmurray og menntun tilfinninganna og menntun sem 

félagslegt fyrirbæri í anda hugmynda Etienne Wenger. 

 Í áfanga sem ég tók frekar snemma í náminu um rannsóknavinnu kom til okkar 

gestakennari sem fjallaði um starfendarannsóknir. Þetta var Hafþór Guðjónsson, sem síðar 

varð annar leiðbeinandi minn, og þarna kviknaði áhugi minn á slíkum vinnubrögðum. 

Þegar ég var að velta fyrir mér lokaverkefninu kom fljótt upp sú spurning: Hvað mun 

gagnast mér best í starfi? Og niðurstaða mín, hvað það varðar, var að tileinka mér 

vinnubrögð starfendarannsókna og ákvað ég því að þannig myndi lokaverkefnið mitt verða 

unnið. Ég var farin að starfa við kennslu í Myndlistaskólanum í Reykjavík samhliða 

náminu og æxluðust málin þannig að þar bauðst mér að standa fyrir vinnusmiðjunni sem 

varð áhersluþátturinn í minni rannsókn. Listkennsla fyrir 4-5 ára börn og mæður þeirra sem 

sótt hafa um alþjóðlega vernd.  

 Verkefnið var styrkt af Art Equal, sem er fjölþjóðlegt rannsóknarverkefni sem 

Myndlistaskólinn tekur þátt í og ég starfaði við sumarið á undan. Verkefnið miðaði að því 

að rannsaka stöðu mála hvað varðar aðgengi nemenda með ólíka færni að listkennslu. Þá 

var markmið verkefnisins að safna saman sögum af árangursríkum verkefnum, styðja við 

þau sömuleiðis og opna að lokum vefsíðu sem myndi virka sem verkfærakista og fræðsla 

fyrir kennara og fagfólk. Verkefnið er enn í gangi og mun ég taka þátt í ráðstefnu í sumar 

þar sem lögð verður lokahönd á það, en stefnt er að því að vefsíðan fari í loftið haustið 

2019.  

 Verkefnið mitt náði að sameina áhuga minn á því að vinna með tilfinningar og 

samtal, félagslega þáttinn, áhugann á málefnum innflytjenda og þá ekki síst konum sem 
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líklegar eru til þess að einangrast. Ég undirbjó verkefnið vel og fékk meðal annars 

ómetanleg ráð hjá listfræðingi og öðrum myndlistakennurum. Ég komst að því að traust og 

öryggi væri lykilatriði og lagði ég því mikla áherslu á að undirbúa og gera allt úr garði á 

þann hátt að slíkt námsumhverfi yrði til. Ég naut stuðnings Nermine El Ansari, 

myndlistakonu, og datt þar í lukkupottinn. Nermine hefur svo góða nærveru, hún er róleg 

og yfirveguð, brosmild og nærgætin í framkomu, og hún sýndi nemendum mikinn áhuga. 

Það er mín upplifun að við sem teymi hefðum náð að skapa það andrúmsloft sem þurfti til 

þess að vinna traust nemenda okkar og skapa þeim öruggt og gott námsumhverfi.  

 Í kjölfar vinnusmiðjunnar ákvað ég að hafa samband við ýmsa sérfræðinga 

varðandi málaflokkinn, því ég taldi gagnlegt að fá þeirra sjónarhorn á hvað ég væri að gera 

og upplýsingar um hvað þætti gott námsumhverfi innan kerfisins. Þetta tel ég að hafi verið 

góð ákvörðun sem dýpkaði skilning minn til muna og þegar ég fór að vinna úr 

rannsóknargögnum mínum studdu þessar upplýsingar vel við niðurstöðurnar. 

Niðurstöðurnar urðu þær að öryggi og þægilegt umhverfi skipti megin máli fyrir hóp sem 

þennan. Að upplifa umhyggju er þar lykilatriði. Verkefnin voru einföld og aðgengileg, efni 

og aðstaða einnig og formið óbreytt frá degi til dags. Allar útskýringar voru sjónrænar, 

bæði sem sýnishorn og sýnikennsla, enda ekki um eitt sameiginlegt tungumál að ræða 

annað en hið sjónræna. Þá var markmið verkefnanna að styrkja tengsl og sjálfsmynd og 

skapa vettvang fyrir samtal og tjáningu tilfinninga auk þess að læra svolítið í íslensku í 

leiðinni. Um var að ræða listræn verkefni, en afar einföld og kröfðust þau engrar 

forkunnáttu í myndlist. Hugmyndin var að allir kæmu að þeim á jafningjagrundvelli. Þá var 

megin markmið smiðjunnar að skapa vettvang fyrir samveru, að vera og njóta í notalegum 

hópi og öruggum aðstæðum. 
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1. Forsagan 

1.1 Menntun mín og uppvaxtarár 

Ég myndi segja að ég hafi verið frekar róleg og hlýðin sem barn. Ekkert sérstaklega 

sjálfstæð. Það gerist svo þegar ég dett inn í unglingsárin að ég fer í allmikinn mótþróa, eins 

og undirniðri hafi blundað mikil tjáningarþörf sem ég þurfti að fá útrás fyrir, þurfti að 

bregðast við kröfum um ákveðið form sem ég átti að passa í. Kannski var þetta ósköp 

venjuleg unglingahegðun en ég hugsa stundum að ef ég hefði haft vettvang til að tjá mig 

frjálst, á eigin forsendum, hefði ég kannski ekki haft svona ríka þörf fyrir að standa upp og 

öskra á þessum tímapunkti. Skólakerfið var á þessum árum íhaldssamt, og kannski 

sérstaklega í Melaskóla sem ég upplifi að hafi verið mjög gamaldags og kennarahópurinn 

fullorðinn. Það var ekki markmið í grunnskólanámi mínu að ég fengi að tjá mig á mínum 

forsendum.  

 Þegar ég kem yfir í Hagaskóla þrettán ára gömul var ég komin á þetta hressilega 

mótþróaskeið en þar var tvennt sérstaklega sem ég tel að hafi gert mér gott. Annars vegar 

var ég ánægð með myndmenntakennsluna þar. Hún var svo sem ekkert sérstaklega 

framúrstefnuleg en þar naut ég mín og fékk mikla hvatningu og hrós sem ég þurfti á að 

halda. Hins vegar var þarna yfirkennari sem tók oft við mér þegar kennararnir ráku mig úr 

tíma vegna óláta. Hann fór að virkja hjá mér teikniáhugann og fékk mig til að búa til 

plaköt, auglýsingar fyrir böll og viðburði. Hann var ákveðinn við mig en blíður í senn, og 

hrósaði mér fyrir hæfileika mína. Þegar ég hugsa til baka held ég að hann hafi átt mikinn 

þátt í því að ég ákvað síðar að fara í meira nám í myndlist.  

 

Mynd 1: Unglingur í uppreisn 
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Því næst lá leið mín í Menntaskólann við Sund. Þann skóla valdi ég vegna þess að 

þar þótti félagslífið einkennast af miklu og góðu tónlistarlífi, en ég hafði byrjað í 

bílskúrsbandi á síðasta árinu mínu í Hagaskóla og hélt áfram einhverju hljómsveitabrölti 

inn í menntaskólaárin.  Ég stóð einnig í þeirri trú að ég vildi verða sálfræðingur þegar ég 

yrði stór. Þessi hugmynd kom sennilega til mín vegna þess að ég var orðin nokkurs konar 

sálfræðingur í vinahópnum, sjálfkjörinn, og sennilega vegna eigin meðvirkni. Fólki virtist 

finnast gott að ræða við mig um persónuleg mál, leita ráða hjá mér, og ég hef sennilega 

verið óspör á ráðin eins og sönnum meðvirkum einstaklingi sæmir. Þessu var ég ekki búin 

að gera mér grein fyrir á þessum tíma, það er að segja að ég væri meðvirk, og komst ekki 

að því fyrr en löngu seinna. En allavega hóf ég nám við Menntaskólann við Sund haustið 

1990. Þar fann ég mig ekki, ég náði ekki að einbeita mér að náminu og fannst ég í raun 

ekki tilheyra hópnum. Ég hætti námi áður en skólaárinu lauk og var þá búin að átta mig á 

að myndlist væri áhugasvið sem ég hefði þörf fyrir að rækta. Ég var búin að kynna mér 

lítillega myndlistabraut Fjölbrautaskólans í Breiðholti og stefndi þangað haustið eftir. Þar 

gerðist eitthvað. Ég fann að ég var á réttum stað og af því að ég fékk tækifæri til að 

blómsta í myndlistaráföngunum kviknaði áhugi minn á námi almennt. Ég fór að standa mig 

ágætlega í flestum bóklegum greinum. Það var þó ekki fyrr en í lokin sem ég tók ákvörðun 

um að taka myndlistarnámið lengra. Ég hafði þær hugmyndir að listin gæti nýst í öðrum 

greinum, á öðrum sviðum, en að ég yrði nú samt sem áður að læra eitthvað nytsamlegt.  

 Kannski hefur þessi hugsunarháttur hangið yfir mér allan tímann meðan á listnámi 

mínu stóð, en eftir námið í Fjölbraut lá leið mín í grafíkdeild Myndlista- og handíðaskóla 

Íslands. Grafíknámið gaf mér heilmikið en á sama tíma var þar ansi mikil tæknileg áhersla 

á kostnað hugmyndavinnu og persónulegrar tjáningar. Ég fann að ég hafði þörf fyrir að 

vera í meira flæði og kafa svolítið inn á við, en þegar ég var við það að komast á flug þá 

skall á með tæknilegum kúrsi, ef svo má að orði komast. Það voru þarna vissulega 

kennarar sem unnu með persónulegri áherslur og ýttu undir sköpun, og þeir gerðu 

heilmikið fyrir mig, en þetta sífellda uppbrot var á vissan hátt tætandi og mér fannst ég í 

raun aldrei almennilega komast á flug. Á lokaönninni fékk ég þó meira frelsi og meiri tíma 

og í útskriftarverkefni mínu frá MHÍ vann ég með uppruna minn og flutning fjölskyldu 

móður minnar til Íslands. Ég vann bókverk sem var einskonar „Íslendingasaga“, þar sem 

sögð var saga fjölskyldu sem flutti milli landa og varð „íslensk“. 
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1.2 Förðunarstarfið 

Á meðan ég stundaði nám við Myndlista- og handíðaskólann starfaði ég í verslun sem 

staðsett var við hliðina á verslun sem seldi förðunarvörur og sama fyrirtæki rak 

förðunarskóla. Ég kynntist þar þeim heimi, að það væri til fag, förðun, þar sem starfað er 

við ljósmyndatökur og kvikmyndagerð og að það fag eða sá iðnaður ætti sér skapandi hlið. 

Enn var ég með það bak við eyrað að ég yrði þrátt fyrir allt að finna mér eitthvað hagnýtt, 

ég hafði aldrei í raun trú á því að ég gæti starfað við myndlist. Til þess skorti mig 

sjálfstraust. Auk þess átti ég von á mínu fyrsta barni sem ýtti eflaust enn meira undir þessa 

hugsun, að ég yrði að finna leið til að skaffa til heimilisins. Ég skellti mér því í 

förðunarnám að loknu myndlistanáminu og þar gekk mér vel. Ég hafði eflaust svolítið 

forskot vegna myndlistanámsins og fékk atvinnutækifærin eiginlega á færibandi strax í 

upphafi. Þetta þróaðist á þann hátt að ég starfaði eingöngu við förðun á vettvangi 

auglýsinga, tísku, tónlistar og þátta- og kvikmyndagerðar í tuttugu ár og lagði myndlistina 

algjörlega á hilluna. Mér gekk vel, ég naut virðingar í starfi og það byggði upp 

sjálfsmyndina á vissan hátt, en á sama tíma var alltaf eitthvað að angra mig. Ég fann að það 

var eitthvað sem ég var að vanrækja, ég var ekki að sinna þeirri grunnþörf sem ég lít svo á 

að sköpunin sé.  

 Ég gafst upp á kvikmyndaiðnaðinum á miðju þessu tímabili vegna álags á sjálfa 

mig og fjölskyldu mína, og má segja að þá hafi starfið fjarlægst sköpunina enn meir. Ég 

var þó lánsöm að fá alltaf reglulega tækifæri til þess að starfa með heimsklassa 

listamönnum að listrænum verkefnum svo sem myndbandsupptökum, gjörningum, leik- og 

danssýningum og tónleikum sem hafði þau áhrif að halda mér inni í skapandi samtali og 

styrkja tengslanetið í þeim geira. Þessi verkefni héldu í mér lífinu síðustu árin, ef svo má 

segja. Ég var jafnframt farin að finna fyrir þörf fyrir að vinna á eigin forsendum, skapa 

sjálf og stuðla að sköpun, gera eitthvað sem ég upplifi að hafi þýðingu og skipti einhverju 

máli. Mér fannst ég meira og minna vera að sinna starfi sem hafði enga þýðingu fyrir 

samfélagið, jafnvel neikvæð áhrif. Sú tilfinning held ég að tengist því hvernig við sjáum að 

þær staðalímyndir sem koma úr heimi tísku og auglýsinga skapi ranghugmyndir um útlit, 

auk neysluhyggjunnar sem auglýsingaiðnaðurinn ýtir undir og að mér hafi fundist ég vera 

þátttakandi í því.  

 Ég hafði reglulega í gegnum árin hugsað um að það gæti nú verið gaman að læra 

listkennslu, að það væri eitthvað til að stefna á þegar ég yrði orðin of gömul fyrir harkið 

sem ég var í. Það sem stoppaði mig var alltaf fjárhagshliðin, vantrú á eigin getu til þess að 

stunda nám, og velgengni mín í starfi, sem gerði mér erfiðara um vik. Sú hugsun að maður 
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eigi nú að vera þakklátur fyrir velgengnina, geti ekki bara kastað hlutunum frá sér þegar 

maður er búinn að vinna sér inn gott orðspor og stórt tengslanet og er orðinn eftirsóttur í 

sínu fagi. Svo hafði ég aldrei kennt, allavega ekki börnum. Ég vissi ekki hvort það myndi 

eiga við mig og ekki síst var ég líka bara hrædd við breytingar. 

 

1.3 Að horfast í augu við breytingar 

Þegar ég hafði starfað við förðun í tæp tuttugu ár urðu kaflaskil í mínu lífi, bæði í 

einkalífinu og einnig í atvinnulífinu. Ég fann að starfið var löngu hætt að gefa mér 

eitthvað, ég var orðin fullkomlega áhugalaus. Breytingarnar í einkalífinu voru þær að ég 

gekk í gegnum skilnað en ég hafði verið með sama manninum, barnsföður mínum, frá því 

að ég var sextán ára, eða í tuttugu og fimm ár og ég þekkti í raun ekkert annað en þetta 

sambúðar- og fjölskylduform. Það að fara í gegnum slíkar breytingar gerði það sennilega 

að verkum að ég þorði að halda áfram að breyta, vaða út í fjarhagslega óvissu og henda 

mér út á starfsvettvang sem ég í raun vissi mjög lítið um. 43 ára hóf ég nám við 

listkennsludeild Listaháskóla Íslands. Ég er sannfærð um að þetta var rétt ákvörðun og á 

réttum tíma. Þegar maður er búinn að vera lengi í ástandi sem einkennist af doða og 

tómleika er eins og maður hætti að „finna“. Þegar ég tala um að finna, þá á ég við að vera 

tengdur tilfinningum sínum, að finna og vita hvernig manni líður og upplifa raunverulegar 

tilfinningar. Það að hafa sjálf farið í gegnum svona tímabil og upplifað niðurbældar 

tilfinningar, orðið heilli og fundið fyrir lífinu á nýjan og áhrifaríkari hátt, veldur því að ég 

spyr mig: Hvað get ég gert til að hafa jákvæð áhrif á líðan annarra?  

 Ég er að læra að verða myndlistakennari og hugsa til baka um þær áherslur sem 

voru í minni myndlistarkennslu, hvað vantaði og hvað var gott? Þegar maður upplifði það 

að vera í sterku sambandi við það sem maður var að gera og maður fann að maður var að 

upplifa og skynja eitthvað mjög sterkt, það var góð tilfinning og gefandi ástand. Það 

skapaði vellíðan og losaði um eitthvað sem erfitt er að útskýra. Ég fann líka að ég hafði 

ríka þörf fyrir að miðla einhverju, segja eitthvað sem mér fannst skipta máli, og þegar ég 

fékk tækifæri til þess að gera það óhikað, þá blómstraði ég. Þá fann ég fyrir því að það sem 

ég var að gera hefði einhvers konar tilgang, uppfyllti einhverja innri þörf sem var 

mikilvægt. Victor Frankl, höfundur bókarinnar Leitin að tilgangi lífsins (1996), hélt því 

fram að í lífi sérhvers manns væri einstakur tilgangur sem hann yrði sjálfur að finna hver 

væri en það væri þessi tilgangur sem gæfi lífinu gildi.  

 Börnin mín eru orðin unglingar og í gegnum reynslu mína af því að ala upp 
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unglinga hef ég áhyggjur af því samfélagi sem þau tilheyra. Að þetta samfélag hafi 

neikvæð áhrif á þau, jafnvel skaðleg og þær upplýsingar sem birtast í fjölmiðlum um 

versnandi andlega líðan barna og ungmenna staðfesta það (Anna Lilja Þórisdóttir, 2019). 

Þau tilheyra í raun tveimur heimum sem liggja samhliða en tengjast jafnvel ekki eða 

kannski bara í eina átt, það er ekki flæði á milli þeirra í báðar áttir. Annar er netheimurinn, 

þar sem þau markaðssetja sig sjálf og sitt líf á samfélagsmiðlum, fylgjast með öllum hinum 

og bera sig stanslaust saman við aðra. Þau fylgjast einnig með frægu fólki sem upplýsir það 

um allt mögulegt, sumt ekki mjög jákvætt né áreiðanlegt og þurfa þau stanslaust að vega 

og meta trúverðugleika þessa fólks, sem oft er ansi sannfærandi í máli sínu. Svo er það 

hinn heimurinn, sá raunverulegi, ef hægt er að skilgreina hann þannig. Þar eru fjölskylda, 

skóli, félagslíf sem hvað vini og félagslíf varðar hefur ákveðna tengingu við netheiminn en 

skóli og fjölskylda minna. Þetta hlýtur að vera gríðarlega flókin tilvera og eflaust erum við 

rétt að byrja að sjá afleiðingarnar. Við foreldrar eigum erfitt með að nálgast börnin og 

ungmennin og þeirra tilveru í netheiminum, sá heimur er svo stór og flókinn og engin leið 

fyrir okkur að ná utan um hann, fá einhverja heildarmynd þó að við fáum við og við smá 

sýnishorn. Við þurfum því að leggja okkur mikið fram við að styðja börnin og ungmenninn 

og styrkja, svo þau verði í stakk búin til að taka upplýsta afstöðu og öðlast gagnrýna 

hugsun. 

 

1.4 Að verða hluti af stuðningsfjölskyldu flóttafólks 

Þegar við fjölskyldan tókum ákvörðun um að verða sjálfboðaliðar fyrir Rauða krossinn og 

styðja, ásamt annarri íslenskri fjölskyldu, sýrlenska fjölskyldu sem boðin hafði verið 

alþjóðleg vernd hér á landi, opnaðist fyrir mér heimur sem ég vissi ekkert um. Þetta var, og 

er, ótrúlega lærdómsríkt ferli sem er í senn krefjandi og gefandi. Strax í upphafi varð ég 

meðvituð um mikilvægi þess að vel væri haldið á spöðunum hvað móttöku flóttafólks 

varðar. Við fengum fræðslu um ýmsa þætti sem viðkoma því að styðja fjölskyldu við að 

aðlagast nýju samfélagi sem er jafnframt afar ólíkt upprunalandinu, auk þess sem líkur 

væru á að þessir einstaklingar væru með einkenni áfallastreitu. Þessi fjölskylda 

samanstendur af rúmlega þrítugum foreldrum og fjórum börnum en þegar þau komu til 

Íslands voru þau á þriðja, níunda, tíunda og þrettánda ári. Fjölskyldan hafði yfirgefið 

Sýrland fimm árum fyrr í kjölfar þess að tveggja ára sonur hjónanna lést í stríðsátökunum. 

Þau flúðu til Líbanon og dvöldu þar í flóttamannabúðum. Á því tímabili gengu börnin ekki 

í skóla og foreldrarnir voru án atvinnu. Þetta var því löng biðstaða sem einkenndist af 
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miklu tilgangsleysi og óvissu um framtíðina. Þau komu til Íslands í upphafi árs 2017 en 

vissu þá ekkert um þetta litla, dimma og ískalda land. Aðlögun fjölskyldunnar að 

samfélaginu okkar hefur ekki verið auðveld og margir þröskuldar á leiðinni. Það sem ég 

upplifi sterkt er að þessi óunnu áföll sem þau burðast með og skortur á möguleikum til að 

tjá sig og ræða um líðan sína og upplifanir, sé að valda mikilli vanlíðan og eigi stóran þátt í 

að hamla því að þau verðir virkir þátttakendur í íslensku samfélagi.  

 

1.5 Listkennslunámið 

Eftir að ég hóf nám við listkennsludeild Listaháskóla Íslands haustið 2017 fór ég markvisst 

að kynna mér hvers konar fræðsla væri í boði fyrir innflytjendur á Íslandi en ég var farin að 

beina sjónum mínum að því að ég, sem listgreinakennari, gæti mögulega lagt lóð á 

vogarskálarnar varðandi fræðslu og menntun þessa hóps. Ég fór að kynna mér íslensku- og 

samfélagsfræðsluna sem þeim stóð til boða og var þar sitthvað gott í boði en á sama tíma 

virtist það á vissan hátt ekki mjög aðgengilegt. Ég hafði samband við Þorgerði 

Jörundsdóttur sem ég kannast við frá því að ég var í myndlistanámi en ég vissi að hún væri 

að kenna hjá Tin Can Factory, sem býður upp á íslenskunám fyrir útlendinga. Þorgerður 

samþykkti að hitta mig og eiga við mig óformlegt spjall. Þorgerður sagði mér meðal annars 

að það virtist virka mjög vel í þeirra starfi að vinna með blöndun hóps af ólíkum uppruna í 

gegnum matarveislur, þú smakkar mitt og ég smakka þitt. Að búa til aðstæður sem eru 

fyrst og fremst samvera, að hafa gaman saman og kalla fram hlátur. Það kæmu þó stundum 

upp aðstæður þar sem menningarmunurinn hindrar heilbrigð og jákvæð samskipti og er þá 

eitt af þeirra markmiðum að breyta og móta hegðun ef útlit er fyrir að slík staða komi upp. 

Slíkt þarf þó að gera af nærgætni og tillitssemi. Þetta á t.d. við um samskipti kynjanna eða 

fólks með ólíka trúar- og menningarlegan bakgrunn.  

 Síðar bauðst mér að koma í vettvangsheimsókn þar sem ég fylgdist fyrst með 

íslenskukennslu og að henni lokinni var matarveisla. Í kennslustundinni í íslensku var rætt 

um matargerð, um ýmsa ólíka rétti og hráefnið sem nemendur höfðu notað í réttina sem 

bornir voru á borð eftir tímann. Nemendur æfðu heiti hráefnanna á íslensku en skrifuðu svo 

heitin upp á töflu á sínu tungumáli. Ef erfitt var að útskýra teiknaði kennari mynd af 

hráefninu á töfluna. Þetta var áhugavert og mín tilfinning var að það að tengja orðin við 

eitthvað raunverulegt og hagnýtt, eitthvað sem þau eru að gera og vinna með, stuðli að 

auknum skilningi nemenda og þeir eigi auðveldara með að sjá tilgang í náminu. Einnig 

fannst mér uppruna þeirra sýnd virðing þegar þau skrifuðu heitin á sínu tungumáli. Þegar 
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matarveislan hófst kynntu allir sína rétti á íslensku og merktu þá svo með spjöldum sem 

sýndu þjóðernið. Þarna notuðu kennarar tækifærið og hrósuðu þeim karlmönnum sem 

höfðu eldað eða bakað og út frá því upphófst samtal um þátttöku karlmanna á þeim 

vettvangi. Stemningin var góð og mikið hlegið og var það mín tilfinning að nemendur 

hefðu beðið spenntir eftir því að þessi dagur rynni upp.  

 Í kjölfarið á þessari reynslu fór ég að skoða nánar hvað var í boði fyrir þennan hóp 

sem stuðlar að virkni, íslenskukennslu og samfélagsfræðslu og hvernig staðið er að verki. 

Ég þekkti til Fríðu Bjarneyjar Jónsdóttur, þáverandi verkefnastjóra í fjölmenningu fyrir 

leikskóla hjá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar en hún starfaði áður sem 

aðstoðarleikskólastjóri á Lækjarborg þar sem mín börn stunduðu nám og ég vissi að hún 

hefði mikla reynslu og þekkingu á fjölmenningarmálum. Ég hafði samband við hana 

haustið 2017 og hún samþykkti að ég fengi að taka við hana viðtal.  

 

1.6 Viðtal við Fríðu Bjarneyju Jónsdóttur 

Ég sagði Fríðu frá áhuga mínum á að skoða möguleikann á að kenna innflytjendum um 

samfélagið í gegnum listsköpun og að ég hefði áhuga á að heyra hvað hún hefði til 

málanna að leggja út frá sinni reynslu og þekkingu á vettvangi fjölmenningar. Í byrjun 

sagði Fríða mér frá sínu starfi en það fól í sér að sinna ráðgjöf og fræðslu, fyrst og fremst 

til leikskóla en í auknu samstarfi við grunnskóla- og frístundaskrifstofu um það hvernig 

þróa mætti starf með fjölbreyttum fjölskyldum, menningar- og tungumálalegum 

fjölbreytileika, að virða menningu, vinna með viðhorf og samskipti og ekki síst að vinna 

með þátttöku og virkni bæði foreldra og barna. Þá tók hún einnig þátt í stefnumótun um 

málefni fjölmenningar.  

 Hún sagði frá því að árið 2011 var stofnaður starfshópur sem vann að nýrri stefnu 

sem var samþykkt árið 2014 sem fjölmenningarstefna Reykjavíkurborgar í skóla- og 

frístundastarfi, stefnan heitir Heimurinn er hér. Innleiðing hennar gengur meðal annars út á 

að auka stuðning við starfsstaði á skóla- og frístundasviði á fjölbreyttan hátt, meðal annars 

með ráðgjöf og fræðslu til starfsfólks en einnig með því að tryggja túlkaþjónustu, fjölga 

brúarsmiðum sem þekkja tungumál og menningu barna og foreldra, stuðning við kennslu 

íslensku sem annars máls og stuðning við þróun móðurmáls. Fjölmenningarstefnan 

Heimurinn er hér gengur út á að auka þekkingu þeirra sem koma að starfinu á fjölbreyttum 

starfsháttum, kennsluháttum, en það er verið að vinna með lýðræði, samskipti og þátttöku á 

fjölbreyttan hátt. Það er fyrsta víddin. Önnur víddin er að kenna íslensku vel sem annað 
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mál þannig að börn nái árangri félagslega og námslega en það hefur áhrif á 

framtíðarskólagöngu þeirra, meðal annars í framhaldsskóla og háskóla en líka að stuðla að 

virku tvítyngi, að þau viðhaldi og þrói móðurmál sitt og foreldrar geti fengið stuðning við 

það. Svo er þriðja víddin að efla foreldrasamstarf þannig að ólík menning verði ekki 

hindrun í samstarfi.  

 Ég spurði Fríðu hvort hún hefði einhver tengsl inn í fræðslu fyrir fullorðið fólk af 

erlendum uppruna, en þá datt mér helst í hug að það tengdist vinnu með foreldra. Hún 

sagði það vissulega í sínum verkahring að styðja leikskólana í að byggja upp fræðslu fyrir 

foreldra. Eitt af verkefnunum sem hafa verið í gangi er að byggja net, til dæmis net 

pólskumælandi foreldra. Það hefur því verið boðið upp á pólskumælandi stuðning í 

leikskólum sem fer á milli leikskólanna og sú sem sinnir því hefur staðið fyrir 

fræðslukvöldum fyrir foreldra um skólamál, uppeldi og allt mögulegt. Þá hefur Fríða 

komið inn á slík kvöld til þess að svara spurningum um þjónustu borgarinnar eða fræða um 

málþroska og tvítyngi í fjölmenningu og fleira en annars kemur hún ekki að 

fullorðinsfræðslunni með beinum hætti. 

 Þegar ég spurði Fríðu hvernig hún upplifði aðlögun innflytjenda í gegnum starfið, 

hvort henni fyndist einhverju vera ábótavant, sagðist hún telja að margt mætti vissulega 

bæta. Alþingi hafi lagt fram framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda og það þyrfti 

bæði að setja meira fjármagn í hana og miklu skýrari stefnu um hvaða íslenskukennslu og 

samfélagsfræðslu fólk eigi rétt á, gera hana miklu ódýrari og aðgengilegri fyrir 

innflytjendur og samræmdari. Þá sagði hún að margsinnis hafi verið bent á að á Íslandi 

væru miklu færri kennslustundir í boði en í nágrannalöndunum. Hún tók sem dæmi að ef 

maður flytti til Noregs, þá væru í boði fimm eða átta hundruð kennslustundir í norsku og 

samfélagsfræðslu ókeypis fyrstu árin og það væri allt öðruvísi að henni staðið. Hér værum 

við ekki að standa okkur nógu vel.  

 Varðandi samfélagsfræðsluna sagði Fríða að t.d. þyrfti ungt fólk með fjölskyldu allt 

annars konar samfélagsfræðslu heldur en fullorðnir einstaklingar sem koma hérna einungis 

til að vinna en ílengjast. Ég spurði Fríðu út í muninn á þjónustu við flóttamenn og aðra 

innflytjendur. Hún svaraði að fyrir þá innflytjendur sem koma hingað af fúsum og frjálsum 

þá er það algjörlega undir þeim sjálfum komið hvort þeir sæki til dæmis íslenskukennslu 

og hún vildi meina að það ætti að gera þeim miklu auðveldara fyrir að sækja hana. Þegar 

um væri að ræða kvótaflóttafólk, þá sagði hún að ákveðin áætlun færi í gang sem hefði 

verið til eins árs en verið væri að teygja í tvö ár, þar sem það hafi verið gagnrýnt að eitt ár 

væri allt of stuttur tími. Svo geri ríkið samninga við ólík sveitarfélög og þar vanti samræmi 
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í hvernig verið sé að gera þetta. Auðvitað eru sveitarfélögin misjafnlega í stakk búin til 

þess að takast á við þetta og svo eru fjölskyldurnar gríðarlega ólíkar líka.  

 Fríða vildi meina að það væri margt sem við ættum eftir ólært, bæði varðandi 

kvótaflóttafólk og ekki síður varðandi þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd, sem 

er einn hópurinn enn. Svo talaði hún um þá sem hafa verið umsækjendur um alþjóðlega 

vernd og fengið stöðu flóttafólks. Þeir hafi ekki setið við sama borð og kvótaflóttafólk til 

dæmis, sem hafi fengið íslenskukennsluna og samfélagsfræðsluna einhvern veginn upp í 

hendurnar, hvort sem hún væri góð eða slæm. Það mætti deila um það.  

 Þá sagðist Fríða telja að við þyrftum að vita miklu meira um það hvaða áhrif áföll 

og langvarandi streita og áfallastreituröskun hafi á möguleika fólks til að aðlagast og að 

taka við upplýsingum. Sérfræðingar sem leitað hafi verið til hafi ráðlagt að notaðar væru 

miklu markvissari leiðir til að vinna með fólk í slíku ástandi en hér hafi verið í boði. Fríða 

sagðist telja að það væri viss skortur á þekkingu og reynslu og jafnframt skortur á 

stefnumótun innan kerfisins. Hún tók Noreg aftur sem dæmi þar sem væri stofnun sem 

héldi utan um innflytjenda- og flóttamannamál að öllu leyti, safnaði þekkingu og byði upp 

á fræðslu, allt á einum stað.  

 Fríða sagði að leitað væri til Norðurlandanna og annarra nágrannalanda eftir 

upplýsingum en hún myndi gjarnan vilja að Velferðarráðuneytið eða Innanríkisráðuneytið í 

samvinnu við Menntamálastofnun eða Menntamálaráðuneyti væru með einhverskonar 

verkfærakistu t.d. varðandi það hvernig stuðla mætti að betri aðlögun barnanna í skóla en 

hún og hennar samstarfsfólk þurfi að búa þetta allt til. Hjá öðrum sveitarfélögum væri þetta 

jafnvel enn erfiðara þar sem færri væru að störfum.  

 Ég spurði Fríðu hvort hún sæi fyrir sér að listkennsluformið gæti nýst til 

samfélagsfræðslu og sem vettvangur fyrir innflytjendur til að kynnast öðrum í gegnum það 

að vera, skapa og njóta. Hún sagðist vera sannfærð um það og minntist á 

fjölmenningarstarf Borgarbókasafnsins. Þar væri fjölbreitt starf fyrir ólíka hópa en 

sérstaklega mætti nefna Söguhring kvenna. Þar væri unnið markvisst í gegnum listsköpun 

þar sem konur af ólíkum uppruna kæmu saman, ættu samskipti og segðu sínar sögur í 

gegnum listræna sköpun. Þetta fannst mér áhugavert og ákvað að skoða þetta betur við 

tækifæri. Fríða nefndi einnig nokkur dæmi um verkefni sem hún hefði heyrt af erlendis frá. 

Eitt eftirminnilegt verkefni var unnið í Finnlandi þar sem verið var að kenna finnsku í 

gegnum textílmennt. Sem dæmi var fyrsta verkefnið að gera dúsk. Það gekk út á það að 

fólk var alltaf í virkni, að skapa en um leið var það í samskiptum og að læra eitthvað. Hvert 

einasta orð sem kom upp í tengslum við dúskinn var skrifað upp á töflu, hvort það væri 
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karlkyns, kvenkyns, lýsingarorð, nafnorð, sagnorð, hvernig það beygðist, hvort það væri í 

nútíð eða þátíð og annað slíkt. Fríða sagðist líta svo á að með því að kenna á þennan hátt 

væri verið að virkja miklu fleiri kanala, þegar maður öðlast vitneskju í gegnum virkni og 

sköpun. Svo var í þessu verkefni unnið mjög markvisst með menningarbakgrunn fólks, það 

valdi sér mynstur og liti úr eigin upprunamenningu. Þarna var um að ræða ríkt fjölhátta 

námsumhverfi sem gaf þátttakendum færi á að skapa dýpri og marghliða þekkingu. 

Niðurstaðan var svo sýnd á sýningu en það voru veflistaverk úr finnsku efni með afrískum 

litum og mynstrum eða mið-austurlanda litum og mynstrum. Þetta þótti Fríðu vera 

einstaklega falleg og skemmtileg blöndun menningarstrauma auk þess sem verið var að 

kenna tungumál og menningarlæsi og taldi hún að hægt væri að flétta inn í þetta ýmislegt 

fleira eins og til dæmis samfélagsfræðslu og sögu.  

 Fríða sagði mér fleiri dæmi um áhugaverð verkefni þar sem unnið hefði verið á 

svipuðum nótum en hún sagðist líta svo á að hægt væri að nýta listkennsluna á þennan hátt 

á öllum stigum, bæði fyrir samfélagsfræðslu og tungumálakennslu en ekki síður fyrir 

tilfinningalega útrás. Það að fá að gera eitthvað þar sem hægt væri að slaka svolítið á og tjá 

sig án þeirrar pressu sem geti orðið þegar unnið væri með skrifleg verkefni. Fríða sagði 

mér sögu sem hún mundi eftir frá því að hún starfaði sem leikskólakennari. Þar var stelpa 

af erlendum uppruna að byrja í leikskóla. Hún gat ekki tjáð tilfinningar sínar eða líðan á 

íslensku, þannig að það kom öðru hvoru túlkur til þess að gera þeim kleift að ræða um þau 

mál en eitt af því sem leikskólakennarinn gerði iðulega var að leyfa henni að koma með sér 

og teikna í ró og næði. Sálfræðingur sem var sérfræðingur í áfallastreitu kom til að veita 

ráðgjöf varðandi þetta mál en leikskólakennarinn hafði áhyggjur af því að geta ekki gert 

nóg til að styðja barnið. Það væri alltaf þessi skortur á sameiginlegu tungumáli en 

sálfræðingurinn vildi meina að það væri verið að gera heilmikið með því að litla stelpan 

fyndi að hún mætti koma og tjá sig með þessum listræna hætti. Barninu væri veitt athygli 

og myndirnar skoðaðar. Það væri einhver saga í myndunum og það væri þróun í þeim, fyrri 

myndir mjög svartar og dimmar en nýrri myndir bjartari, meiri sól og bros á fólki. Það 

þyrfti ekki alltaf að vera úrvinnsla í gegnum meðferð heldur væri líka mikilvægt að fá 

tækifæri til tjáningar og að fá farveg fyrir fjölbreyttar tilfinningar með fjölbreyttum 

tjáningaleiðum, eins og til dæmis teikningu.  
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2. Fræðin koma til sögunnar 

Eins og fyrr hefur komið fram hafði hugmyndin um listkennslunámið blundað í mér lengi 

en ýmislegt var farið að draga mig enn meira í þá átt. Ég eignaðist kærasta sem starfar sem 

tónlistarkennari og í gegnum hann fór starfið að taka á sig raunverulega mynd fyrir mér. Ég 

var farin að geta séð mig fyrir mér á þeim vettvangi, í hlutverki kennarans. Þá hafði góð 

vinkona mín hafið nám við listkennsludeild Listaháskólans haustið á undan og bar náminu 

vel söguna. Ég var, eins og fyrr segir, farin að sýna fullorðinsfræðslu innflytjenda áhuga en 

svo má segja að það hafi verið í apríl 2017 eftir lestur viðtals við Kristján Kristjánsson, 

heimspekiprófessor við Háskólann í Birmingham, sem ég tók endanlega ákvörðun. 

Fyrirsögn viðtalsins var „Mannkostir eru mikilvægari en einkunnir“ (Kristján Guðjónsson, 

2017). Þar fjallar Kristján um mannkostamenntun (e. character education) sem er sú 

kennslufræði sem hann og hans samstarfsmenn höfðu innleitt í Jubilee 

rannsóknarmiðstöðinni um mannkosti og dygðir í Birmingham. Þar starfar hann jafnframt 

sem aðstoðarforstöðumaður en stofnunin er sú stærsta í heiminum á sviði siðferðisuppeldis. 

 

2.1 Aristótelísk mannkostamenntun 

Kristján Kristjánsson fjallar um Aristótelíska mannkostamenntun sem á rætur sínar að 

rekja til siðfræði Aristótelesar og að markmið hennar snúi að því að dygðugt líferni leiði til 

farsæls lífs og að slíkt markmið sé einfaldlega mikilvægara en einkunnir. Þegar Kristján 

talar um mannkosti sem þurfi að rækta, þá nefnir hann þætti eins og góðvild, 

réttlætiskennd, hluttekningu, umhyggju, þakklæti og annað slíkt. Hann segir nauðsynlegt 

að viðurkenna að hamingjan sé markmið mannlífsins og að við þurfum að velta fyrir okkur 

hvað það sé sem geri fólki kleift að verða hamingjusamt, að rækta sjálft sig og rækta 

hamingjuna. Kristján ræðir um það að oft þegar kallað sé eftir nýrri áherslu í skólastarfi, þá 

sé búin til sérnámsgrein og nefnir hann sem dæmi „lífsleikni“ sem innleidd var í íslenskt 

skólastarf fyrir nokkru síðan. Jubilee rannsóknarmiðstöðin í mannkostum og dygðum 

starfrækir sérstakan æfingaskóla fyrir 11-18 ára nemendur. Þar er sú stefna að flétta 

mannkostamenntun inn í allar námsgreinar en Kristján bendir á að það ætti ekki að vera 

erfitt, það væri varla til sú námsgrein eða það viðfangsefni þar sem ekki vakni einhverjar 

siðferðilegar spurningar. Þetta telur hann vera mun árangursríkara, því það sé vitað að 

nemendum gangi oft illa að yfirfæra þekkingu úr einni námsgrein yfir í aðra (Kristján 

Guðjónsson, 2017).  
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 Á meðan á námi mínu við listkennsludeildina stóð kynntist ég hugmyndum 

mannkostamenntunar betur. Hugtakið mannkostamenntun er notað sem einskonar 

regnhlífarhugtak yfir alla þá nálgun á siðferðismenntun (e. moral education) sem leggur 

áherslu á að rækta góða mannkosti í breiðu samhengi með það að markmiði að stuðla að 

því að einstaklingar og samfélög fái að blómstra (Arthur, Kristjánsson, Harrison, Sanderse 

og Wright, 2017; Jubilee Centre, 2017). Jubilee rannsóknarmiðstöðin hefur gefið út 

skilgreiningu á fyrirbærinu þar sem segir m.a. (Jubilee Centre, 2017, bls. 3):  

• Mannkostir eru mikilvægir í þeim tilgangi að stuðla að farsæld einstaklinga og 

samfélags 

• Mannkosti má þróa í gegnum fyrirmyndir og tilfinningaleg áhrif; menning og siðir 

skólans eru því grundvallarþættir 

• Einnig skildi kenna mannkosti, bein kennsla mannkosta stuðlar að gagnrýnni 

hugsun, bættri hugtakaþekkingu og verkfærum sem nýtast til þróunar mannkosta 

innan sem utan skólans 

• Mannkostir valdefla nemendur og eru frelsandi 

• Mannkostir stuðla að hæfni til þess að læra af öðrum   

• Mannkostir skapa borgara sem standa fyrir lýðræði og búa yfir sjálfstæði 

Að byggja upp og þróa mannkosti einstaklings krefst framlags af hálfu einstaklingsins 

sjálfs, samfélags og skóla. Skólinn og samfélagið þurfa að spyrja sig þeirrar spurningar: 

Hvernig manneskjur viljum við að börnin okkar verði? Hvernig það að byggja undir góða 

mannkosti geti stuðlað að því að einstaklingurin öðlist farsæld í lífinu og skapa aðstæður 

svo það geti orðið, og vinna með jafnvægi ólíkra dygða og gilda í því ferli. Slíkar aðstæður 

skapast við samvinnu og góðvild og þegar nemendur fá jöfn tækifæri (Jubilee Centre, 

2017).  

 Í umfjöllun sinni um tengsl mannkostamenntunar, myndlistar og grunnþátta 

menntunar álítur Ingimar Ólafsson Waage (2018) að það eigi að vera hlutverk skólanna að 

nemendur öðlist þjálfun í svokölluðu dygðalæsi (e. virtue literacy) sem felur í sér að þeir 

öðlist þekkingu og skilning á siðrænum dygðum og aukinn hugtakaskilning með því að 

þjálfast í að hugsa um siðferðileg álitamál á gagnrýninn hátt. Hvaða dygðir eiga við hverju 

sinni miðast við aðstæður og menningu, samkvæmt Jubilee Centre (2017). Ekki er því 

mögulegt að alhæfa um hvaða dygðir séu mikilvægar fyrir alla og alls staðar, hver skóli 

getur kosið út frá sinni skólamenningu og siðum, að leggja áherslu á ákveðnar dygðir sem 

taldar eru viðeigandi. Hins vegar hafa talsmenn Aristótelískrar mannkostamenntunar lagt 

áherslu á ákveðnar grunndygðir sem æskilegt þykir að byggja undir. Þær eru hugrekki, 
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réttlæti, heiðarleiki, samkennd, þakklæti, auðmýkt, heilindi og virðing. Þó að hægt sé að 

raða dygðum í ákveðna flokka, mynda þær sameiginlega heild sem byggja undir gott líf. 

Mannkostamenntunin snýst í megin þáttum um samþættingu þeirra með það yfirmarkmið 

að byggja undir dómgreind og siðvit (Jubilee Center, 2017). 

2.2 Umhyggjusiðfræði 

 

2.2.1 Söguleg þróun 

Við kynni mín af mannkostamenntun uppgötvaði ég ýmsa fræðimenn sem tengjast 

siðferðilegri menntun. Einn þeirra er Nel Noddings, prófessor í menntaheimspeki við 

Stanford háskóla, en hún hefur þróað hugmyndir um umhyggjusiðfræði (e. ethics of care) í 

skólastarfi sem segir þær tengjast mannkostamenntun sterkum böndum (Noddings, 2007). 

Skoðum aðeins hvaðan hugmyndir hennar koma, hvar rætur umhyggjusiðfræðinnar liggja. 

Á átjándu öld og þeirri nítjándu fór að bera á fræðimönnum sem spurðu spurninga um 

kvenlega eiginleika í tengslum við siðferði. Hvort þeir væru fyrst og fremst frá náttúrunnar 

hendi, líffræðilegir, eða eitthvað sem samfélagið mótaði (Tong og Williams, 2018). Mary 

Wollstonecraft, þekkt baráttukona fyrir jafnrétti kynjanna, er á þessum nótum í bók sinni 

Til varnar réttindum konunnar (2016) sem kom út árið 1792. Þar hafnar hún því að um sé 

að ræða ólíkar siðferðilegar dygðir eftir því hvort um karla eða konur sé að ræða. Slíkar 

hugmyndir höfðu verið áberandi á nítjándu öldinni og þá sérstaklega sú skoðun að konur 

væru í raun með sterkari siðferðiskennd en karlar en ekki eins greindar og þeir (Tong og 

Williams, 2018). John Stuart Mill hafði mikil áhrif á þróun þessara fræða í riti sínu Kúgun 

kvenna sem kom út árið 1869 en hann hafnar þeirri hugmynd sem þá ríkti meðal femínista 

að konan þurfi að tileinka sér karllægar dygðir. Hann telur að það sé bara ein siðfræði, 

sammannleg siðfræði og að við ættum að stuðla að því að konur og karlar stefni að því 

sameiginlega markmiði. Það verði ekki fyrr en því verði náð sem samfélagið muni 

einkennast af jafnræði og velmegun öllum til handa (Mill, 2003). 

 

2.2.2 Siðfræði og kynjamunur 

Á tuttugustu öldinni kemur fram áberandi hópur siðfræðinga sem þróar femíniskar 

hugmyndir um umhyggjusiðfræði. Þessi hópur benti á ríkjandi skort á virðingu gagnvart 

því hvernig konur hugsa og tjá sig. Talsmenn umhyggjusiðfræðinnar, meðal annars Carol 

Gilligan og Nel Noddings, gagnrýna að hefðbundin siðfræði geri jafnvel lítið úr þeim 

gildum og dygðum sem fjallað er um sem kvenlægar. Hugtakið umhyggjusiðfræði má fyrst 
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rekja til Carol Gilligan en hún er prófessar við New York University og best þekkt fyrir rit 

sitt In a different voice sem kom út árið 1982. Gilligan gagnrýnir þær Freudísku hugmyndir 

að karlar séu siðferðislega þróaðri verur en konur og segir hans hugsunarhátt ekki vera á 

neinn hátt frábrugðinn hugsunarhætti þeirra karla sem tala um konur sem hið óæðra kyn 

(Tong og Williams, 2018).  

 Gilligan gagnrýnir sérstaklega hugmyndir þroskasálfræðingsins Lawrence 

Kohlberg, sem jafnframt var kennari hennar og síðar kollegi við Harvard. Um miðja 

síðustu öld setti Kohlberg fram hugmyndir um sex þroskastig mannsins sem siðferðilegrar 

veru. Hann byggði kenningu sína á sálfræðilegri rannsókn sem hann framkvæmdi í 

Chicago á 72 drengjum á aldrinum 10, 13 og 16 ára. Síðar bætti hann yngri börnum við 

rannsóknina ásamt afbrotamönnum og stúlkum og drengjum frá öðrum borgum 

Bandaríkjanna og öðrum löndum. Hann notaðist við klípusögur í viðtölum sínum við 

þátttakendur og er þekktust saga hans af Heinz nokkrum, fátækum manni sem átti veika 

konu er þarfnaðist lyfja sem hann hafði ekki ráð á að kaupa. Siðferðilega spurningin er 

hvort réttlætanlegt sé að stela lyfjunum til þess að bjarga lífi eiginkonunnar og þá hvers 

vegna. Rannsókn Kohlbergs gaf honum þær niðurstöður að þau rök sem börnin notuðu til 

réttlætingar á skoðunum sínum voru mismunandi eftir aldri og í kjölfarið þróaði hann 

þroskastigin sex:  

 1. Efnislegar og líkamlegar afleiðingar athafna 

 2. Eiginhagsmunahyggja og jöfn skipti 

 3. Gagnkvæmar persónulegar væntingar 

 4. Væntingar og reglur félagskerfisins 

 5. Samfélagssamningur og mannréttindi 

 6. Algild siðalögmál 

Gilligan gagnrýnir að upphaflega rannsóknin hafi eingöngu verið framkvæmd á karlkyns 

þátttakendum og bendir á að samkvæmt aðferðum Kohlbergs eigi konur ekki möguleika á 

að öðlast sama siðferðisþroska og karlmenn (Arthur, Kristjánsson, Harrison, Sanderse og 

Wright, 2017; Tong og Williams, 2018). Gilligan setur fram sín eigin siðferðilegu 

þroskastig, sem eru þrjú og rannsakaði með hliðsjón af þeim ákvarðanir 29 kvenna um að 

fara í fóstureyðingu: 

 1. Konur leggja megin áherslu á eigin hagsmuni 

 2. Konur leggja megin áherslu á hagsmuni annarra 

 3. Konur meta hvort tvegga, eigin hagsmuni og annarra 
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Samkvæmt þessu tekur kona á fyrsta stigi ákvörðun um fóstureyðingu út frá því hvað sé 

best fyrir hana sjálfa, kona á öðru stigi út frá því hvað sé best fyrir aðra og kona á þriðja 

stigi út frá því sem er best fyrir hana sjálfa og aðra, að það séu tengsl þar á milli. Kona á 

þriðja stigi sýnir fram á sanna femíniska hugsun (Tong og Williams, 2018). Í kenningu 

hennar er lögð áhersla á rödd umhyggju út frá ábyrgð og tengslum, meðan Kohlberg 

einblínir á réttlæti út frá lögum og reglum. Hann sækir mikið til Immanuel Kant og 

skyldusiðfræðinnar (e. deontology) en Kant telur að meta skuli siðferðilegt réttmæti 

athafna út frá almennum viðmiðum og reglum (Arthur o.fl., 2017; Tong og Williams, 

2018).  

 Burtséð frá því hvort konur og karlar séu siðferðilega frábrugðin eða ekki, þá vakti 

Gilligan athygli á enn mikilvægara atriði sem er að rödd umhyggjunnar er alveg jafn 

mikilvæg út frá siðferðilegri umræðu og meginreglur um réttlæti (Arthur o.fl., 2017). Þessi 

framsetning Gilligan hefur haft áhrif á marga en einnig verið gagnrýnd og þá fyrir það að 

vera hugsuð einhliða út frá konum á sama hátt og að framsetning Kohlbergs sé hugsuð 

einhliða út frá siðferðilegum reynsluheimi karla. Gilligan hefur svarað þessari gagnrýni á 

þá leið að enn í dag sé vandinn sá að konur eigi orðið nánast jafn auðvelt með að tileinka 

sér siðferðilegar dygðir varðandi lög og réttlæti en karlar eigi langt í land með að tileinka 

sér siðferðilegar dygðir á borð við umhyggju og ábyrgð (Tong og Williams, 2018).  

 Í kjölfarið hafa ýmsir velt fyrir sér umhyggjuhugtakinu í tengslum við femíníska 

siðfræði. Nel Noddings (2007) ræðir þau átök sem átt hafa sér stað, meðal annars í kjölfar 

skrifa Gilligan, um það hvort kynin séu ólík að þessu leyti frá náttúrunnar hendi eður ei og 

ef ekki, hvort reynsla kvenna í gegnum aldirnar af kúgun og lágu siðferðilegu mati hafi enn 

áhrif. Hún velur að neita því hvorki né játa en leggur áherslu á að við einbeitum okkur að 

aðalatriðunum í þessari umræðu, sem hún segir vera þá spurningu hvort áhersla á 

umhyggjusiðfræði geti leitt af sér líf sem einkennist af minna ofbeldi og meiri umhyggju. 

 Noddings hefur þróað áfram skilgreiningar Gilligan á femínískri umhyggjusiðfræði 

og sett fram sínar eigin þar sem hún leggur áherslu á að upphefja virðingu þeirra gilda og 

dygða sem við setjum almennt í samband við konur. Hún skilgreinir sína siðfræði sem 

tvenns konar, út frá þeim sem nýtur umhyggjunnar og þeim sem veitir hana. Fyrsta skrefið 

og grundvallarþáttur hvað varðar umhyggjusiðfræði segir Noddings vera þörfina fyrir 

umhyggju. Sá sem veitir umhyggju nær árangri með því að hlusta og reyna að lesa í þarfir 

þess sem nýtur hennar. Heyrst hafa gagnrýnisraddir þeirra sem setja fram spurningar um 

hvort þessar áherslu viðhaldi þeirri tilhneigingu konunnar að setja hag annarra ofar eigin 

hag, og þá jafnvel þannig að hún hljóti skaða af. Noddings hefur svarað á þá leið að sá sem 
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veiti umhyggju hafi fullan rétt til þess að stíga til baka sé hætta á að slík staða komi upp, 

því umhyggjan verði til í tengslum og samskiptum beggja aðila. Til þess að vera fær um að 

meta hvert tilvik fyrir sig að þessu leyti leggur hún áherslu á að sá sem veiti umhyggju 

skuli ekki síður bera umhyggju fyrir sjálfum sér. (Noddings, 2007).  

 

2.2.3 Umhyggja og menntun 

Skoðum aðeins betur hugtakið umhyggju. Noddings (1984) segir að samkvæmt orðabókum 

þýði umhyggja annars vegar að upplifa tilfinningar á borð við áhyggju og kvíða gagnvart 

einhverju eða einhverjum en hins vegar að vera umhugað um eða dragast að einhverju eða 

einhverjum. Hún telur hins vegar að ekki sé svo einfalt að skilgreina hvað umhyggja sé og 

nefnir sem dæmi mann sem kemur móður sinni fyrir á stofnun fyrir eldri borgara. Hann 

heimsækir hana aldrei en sér um að greiða gjöldin hennar. Getum við fullyrt að hann beri 

ekki umhyggju fyrir móður sinni? Niðurstaðan er sú að aðstæður hafa áhrif og það hvort 

báðir aðilar upplifi umhyggju sem eigi sér stað í tengslunum þeirra á milli. Ekki sé hægt að 

meta slíkt eingöngu út frá reglum eða fyrirfram gefnum viðmiðum um hvað sé viðeigandi í 

aðstæðunum. Oft koma upp aðstæður þar sem við eigum í erfiðleikum með að meta 

hvernig við ættum að bregðast við af umhyggju. Þá segir Noddings það vera mikilvægt að 

velta fyrir sér áhrifum viðbragða okkar gagnvart öðru fólki. Erum við raunverulega að 

reyna að setja okkur í spor annarra eða hugsum við hvað öðrum sé fyrir bestu út frá okkur 

sjálfum? Að íhuga veruleika þess sem þú veitir umhyggju og reyna eftir bestu getu að 

upplifa það sem hann upplifir er kjarni þess að veita umhyggju (Noddings, 1984).     

 Hvað menntun varðar leggur Noddings (2007) áherslu á að þroska nemendur til 

þess að veita og njóta umhyggju. Við sem kennarar, þurfum að sýna það í okkar eigin 

hegðun og í samskiptum við nemendur hvað það þýðir að vera annt um aðra. En til þess að 

dýpka skilning nemenda á því hvað umhyggja fjallar um, þurfum við að skapa vettvang 

fyrir samtal um hana. Umhyggjan verður til í tengslum og umhyggjusöm tengsl verða til 

þegar sá sem nýtur umhyggju af hendi annars kemur auga á hana. Til þess að hann komi 

auga á hana er samtalið nauðsynlegt. Í gegnum samtalið lærum við meira hvert um annað 

sem er nauðsynlegt til að árangur verði í umhyggjusömum viðbrögðum okkar. Þá er ekki 

síður mikilvægt fyrir þann sem nýtur umhyggjunnar að vera þátttakandi í samtali, í gegnum 

það lærir hann betur að þekkja sjálfan sig og koma auga á sínar þarfir. Noddings bendir 

líka á mikilvægi viðurkenningar og hvatningar. Með því að veita einhverjum 

viðurkenningu drögum við fram styrkleika hans og stuðlum að uppbyggingu þeirra. Þar 
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leggur hún áherslu á endurtekna og samfellda samveru og uppbyggingu trausts í þeim 

tilgangi að kynnast betur, því við eigum erfiðara með að koma auga á styrkleika fólks ef 

við náum ekki að kynnast því. Traust segir hún vera mikilvægt til þess að auka 

trúverðugleika þess sem veitir umhyggju (Noddings, 2007).  

 

2.2.4 Umhyggja, kynhlutverk og samfélagsþjónusta 

Noddings fjallar um þá áherslu femínista að stúlkur fái tækifæri til náms og örvuna á 

sviðum sem almennt hafa verið tengd karlmönnum, sem hún segir vissulega vera 

mikilvægt, en telur að leggja beri jafn mikla áherslu á að veita drengjum tækifæri til náms 

og örvunar á sviðum sem almennt þykja kvenlæg. Í því samhengi ræðir hún störf innan 

heimilisins, í nærsamfélaginu, umhyggju gagnvart öldruðum og fleira slíkt sem hún telur 

að ekki hafi verið sýnd réttmæt virðing. Til þess að sporna við því leggur Noddings (2007) 

áherslu á að námskrár séu skipulagðar í kringum þemu eins og umhyggju gagnvart sjálfum 

sér og öðrum, nánum og ókunnugum, dýrum og náttúrunni, manngerðu umhverfi og ekki 

síst umhyggju gagnvart hugmyndum. 

 Noddings segir þessa nálgun geta verið gagnlega í fjölmenningarlegu samhengi. Í 

stað þess að vera sífellt með athyglina á því sem aðgreinir okkur, ættum við að bjóða til 

þvermenningarlegs samtals eða fundar nemenda með ólíkan menningarbakgrunn. Að vinna 

þar saman með athyglina á því sem þeir eiga sameiginlegt (Noddings, 2007). Þetta minnir á 

hugmyndir Jane Addams og það frábæra starf sem hún og hennar samstarfsfólk vann í Hull 

House sem hún stofnaði í fátækrahverfi í Chicago ásamt Ellen Gates Starr árið 1889. 

Addams er þekkt nafn þegar kemur að friðarhreyfingu kvenna og var jafnframt fyrst 

kvenna til að hljóta friðarverlaun Nobels árið 1931. Upphaflega, þegar Addams stofnaði 

Hull House, var hugmyndin að setja á fót leikskóla og bjóða upp á matreiðslunámskeið 

fyrir innflytjendur og annað fátækt fólk í hverfinu og lögðu þær stöllur í upphafi áherslu á 

að bjóða upp á menningarviðburði. Jafnframt var meginmarkmiðið að hlusta eftir þörfum 

fólksins og vinna að því að uppfylla þær. Fljótt kom í ljós að þarfirnar voru mun meiri og 

stærri en þær höfðu gert sér í hugarlund. Addams og hennar samstarfsaðilar lögðu sig fram 

við að mæta öllum raunverulegum þörfum fólksins af umhyggju en sjá má sterk tengsl 

milli hugmynda Addams og hugmyndafræðinnar á bak við umhyggjusiðfræði (Noddings, 

2001).  

 Áherslan á sveigjanleika og að bregðast við þörfum fólksins einkenndi einnig 

menntastefnuna í Hull House. Hún snérist um að kenna það sem fólkið vildi og hafði þörf 
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fyrir að læra. Þar blómstruðu listir og skáldskapur, svo dæmi séu tekin, en listinn yfir það 

sem kennt var er langur og fjölbreytilegur og voru kennsluaðferðirnar einnig margvíslegar. 

Addams lagði mikla áherslu á að nýta samfélagsleg mál sem kennsluefni og þá í þeim 

tilgangi að skapa umræður og stuðla að gagnrýninni hugsun. Þá voru einnig hæfileikar 

þeirra sem tilheyrðu samfélaginu í Hull House virkjaðir, einhver bjó yfir hæfni á sviði sem 

annar vildi læra og fékk þá tækifæri til þess að kenna hana (Noddings, 2001). Að mínu 

mati er þessi leið til mikillar fyrirmyndar, því það er afar valdeflandi að skapa vettvang 

fyrir fólk til þess að miðla af eigin þekkingu og reynslu og styrkir jafnframt tilfinningu 

fólks fyrir því að tilheyra samfélagi og vera virtur að verðleikum innan þess. 

 Þeir fræðimenn sem aðhyllast umhyggjusiðfræði hafa spurt þeirrar spurningar, 

hvort við leggjum ekki flest áherslu á örlæti, góðvild gagnvart ókunnugum, heiðarleika í 

samskiptum og annað slíkt. Ef við lærum að þekkja tilfinningarnar á bak við okkar eigin 

hegðun, þá öðlumst við dýpri skilning á þeim tilfinningum sem liggja að baki hegðun 

annarra. Góðvild okkar og tilfinningalegur þroski eru órjúfanlega tengd samskiptum okkar 

við aðra. Sem kennarar reiðum við okkur jafn mikið á nemendur okkar eins og þeir á okkur 

(Noddings, 2007).  

 

2.2.5 Kennarinn sem siðferðileg fyrirmynd 

Marvin W. Berkowitz (2011) kemur inn á mikilvægi siðferðilegra fyrirmynda í umfjöllun 

sinni um niðurstöður rannsóknar á árangursríkum þáttum er varða mannkostamenntun. Þar 

nefnir hann ekki einungis kennara í því sambandi, heldur einnig aðra fullorðna einstaklinga 

eða eldri nemendur. Einnig þjóna sögupersónur þessu hlutverki, og þá jafnvel í hlutverki 

hetjunnar. Oftast er grundvallaratriðið í þessu samhengi tengslin, jákvæðu tengslin sem 

þróast með þeim eldri og hefur mótandi áhrif á þróun mannkosta nemandans. Þessar 

niðurstöður urðu út frá rannsóknum á jákvæðum áhrifum foreldra á þróun jákvæðra 

persónueinkenna barna þeirra.  

 Nancy Sherman (1999) fjallar einnig um fyrirmyndir í tengslum við Aristótelíska 

dygðasiðfræði en samkvæmt þeirri menntastefnu leggur hún áherslu á að saman komi 

menntun tilfinninganna og virkni eða gjörðir sem hafi áhrif á upplifun nemenda og tengsl 

við viðfangsefnið en með kennslu dygða höfum við mikil áhrif á það að nemendur öðlist 

sterkari tengsl við tilfinningalífið. Sherman segir fyrirmyndir vera mikilvægar í 

Aristótelískri dygðasiðfræði en það sé nemendum mikilvægt að geta samsamað sig með 

einhverjum sem deilir með þeim af reynslu sinni og er siðferðislega góð fyrirmynd í sínu 
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daglega lífi. Hún ræðir í þessu samhengi mikilvægi þess fyrir einstaklinga sem standa 

frammi fyrir erfiðri siðferðilegri ákvörðun að geta tengt við einhvern sem hefur reynslu eða 

þekkingu, hefur upplifað eitthvað sambærilegt. Hún segir jafnframt að tengsl okkar við 

aðra, sameiginleg markmið og áhugamál, hafi mikil áhrif á hvernig við þróumst sem 

einstaklingar. Sumir draga fram það besta í okkur og stuðla að því að við blómstrum á 

ákveðnum sviðum. Þannig mótumst við að miklu leyti í gegnum tengslasögu okkar í 

gegnum lífið. Kennararnir spila stóra rullu í þessu samhengi og leggur hún þar áherslu á 

notkun frásagna. Hún tekur dæmi af kennslu hermanna þar sem liðsforingi kemur og segir 

frá reynslu sinni á dramatískan hátt. Þar gafst nemendum tækifæri til að samsama sig 

einhverri fyrirmynd, að máta sig við þennan einstakling og hans reynslu og upplifanir. 

Sherman fjallar einnig um ákvarðanatökur eða það að fella siðferðilega dóma. Vissulega 

séu alltaf ákveðnar þumalputtareglur til að miða við en það sé samt aldrei hægt að stóla að 

öllu leyti á reglur þegar kemur að siðferðilegum nálgunum, hvert mál þurfi að skoða í 

kjölinn og meta út af fyrir sig (Sherman, 1999, bls. 38-39).  

 

2.2.6 Menntun, umhyggja og hamingja 

Nel Noddings (2003) fjallar um menntun og hamingju, sem hún telur nátengd fyrirbæri, 

þar sem hamingjan ætti að vera markmið menntunar og góð menntun ætti eindregið að 

stuðla að hamingju einstaklinga og samfélaga. Hún metur það svo út frá áratuga reynslu 

sinni af kennslu og uppeldi að börn, ekki síður en fullorðnir, læri best þegar þau eru 

hamingjusöm og að nemendur upplifi hamingju í námi þegar þeir læri um efni sem þeir 

hafi mikinn áhuga á. Því sé mikilvægt að nemendur fái tækifæri til þess að læra út frá eigin 

áhuga, því þannig læri þeir best. Í umfjöllun sinni um menntun og hamingju fjallar 

Noddings meðal annars um menntun fyrir okkar persónulega líf, og þá sérstaklega 

tilfinningalífið. Hún segir það mikilvægt þegar kemur að tilfinningum og líðan nemenda að 

þeir séu heiðarlegir gagnvart sjálfum sér og öðrum. Reyni þeir um of að láta sem þeim líði 

öðruvísi en raunin er, geti það haft skaðleg áhrif á þá að því leyti að þeir hætti að geta 

metið eigin tilfinningar. Þá geti þeir þróast yfir í einstaklinga sem missi tengsl við eigin 

tilfinningar og annarra. Ef manneskja brosir reglulega þegar henni líður illa, hvernig á hún 

að geta metið hvað bros þýðir hjá öðrum?  

 Noddings (2003) fjallar um mikilvægi þess að kennari skapi námsumhverfi sem 

einkennist af umhyggju, þar verði til umhyggjusamt samfélag þar sem allir nemendur eru 

þátttakendur og upplifi virðingu. Mikilvægt sé að skapa þar vettvang til samræðna um 
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málefni er varða líðan nemenda án þess þó að nemendur upplifi að ætlast sé til að þeir tjái 

sig um sín einstöku mál. Þá fjallar hún um menntun sem hafi þann tilgang að styrkja 

nemendur félagslega og leggur þá áherslu á leik í kennslu, því ánægja í kennslustund sé til 

góðs. Andrúmsloftið í skólastofunni ætti að endurspegla almenna þörf nemenda fyrir 

ánægju og hamingju. Þá segir hún sjálfskilning vera mikilvægan þátt þegar kemur að 

hamingju, þannig að nota skuli öll tækifæri til umræðna sem stuðli að auknum skilningi á 

okkur sjálfum sem manneskjum. Hún telur að það sama eigi við um góð heimili og góða 

skóla, þar fari fram sú menntun sem mikilvægust sé fyrir lífið, manneskjuna sjálfa og 

samfélagið. Þetta séu hamingjustaðir, þar sem hinir fullorðnu komi auga á það markmið 

menntunar og lífsins sem hamingjan er (Noddings, 2003).  

 

2.3 Menntun tilfinninganna 

Persónuhyggja (e. personalism) skoska heimspekingsins John Macmurray hefur vakið 

áhuga minn. Persónuhyggjan spannar vítt svið og er í raun um fleiri en eina kenningu að 

ræða, eiginlega væri réttast að fjalla um hana sem lífsviðhorf sem sameinar nokkrar ólíkar 

stefnur. Ef við reynum að draga þær saman í eitt megin viðfangsefni, þá væri það miðlægni 

persónunnar í heimspekilegri hugsun, um sérstöðu hennar meðal annarra manneskja. 

Fræðimenn sem kenna sig við persónuhyggju leggja áherslu á að rannsaka reynsluheim, 

stöðu og virðingu manneskjunnar sem persónu og líta á það sem upphafspunkt allra 

heimspekilegra greininga (Williams og Bengtsson, 2018). Macmurray beinir athyglinni að 

því að rökhugsun og tilfinningar séu ekki endilega aðskilin fyrirbæri, eins og oft er haldið 

fram, heldur tvær hliðar á reynslu okkar. Hann ræðir að oft sé talað um rökhugsun sem 

vitsmunalegt fyrirbæri og tilfinningar eitthvað frumstætt og gróft en með því að tengja 

þetta saman opnist leiðir fyrir okkur sem manneskjur til frekari þroska. Að sjá þessi tengsl 

sé fyrsta skrefið í að upplifa mannlega reynslu á nýjan hátt (Macmurray, 1992).  

 Macmurray sagði það vera meginmarkmið menntunar að verða fær um að lifa góðu 

lífi og þá í sátt og samlyndi við heiminn. Snemma á síðustu öld benti hann á þörfina fyrir 

að mennta tilfinningarnar rétt og að slík menntun fæli það í sér að kenna börnum að finna 

til af eigin hvötum og eins að vitsmunaleg menntun þeirra ætti að vera viðleitni til að kenna 

þeim að hugsa sjálfstætt (Kristian Guttesen 2017; Macmurray, 1992). Menntun að þessu 

leyti snérist þá um að vera sjálfum sér samkvæmur, tilfinningalega og vitsmunalega. Hann 

talaði um mikilvægi þess að þroska tilfinninganæmið vegna þess sjálfs og að mennta börn 

með það fyrir augum að skynrænt líf þeirra verði auðugra. Að þau upplifi þá lífsgleði sem 
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fólgin er í að skynja, skynjunarinnar vegna en hann var sammála Aristótelesi varðandi það 

að skynjun væri grundvöllur þekkingarinnar (Hobson, 2001). Að þroska skilningarvitin 

fælist í því að læra að greina á fágaðan hátt hvað maður skynjar og þá yrði tjáning 

tilfinninganna fágaðri fyrir vikið. Markmiðið væri einmitt að stuðla að óþvingaðri tjáningu 

og hvatirnar að baki henni væru eingöngu tjáningargleðin en ekki einhverjar aðrar duldar 

hvatir. Hann lagði einmitt áherslu á að menntun tilfinningalífsins, hvort sem um væri að 

ræða meðvitund um skynjun eða athafnir til tjáningar, hefði engar hagnýtar eða duldar 

ástæður. Meginmarkmiðið væri þroski og fágun vitundarinnar og athafnanna sjálfra og 

þannig yrðu börnin færari um að njóta lífsins. Þá fjallaði hann einnig um mikilvægi þess að 

kennarinn væri tilfinningalega hæfur til þess að taka að sér slíka kennslu, á sama hátt og 

mikilvægt þyki að kennari sem taki að sér menntun vitsmunanna hljóti að þurfa að vera 

vitsmunalega hæfur til þess (Macmurray, 1992; Macmurray 2014). 

 Nancy Sherman (1999) fjallar einnig um mikilvægi tilfinninganna og 

tilfinningaþroskans í Aristótelískri mannkostamenntun. Þær hafi áhrif á hvernig við tökum 

við upplýsingum og þá hvernig við metum þeirra siðferðislegu hliðar út frá okkur sjálfum 

og aðstæðum okkar. Með því að mennta tilfinningalíf okkar lærum við að bregðast við á 

viðeigandi hátt. Tilfinningarnar stuðla að því að við veitum málum athygli og hafa áhrif á 

hvernig við forgangsröðum, hugsum og framkvæmum og hvernig við eigum samskipti við 

aðra. Í gegnum þær vörðum við veginn þegar kemur að því sem okkur er annt um eða við 

berum umhyggju fyrir. Með því að stuðla að menntun tilfinninganna höfum við áhrif á 

tilfinningalegan þroska okkar sem er mikilvægur þegar kemur að því að eiga samskipti við 

aðra, hvernig við bregðumst við og erum við stjórn í okkar tilfinningalega lífi.  

 Hvað umhyggju varðar þá skiptir tilfinningaþroski okkar máli því hann hefur áhrif 

á hvernig við eigum samskipti og bregðumst við af umhyggju, til dæmis hvernig foreldrar 

og kennarar meta hvernig best sé að bregðast við til þess að aðstoða barn. Jafnframt hafa 

tilfinningarnar áhrif á okkur í tengslum við vináttu, við upplifum tilfinningar í gegnum aðra 

sem við tengjumst. Sherman segir tilfinningar geta verið hvetjandi á þann hátt að vekja 

áhuga okkar og hvetja til gjörða eða framkvæmda. Við bregðumst við vegna umhyggju, 

kærleika, samhygðar og þá eru tilfinningarnar ástæða þess að við bregðumst við og gerum 

eða framkvæmum. Nancy Sherman (1999, bls. 44-45) tekur dæmi af samspili tilfinninga 

og hugsana og athafna. Þannig geti ákveðin athöfn sem tengist tiltekinni tilfinningu kveikt 

á hugsun sem jafnan tengist tilfinningunni. Til að mynda getur manneskja sett upp svip 

sem táknar ákveðna tilfinningu sem fyrir vikið kveikir á hugsun sem venjulega tengist 

þeirri tilfinningu, minningum um hana og getur þannig vakið hana upp (Sherman, 1999). 
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2.4 Listkennslan sem vettvangur mannkostamenntunar og umhyggju 

Elliot Eisner var prófessor í kennslufræðum og listum við Stanford háskóla. Hann er einn 

af höfundum DBAE (Discipline-Based Art Education) hugmyndafræðinnar í listkennslu 

sem einnig er kölluð fagmiðuð listkennsla. Eisner (2002) talaði alla tíð máli listkennslunnar 

og lagði sitt af mörkum til að auka framgang og virðingu hennar en hann hélt því fram að 

án þess að örva ímyndunaraflið, sem listirnar gera, tilheyrum við litlausu samfélagi. Hann 

taldi skynjunina vera forsendu þess að við öðluðumst skilning á umhverfi okkar og 

samfélagi. Það er í gegnum skynfærin sem við rannsökum heiminn, greinum og leitum 

örvunar og merkingar í því sem við heyrum, finnum og sjáum og því mikilvægt markmið 

menntunar að örva og þroska skynjun okkar. Listkennslan ætti fyrst og fremst að fjalla um 

vinnubrögð listamanna og að nemendur ættu að fá tækifæri til að tileinka sér þá þætti sem 

stuðli að því að þeir geti skapað list af fagmennsku. Samkvæmt DBAE hugmyndafræðinni 

voru fjórir þættir sem fagmiðuð listkennsla skyldi leggja áherslu á: Að skapa, að sjá og 

skilja, að setja í sögulegt samhengi og meta á fagurfræðilegan hátt. Eisner leit svo á að 

aðferðir listarinnar ættu ekki síður við um önnur fög eða starfsvettvanga. Sérstaða 

listsköpunar felst í því að hún fæst við hið ókannaða. Ekki væri um að ræða fyrirfram 

gefna niðurstöðu og svörin gætu jafnframt verið mörg. Því væri það ljóst að listkennslan 

þjálfi rökhugsun ekki síður en skapandi hugsun og listirnar séu ekki síður vitsmunaleg 

menntun en tilfinningaleg (Eisner, 2002).   

 

2.4.1 Hlutverk og möguleikar listgreinakennarans 

Ég hef leitt hugann að því hvort og hvernig listkennslan geti verið vettvangur fyrir 

mannkostamenntun með áherslu á menntun tilfinninganna og umhyggjusiðfræði. Í grein 

sinni um grunnþætti menntunar, myndlist og mannkostamenntun fjallar Ingimar Ólafsson 

Waage (2018) um að nýjar áherslur í menntamálum kalli á siðferðilegar nálganir þvert á 

námsgreinar. Hann telur að listirnar búi yfir möguleikum á að dýpka skilning nemenda á 

öðrum manneskjum og aðstæðum þeirra með skírskotun í hugmyndir Aristotelesar um 

áhrif listaverka á geðshræringar, vitsmunalega ígrundun og virkan vilja. Hann segir að 

gagnrýnin hugsun sé einn af mikilvægum eiginleikum Aristótelískrar mannkostamenntunar 

sem sé andsvar við hefðbundinni innrætingu margra annarra uppeldis- og 

kennslufræðilegra hugmynda (Ingimar Ólafsson Waage, 2018).  

 Ingimar telur að list- og verkgreinar séu ákjósanlegur vettvangur fyrir 

mannkostamenntun vegna þeirra eiginleika listaverka að líkja eftir fyrirbærum og með því 
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að hjálpa okkur að skilja aðrar manneskjur. Á þann hátt öðlumst við dýpri skilning á 

hlutskiptum og aðstæðum annarra (Ingimar Ólafsson Waage, 2018). Áherslur sem 

samfélagið kallar eftir í dag til dæmis félagsleg og samskiptaleg hæfni, að tileinka sér 

skapandi og gagnrýna hugsun og vera fær um um að vinna á skapandi hátt, eru áherslur 

sem ég vil gjarnan leggja áherslu á í lífi og starfi. Ég hef mikinn áhuga á að virkja samtalið 

í minni myndlistakennslu og þá í þeim tilgangi að stuðla að gagnrýninni hugsun hjá 

nemendum auk þess að vinna með sjálfsmynd einstaklinga á uppbyggilegan hátt og vinna 

að því að nemendur eigi auðveldara með að tjá líðan sína. Á þann hátt sé ég fyrir mér að 

nemendur öðlist ríkari samkennd með öðru fólki og hugrekki til að tjá sig. 

 Ingimar ræðir þær breytingar í skólastarfi sem orðið hafa vegna aukins 

fjölbreytileika samfélagsins, mismunandi trúarbragða og menningarlegs munar en nú er 

umræðan á þeim nótum að réttast sé að skólarnir gæti ákveðins hlutleysis. Þetta getur leitt 

það af sér að ákveðin kyrrstaða verði og siðferðileg mál einfaldlega ekki rædd af hræðslu 

við að verið sé að taka afstöðu með einum og þá gegn öðrum (Ingimar Ólafsson Waage, 

2018). Ætlast er til að siðferðileg málefni séu rædd heima fyrir en aðstæður nemenda eru 

misjafnar og í raun er ekki hægt að gera ráð fyrir að allir fái almennt viðurkennda 

siðferðilega menntun á þeim vettvangi. Það er skólaskylda á Íslandi sem gerir það að 

verkum að skólinn er okkar helsta jöfnunartæki. Því tel ég að okkur beri skylda til að stuðla 

að því, á þeim vettvangi, að allir hljóti sambærilega menntun á öllum þeim sviðum sem 

skipta samfélagið máli til framtíðar.  

 

2.4.2 Breyttar áherslur í aðalnámskrá 

Það er orðin aukin meðvitund um siðferðileg markmið menntunar. Þegar ný aðalnámskrá 

leik-, grunn- og framhaldsskóla leit dagsins ljós árið 2011 blöstu við nýjar áherslur í 

menntamálum hér á landi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Aðalnámskrá er 

skýr varðandi þær áherslur sem hér hafa verið ræddar. Áður voru sett fram þekkingar- og 

færnimarkmið (sjá t.d. í Menntamálaráðuneytið, 1999) en nú eru komin fram hæfniviðmið 

og eru sum þeirra almenns siðferðilegs eðlis og þá í anda mannkostamenntunar. Einnig 

voru settir fram grunnþættir menntunar sem leggja skal áherslu á og flétta inn í námsefni 

allra námsgreina. Þeir eru: læsi, sjálfbærni, sköpun, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi og 

heilbrigði og velferð. Vel liggur við að innleiða þá alla í gegnum list- og verkgreinar. Ný 

menntastefna Reykjavíkurborgar til 2030; Látum draumana rætast (Reykjavíkurborg, 

Skóla- og frístundasvið, e.d.) var samþykkt í borgarstjórn árið 2018. Stefnunni er skipt upp 
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í fimm grundvallarþætti en þeir eru félagsfærni, sjálfsefling, læsi, sköpun og heilbrigði og 

er þar meðal annars lögð áhersla á að efla list- og verknám. Í stefnunni segir meðal annars: 

Meginmarkmið stefnunnar er að öll börn vaxi, dafni og uni sér saman í 

samfélagi sem einkennist af mannréttindum og virðingu fyrir fjölbreytileika 

mannlífs. Unnið verður að því að öll börn öðlist sterka sjálfsmynd, trúi á 

eigin getu og nái árangri.  Þá er áhersla á að börn lesi sér til gagns og 

gamans, afli sér þekkingar og öðlist skilning á samfélagi og náttúru. Lagt er 

upp úr því að börn sýni frumkvæði, tileinki sér skapandi og gagnrýna hugsun 

og heilbrigðan lífsstíl (Reykjavíkurborg, e.d.).  

  

Ég lít svo á að listkennslan sé kjörinn vettvangur fyrir þær áherslur sem stefnt er að 

samkvæmt núverandi menntastefnum ríkis og borgar, og með auknu vægi skapandi greina í 

skólakerfinu ætti innleiðing þeirra að verða auðsótt. 

 

2.5 Nám sem þátttaka 

Nám er oftast skoðað sem sálfræðilegt fyrirbæri en það má líka skoða nám sem félagslegt 

fyrirbæri. Árið 1991 sendu Jean Lave og Etienne Wenger frá sér bókina Situated Learning: 

Legitimate peripheral participation þar sem tekið var til skoðunar og nýju ljósi varpað á 

hvernig við lærum og á hvaða hátt við getum þróað nám. Fyrir þeim snýst nám um virka 

þátttöku einstaklinga í félagslegu ferli frekar en viðtöku þekkingar (Aubrey og Riley, 

2016). Þarna kemur fyrst fram hugtakið námssamfélag (e. community of practice) en 

Wenger (2009) þróar það svo áfram í bók sinni Communities of Practice: Learning, 

meaning, and identity sem kom út árið 1998. Wenger gagnrýnir þá áherslu í námi að það sé 

fyrst og fremst einstaklingsmiðað ferli sem hafi upphaf og endi og eigi sér eingöngu stað í 

ákveðnum aðstæðum þar sem lítið færi sé á samskiptum við aðra og markmiðið að læra 

fyrir skrifleg próf þar sem litið er á samstarf sem svindl. Wenger bendir á að manneskjur 

sem félagsverur búi yfir vitneskju vegna reynslu sinnar og samskipta og því sé eðlilegt að 

líta á nám út frá þeirri grundvallarþörf okkar að eiga í samskiptum. Í þeirri leið sinni til að 

skoða hvernig slíkt nám geti farið fram setur Wenger fram nokkra þætti um það sem 

honum finnst skipta máli hvað varðar nám og þekkingu og merkingu. Þessir þættir eru 

eftirfarandi: við erum félagsverur, þekking er hæfni sem tengist einhverju viðurkenndu 

framtaki eða athöfn, að búa yfir þekkingu er hæfnin til að vera virkur þátttakandi í lífinu. 

Merking, getan til að upplifa heiminn og þátttökuna í honum sem merkingarbæra, er í 

grunninn það sem nám leiðir af sér. Til þess að mæta þessum grunnþáttum setur hann fram 

kenningu sína um nám sem félagslega þátttöku. Í þessu samhengi á þátttaka ekki einungis 
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við um þátttöku í ákveðnum viðburði með ákveðnum hópi fólks, heldur að vera virkur 

þátttakandi í samfélagi og að byggja upp sjálfsmynd sem tengist því samfélagi. Slíkt á sér 

stað í gegnum gjörðir og að tilheyra samfélagi. Þessi þátttaka mótar ekki bara hvað við 

gerum heldur einnig hver við erum og hvernig við túlkum það sem við gerum (Wenger, 

2009). Wenger setur fram skýringamynd (mynd nr. 2) þar sem má sjá hvernig nám sem 

félagslegt fyrirbæri byggist upp á fjórum meginþáttum sem hver þeirra hefur sitt markmið. 

Þessir fjórir þættir eru samfélag - að tilheyra, sjálfsmynd – að verða, merking – að upplifa 

og ástundun – að gera (Wenger, 2009).  

 

Mynd 2: Félagslegt námslíkan Wengers (2009) 

 Komum aftur að hugtakinu námssamfélag, en Wenger (2009) segir okkur öll 

tilheyra slíkum samfélögum, á heimilum, í vinnu, skóla og tómstundum. Hann skoðar því 

hugmyndafræðina út frá margskonar námssamfélögum og greinir hugtakið sem samfélag 

fólks sem deilir sameiginlegum áhuga á ákveðnu sviði og lærir í reglulegum samskiptum 

sín á milli. Námssamfélag greinir hann í þrennt: svið, samfélag og nám. Svið á við um 

áhugasvið eða það svið sem sameinar þátttakendur. Hópur getur ekki kallast þátttakendur 

einungis fyrir það að vera vinahópur eða samfélag fólks sem hefur tengsl sín á milli. Þar 

verður að vera eitthvert sameiginlegt áhugasvið og hæfni sem þátttakendur tileinka sér og 

meta sín á milli. Tekið er dæmi um gengi ungmenna, þar sem meðlimir tileinka sér 

einhverja hæfni og meta sem slíka, eitthvað sem aðrir utan hópsins myndu ekki meta sem 

hæfni á sama hátt (Wenger-Trayner og Wenger-Trayner, 2015).  

 Samfélag á við um þátttakendur sem taka þátt í sameiginlegum gjörðum eða 

samtölum, hjálpast að og deila upplýsingum. Þar nægir ekki að fólk starfi á sama vinnustað 
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eða nemendur læri í sama skóla, það þurfa að eiga sér stað samskipti sem stuðla að 

sameiginlegu námi. En þátttakendur í slíku samfélagi þurfa ekkert endilega að vinna saman 

daglega, í sumum tilvikum vinnur fólk til dæmis sjálfstætt en hittist reglulega og á þá 

samskipti sem fela í sér þróun og sameiginlegt nám. Hvað námið varðar er ekki nóg að fólk 

deili sama áhugasviði. Meðlimir samfélagsins eru rannsakendur, þeir þróa í sameiningu 

safn þekkingar sem felur í sér sögur, reynslu, verkfæri og hvernig tekist er á við 

síendurtekin vandamál. Í sumum tilvikum er um meðvitaða ástundun að ræða en einnig er 

hún oft á tíðum ómeðvituð. Tekið er dæmi um hjúkrunarfræðinga sem starfa saman og í 

matartímanum eiga þeir samræður og deila þekkingu innan hópsins. Þessir aðilar tilheyra 

námssamfélagi en eru mögulega ómeðvitaðir um það. Þegar allir þessir þrír þættir koma 

saman er um að ræða nám sem þátttöku (Wenger-Trayner og Wenger-Trayner, 2015).  

 

2.5.1 Óformleg námssamfélög 

Námssamfélög eru alls staðar og hluti af okkar daglega lífi, þau eru bæði ný og spennandi 

og gömul og kunnugleg. Þau eru svo óformleg að við tökum oft varla eftir þeim en 

þekkjum þau samt vel. Framsetningin á fyrirbærinu er kannski ný fyrir okkur en reynslan 

af þeim er okkur afar kunnugleg og þegar við skoðum fyrirbærið nánar sjáum við að við 

tilheyrum mörgum slíkum samfélögum, höfum gert í fortíðinni og munum gera í 

framtíðinni. Nám sem þátttaka á við jafnt í akademísku námi sem og í lífinu almennt. Í þvi 

samhengi metum við nám ekki einvörðungu út frá tengslum við fræðimenn heldur í 

tengslum við okkur öll, sem þurfum að læra svo margt í lífinu í tengslum við aðra, 

samfélög af fjölmörgum gerðum (Wenger, 2009).  

 Í umfjöllun í Aðalnámskrá (2011) um hlutverk skóla er tekið fram að þeir skuli 

stefna að því að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni og starfshætti svo koma megi til móts 

við mismunandi þarfir ólíkra nemenda og stuðla þannig að alhliða menntun, þroska og 

velferð hvers og eins. 

Meginhlutverk leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla er að stuðla að 

almennri menntun þegnanna. Skólarnir skulu leitast við að haga störfum 

sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir barna og ungmenna. 

Skólastarfið miðar að virkri þátttöku þeirra í lýðræðissamfélagi innan 

skólans og utan (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 12-13). 

Þar segir jafnframt í umfjöllun um almenna menntun að hana öðlist fólk ekki einungis í 

skólakerfinu en skólakerfið sé þó mikilvægasti grundvöllur þess að samfélagið tryggi hana. 

Almenn menntun er skilgreind út frá þörfum samfélagsins og einstaklinganna. 
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Almenn menntun stuðlar á hverjum tíma að aukinni hæfni einstaklingsins til 

að takast á við áskoranir daglegs lífs. Almenn menntun miðar að því að efla 

skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum og þar með 

hæfni til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi. Hún er hvort tveggja í senn 

einstaklingsmiðuð og samfélagsleg (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 15). 

Samkvæmt því sem hér hefur verið sagt fer nám fram alls staðar og alltaf í okkar daglega 

lífi ekki síður en í skólastarfi. Sem kennari er það ekki síst mitt hlutverk að huga að þörfum 

nemenda minna og leggja mitt af mörkum til þess að undirbúa þá sem best fyrir þær 

fjölbreyttu aðstæður sem lífið utan skólans býður þeim upp á. Með þessar aðferðir og 

hugmyndafræði í farteskinu finnst mér ég vera tilbúin til þess að fara að starfa sem kennari. 

Ég geri mér þó fulla grein fyrir að ég á margt eftir ólært og að mjög margt af þeirri 

þekkingu sem ég er búin að afla mér mun ekki öðlast fulla merkingu fyrr en á vettvangi 

kennslunnar. Nú er kominn tími til þess að fara að láta á þetta reyna. 
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3. Kennslan  

3.1 Sumarnámskeiðið „Litir og tilfinningar“ 

Sumarið 2018 bauðst mér starf við Myndlistaskólann í Reykjavík. Ég hafði komist í 

samband við deildarstjóra barnadeildar vegna reynslu minnar af því að styðja flóttafólk auk 

þess að hafa tekið námskeið í Listaháskólanum um listkennslu nemenda með ólíka færni. 

Mér bauðst að koma að fjölþjóðlegu rannsóknarstarfi, Art Equal, sem ég hef nú þegar sagt 

frá. Í kjölfarið bauðst mér að þróa og kenna þrjú vikulöng sumarnámskeið fyrir börn. Þarna 

var áhugi minn á líðan nemenda og menntun tilfinninganna orðinn mikill og bjó ég til 

námskeið sem ég kallaði Litir og tilfinningar. Þetta var í raun upphafið á tilraun minni til 

þess að skapa vettvang fyrir nemendur til að vinna með tilfinningar og eiga samtal um þær, 

um tjáningu og skynjun. Þarna bauð ég jafnframt upp á nám sem var á vissan hátt félagsleg 

athöfn á vettvangi listkennslunnar. Ég kynnti þeim listamenn í listasögunni sem eru þekktir 

fyrir að vinna með tilfinningar. Einnig fléttaði ég saman tónlist og myndlist með því að 

bjóða upp á verkefni þar sem málað var eftir tónlist auk þess að kynna fyrir þeim listamenn 

í listasögunni sem unnið hafa á sama hátt.  

   

Mynd 3: Frá námskeiðinu "Litir og tilfinningar" 

Þarna gerði ég í fyrsta skipti tilraun til að láta nemendur vinna fjóra saman á stórt blað þar 

sem þeir teiknuðu út frá orðum sem ég las upp. Eftir ákveðinn tíma skiptu þeir um sæti og 

teiknuðu við það sem einhver annar hafði teiknað út frá næsta orði sem ég las upp. Þetta 

verkefni hef ég notað mikið síðan og mér finnst það virka vel til þess að hrista hópinn 

saman. Námið verður félagslegt, stuðlar að samvinnu og virðingu fyrir því sem aðrir eru að 

gera, örvar ímyndunaraflið og vekur upp spurningar og spjall.  
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Mynd 4: Samvinnuteikning út frá orðum 

Á þessu námskeiði gerði ég einnig í fyrsta skipti tilraunir með að hefja og ljúka öllum 

kennslustundum á sama hátt þar sem við settumst öll saman í hring, áttum samtal og 

gerðum saman einfaldar jóga- og núvitundaræfingar og enduðum alltaf á slökun.  

 

3.2 Þvermenningarlega listasmiðjan „Átta blaða rósin“ 

Á vorönn 2018 fékk ég tækifæri til að aðstoða útskriftarnemanda í listkennsludeild 

Listaháskólans, Elsu Arnardóttur, við listasmiðju fyrir hóp kvenna sem sótt höfðu um 

alþjóðlega vernd. Smiðjan fór fram í menningarmiðstöðinni Gerðubergi. Í smiðjunni voru 

þátttakendur fullorðnar konur frá kúrdistan auk nokkurra unglingsstúlkna, allar af sama 

þjóðerni og töluðu því sama tungumál en einnig tóku þátt tvær ungar, íslenskar konur. Þá 

höfðum við túlk sem einnig tók þátt í vinnusmiðjunni og gerði samskiptin afar skilvirk en 

Elsa hafði fengið styrk frá Mennta- og ferðamálaráði Reykjavíkurborgar sem meðal annars 

nýttist til þess að greiða túlknum laun. Ég vissi ekki almennilega fyrirfram hvað við værum 

að fara að gera og hafði áhyggjur af því að Elsa vissi það ekki heldur, hún virtist óörugg, 

eðlilega. Hún var jafnframt mjög opin með það að hún færi af stað með þetta sem 

textílnámskeið en myndi gera ráð fyrir því að það gæti breyst. Hún sagði mér að málið 

snérist um að nemendur myndu fá það út úr námskeiðinu sem þeir óskuðu. Og það varð 

raunin. Þær höfðu fæstar áhuga á textíl, nema ein sem Elsa kom í samband við prjónahóp 

sem starfræktur var í húsinu.  

 Elsa kom með hugmynd að grímugerð, sem ég hafði í fyrstu áhyggjur af að væri of 
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barnalegt verkefni. Þær áhyggjur mínar reyndust einnig óþarfar. Þær nutu þess að búa til 

grímur úr gifsi, það stuðlaði að tengslum þar sem þær hjálpuðust að við að raða 

gifslengjunum á andlit hverrar annarrar. Sumar gerðu einnig gifsmót af annarri höndinni 

sinni og ein sem var barnshafandi gerði gifsmót af maganum.  

 

Mynd 5: Gifsmót af kviði þungaðrar konu 

Þegar þær fóru að mála gifsmótin varð þetta heilmikil tjáningu um sjálfsmynd, innri rödd 

og líðan og um ýmislegt sem þær voru búnar að upplifa og voru að fara í gegnum. Þær 

máluðu frjálst á grímurnar og áttu að segja eitthvað um sig sjálfar út á við en jafnframt leita 

inná við þegar þær máluðu eða skrifuðu innan á grímurnar. Á þá hlið sem snéri að 

andlitinu þegar gríman var mótuð og myndi almennt vera bakhlið hennar.  

 

  

Mynd 6: Gifsgrímur málaðar 

Þegar við Elsa settum upp sýningu á grímunum voru þær hengdar í loftið þannig að þær 

gætu snúist og því hægt að skoða báðar hliðar þeirra. Einnig varpaðist fallegur skuggi af 

þeim á veggina. Uppsetningin var falleg og verkin afar áhrifarík. 
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Mynd 7: Andlitsgrímur og mót af kviði þungaðrar konu úr gifsi á sýningu 

Þarna opnuðust augu mín fyrir því hversu mikið þátttakendur geta notið þess að vinna 

svona einföld verkefni, bara það að tengjast hinum í hópnum meðan verið er að gera 

eitthvað. Að það geti og ætti oft á tíðum að vera eitt af meginmarkmiðum kennslu, að 

nemendur séu fyrst og fremst að njóta, að vera saman og tengjast öðrum og á sama tíma að 

tjá sig á sinn persónulega hátt.  

 

3.3 Unglingakennslan 

Þegar mér bauðst að kenna unglingum í Myndlistaskólanum í Reykjavík haustið 2018 

hafði ég satt að segja ekki hugmynd um hvað ég var að fara út í og það er óhætt að segja að 

þetta hafi verið afar krefjandi verkefni. Ég fór af stað með þær hugmyndir að innleiða 

þættina sem ég hafði verið að vinna með um sumarið fyrir yngri börn, liti og tilfinningar en 

aðlaga hugmyndina að kennslu þessa aldurshóps. Það gekk ágætlega í upphafi en fljótt fór 

einn nemandi að láta í sér heyra. Hann taldi sig eða foreldra sína, ekki vera að borga fyrir 

einhvern leik. Honum fannst við nefnilega bara vera að leika okkur þegar við „ættum að 

vera að læra tækni“. Hann vitnaði í myndmenntakennara sinn í grunnskólanum sem ég 

þekki til þar sem ég var þar í vettvangsnámi og kastaði fram frasanum „maður þarf fyrst að 

þekkja regluna til þess að geta síðar brotið hana“.   

 Ég uppgötvaði að ég var í raun gríðarlega óörugg og fann hvað hann náði miklum 

tökum á mér. Ég reyndi að koma með rök um að myndlist væri ekki bara tækni og að aðrir 

þættir væru ekki síður mikilvægir en þetta var frekar máttlaust hjá mér. Ég hafði nefnilega 

misst trúna á því sem ég var að gera, þeim áherslum sem ég hafði einsett mér að vinna með 

og það sem svo gerðist var að ég fór að fjarlægjast þær og reyna að þóknast þessum eina 

nemanda. Ég var í stanslausri innri baráttu, þar sem ég vildi gjarnan ná til þessa nemanda 
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en einnig að vinna með þær áherslur sem mér fannst mikilvægt að vinna með. Einnig 

missti ég tökin á hóp sem myndaðist innan hópsins og var ansi hávær en þessi ákveðni 

nemandi var leiðtoginn í þeim hópi. Einhverju síðar las ég kafla í bók sem heitir Art & 

Brave Teens eftir Jodi Patterson (2016, bls. 38-51) þar sem einmitt er fjallað um mikilvægi 

þess fyrir kennara að reyna koma í veg fyrir svona hópamyndun innan bekkjarins. Þar 

gefur Patterson ýmis ráð í þeim efnum sem gott hefði verið að þekkja til á þessum 

tímapunkti. Ég fann að vissir nemendur höfðu þörf fyrir frið og ró og hávaðinn sem fylgdi 

þessum ákveðna hóp fór í taugarnar á þeim. Sem betur fer tókst mér að styðja og kenna 

þeim nemendum sem voru virkilega áhugasamir en um áramótin missti ég samt helming 

hópsins. Að vissu leyti var ég fegin að vera laus við þennan eina nemanda sem hafði haft 

svo neikvæð áhrif á stemninguna og trú mína á mér sem kennara en á sama tíma hugsaði 

ég líka svolítið á þá leið að ég hefði þarna tapað einhverri baráttu, jafnvel minni eigin innri 

baráttu, í tilraunum mínum til að ná að vinna þennan nemanda á mitt band. Það var mjög 

óþægileg tilfinning og ég fór inn í næstu önn af miklu óöryggi.  

 Þá hinsvegar tók við hópur af virkilega jákvæðum og áhugasömum nemendum. Ég 

hélt um helming hópsins frá fyrri önn en við bættust fjórir alveg nýir nemendur og þrír 

þeirra höfðu jafnframt litla sem enga reynslu af myndlistanámskeiðum. Ég reyndi að 

endurnýja áherslur mínar eða kalla aftur fram það sem ég hafði farið af stað með, að leggja 

áherslu á tilfinningar og persónulega tjáningu. Það tók smá tíma en tókst og ég hætti að 

vera svona hrædd. Á sama tíma skellti ég mér á námskeið hjá samtökum sem kallast 

Hugarfrelsi en þar er fagfólki kennt að nota einfaldar aðferðir til þess að efla sjálfsmynd og 

vellíðan nemenda sinna. Þessi nýji unglingahópur samþykkti að leyfa mér að æfa mig á 

þeim við að stýra slökun, öndun og hugleiðslu og var það mjög gagnlegt fyrir mig.  

 Það sem var krefjandi var að nýju nemendurnir voru á öðrum stað en hinir, 

nemendurnir voru því á mjög mismunandi getustigum. Ég lærði smátt og smátt að útskýra 

verkefnin og aðferðirnar betur þannig að allir skildu en nemendurnir voru sem fyrr segir 

mjög áhugasamir og jákvæðir og þetta gekk mjög vel. Um það leyti sem ég var að byrja að 

kenna þessum hóp las ég bók sem annar leiðbeinenda minna, Hafþór Guðjónsson, benti 

mér á og ég er sannfærð um að sú lesning hafi styrkt mig mikið í þeirri leið minni að 

byggja upp sjálfstraust og trú á áherslurnar sem ég svo gjarnan vildi leggja í minni kennslu. 

Um var að ræða bók sem heitir The Courage to Teach. Exploring the Inner Landscape of a 

Teacher´s Life eftir Parker J. Palmer (2007). Parker þessi fjallar meðal annars um það að í 

starfi kennarans sé einn mikilvægasti þátturinn að styrkja eigin sjálfsmynd og 

sjálfsvirðingu. Allt stjórnist þaðan. Hann segir að hver kennari þurfi að finna sína eigin leið 
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í kennslu og forðast að reyna að apa eftir starfsháttum og framkomu annarra. Kennari þurfi 

að vera trúr sínum eigin rótum og vera meðvitaður um að fjarlægjast þær ekki. Hann 

ítrekar mikilvægi sjálfsskoðunar til þess að vinna gegn óttanum sem kennarar upplifi oft og 

þá iðulega vegna óöryggis. Þeir hræðast að upp komist að þeir séu í raun ekki nægilega 

hæfir í starfi. Þá ræðir hann einnig um ótta nemenda, sem brjótist oft fram í formi 

áhugaleysis eða neikvæðs viðhorfs og þá sé mikilvægt að fella ekki dóma heldur opna á 

samskipti með góðvild og umhyggju að leiðarljósi. 

   

  

Mynd 8: Unglingakennslan 

3.4 Vinnusmiðja fyrir nemendur með ólíka færni 

Haustið 2018 tókum við Margrét M. Norðdahl myndlistakennari að okkur að sjá um tvær 

vinnusmiðjur fyrir nemendur í fjórða og áttunda bekk í Klettaskóla en hann er sérskóli á 

grunnskólastigi sem þjónar öllu landinu. Verkefnið var styrkt af Art Equal og var einnig 

unnið í samstarfi við Reykjavíkurborg. Hvor hópur kom til okkar þrjá daga í röð og var 

hvert skipti um ein og hálf klukkustund. Margrét kenndi mér vorið áður í Listaháskólanum 

áfanga um kennslu nemenda með ólíka færni. Hún býr yfir mikilli reynslu og hafði meðal 

annars umsjón með diplómanámi fyrir nemendur með þroskaskerðingu sem fram fór í 

Myndlistaskólanum í Reykjavík til skamms tíma eða þar til ekki fékkst lengur fjármagn til 

verkefnisins. Eftir að það var lagt af hefur hún haft umsjón með vinnusmiðju á sama stað 

fyrir fullorðna listamenn með þroskaskerðingu. Mér fannst ég því afar lánsöm að fá 

tækifæri til þess að taka þátt í að móta og framkvæma þessa smiðju með svona 

reynslumikinn kennara mér við hlið. Ég lærði mjög mikið af þessu verkefni hvað varðar 

námsumhverfi, kennsluaðferðir, uppsetningu kennsluaðstöðunnar og verkefnaval sem 
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hentar nemendum með ólíka færni. Í báðum þessum smiðjum lögðum við áherslu á að 

byrja og enda á sama hátt. Öll saman í hring, þar sem við sögðum sögur, spjölluðum um 

viðfangsefnið, gerðum slökunar- núvitundar- og jógaæfingar og hugleiddum saman. Mér 

fannst þetta ganga reglulega vel og fann hvað þetta hafði góð áhrif á hópinn sem slíkan og 

andrúmsloftið í smiðjunni.  

 

Mynd 9: Hugleiðsla og slökun í lok kennslustundar 

Hjá yngri nemendunum buðum við upp á megin þema sem var „kynjaskepnur“. Við 

gerðum sjálfsmyndir í fullri stærð þar sem við breyttum hluta af okkur í dýr þannig að úr 

varð einhver furðuvera og þá bjuggum við einnig til skúlptúra úr gifsi út frá hugmyndum 

um furðuverur í sjó. Síðasta daginn ræddum við um ímyndunaraflið og bjuggum til 

einskonar ímyndunarsprota sem við enduðum á að leika okkur með í svokölluðum RGB 

ljósum en það eru ljós sem varpa marglitum skuggum á vegg. Nemendum þótti gaman að 

skoða sína eigin skuggamynd, skugga ímyndunarsprotans og skoða hvert annað, úr varð 

frjáls leikur og gleði. 

  

 

 

Mynd 10: Furðusjálfsmynd í fullri stærð og furðuverur í sjó, mótaðar í gifs og skreyttar 
með ýmis konar fjörugulli, fjöðrum og glerkúlum 
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Mynd 11: Ímyndunarsproti búinn til og litaskuggaleikur 

Fyrir eldri nemendurnar buðum við upp á þema sem hafði með sjálfsmyndina að gera, 

sjáfsskoðun og skynjun. Við lögðum áherslu á að vinna með „línuna“ í margs konar mynd, 

teiknuðum sjálfsmyndir „blindandi“ eða án þess að horfa á blaðið, horfðum bara á okkur 

sjálf í spegli, teiknuðum sjálfsmyndir á glæru eftir ljósmynd og stækkuðum svo upp með 

myndvarpa, teiknuðum á stórt blað og lituðum.  

 

 

Mynd 12: Horft í spegil og teiknað án þess að líta á blaðið 
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Mynd 13: Sjálfsmynd, teiknað á glæru eftir ljósmynd, varpað á vegg og teiknað á stórt 
blað 

Að lokum unnum við verkefni sem við getum kallað „línuskynjun“ en þá teiknuðum við 

línu án þess að horfa eftir einskonar ferðasögu, æfðum okkur að teikna línur sem gáfu frá 

sér ólík hljóð og bjuggum svo til þrívíða línu úr trébútum og vírum sem við skoðuðum í 

myndvarpa og að lokum í RGB ljósunum. Einhverjir teiknuðu svo tvívíða mynd af þrívíðu 

línunni. Við lögðum áherslu á að verkefnin væru nægilega „unglingaleg“ svo hópnum 

þættu þau spennandi en á sama tíma þurftu þau að henta ólíkri færni þeirra og fannst okkur 

þetta ganga afar vel.  

  

Mynd 14: Þrívíð línuteikning, varpað á vegg og í kjölfarið teiknuð og lituð á tvívíðan flöt 
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4. Rannsóknin - Aðferðafræði 

4.1 Rannsóknarspurningin 

Rannsóknarspurningin mín er svohljóðandi: Hvernig get ég skapað gott námsumhverfi 

fyrir viðkvæma samfélagshópa? Hún sprettur upp af vinnu minni og áhuga á áframhaldandi 

vinnu með viðkvæmum hópum og varð niðurstaðan sú að setja fókusinn á vinnusmiðjuna 

sem ég bauð upp á í Myndlistaskólanum í Reykjavík fyrir umsækjendur um alþjóðlega 

vernd, mæður og fjögurra og fimm ára börn þeirra. Í raun var ég að þróa áfram hugmyndir 

og nálgun út frá námskeiði mínu Litir og tilfinningar og vinnusmiðjunum sem ég þróaði 

ásamt Margréti M. Norðdahl fyrir nemendahópa úr Klettaskóla. Einnig vann ég út frá þeirri 

reynslu sem ég hafði öðlast við það að styðja flóttafjölskyldu og að aðstoða við 

þvermenningarlegu listasmiðjuna Átta blaða rósin. Á þeim vettvangi fékk ég innsýn inn í 

aðstæður flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd og upplifði þær hindranir sem 

geta orðið í samskiptum fólks og miðlun upplýsinga þegar fólk hefur ekki sameiginlegt 

tungumál. Auk þess var um að ræða einstaklinga sem hafa upplifað mikla erfiðleika, streitu 

og jafnvel áföll sem gerir það að verkum að mikilvægt er að finna leiðir til að nálgast 

fólkið af nærgætni og hlusta eftir þeirra þörfum. Í ferlinu urðu til nokkrar undirspurningar, 

en þær eru: Hverjar eru aðstæður hópsins og hvernig get ég orðið honum að liði? Hvernig 

námsumhverfi hentar aðstæðum sem þessum? Hvað felur listkennslan í sér og hvaða 

möguleikar eru í henni í skólum? Hvað hef ég lært? Síðast en ekki síst er það þessi 

spurning: Hvernig kennari vil ég vera? 

 

4.2 Rannsóknaraðferð og framkvæmd 

4.2.1 Starfendarannsókn 

Þegar kom að því að ramma inn meistaraverkefnið mitt hugsaði ég fyrst og fremst um 

hvaða efni ég hefði áhuga á að vinna með en jafnframt hvað ég áliti að myndi nýtast mér 

vel til framtíðar. Niðurstaðan varð sú að ég ákvað að gera starfendarannsókn (e. action 

research) af þeirri ástæðu að ég taldi að sú leið myndi stuðla að því að ég næði því 

markmiði mínu að efla mig í starfi. Ég tel að það sé mér afar gagnlegt að tileinka mér 

starfshætti starfendarannsókna með það fyrir augum að verða kennari sem er í sífelldri 

þróun en Hafþór Guðjónsson (2011) telur það ekki síst vera tilgang starfendarannsókna í 

skólastarfi að sporna gegn stöðnun í starfi. Rannsóknin mín er eigindleg rannsókn (e. 

qualitative research), þar sem ekki er um tölulegar upplýsingar að ræða heldur fyrst og 
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fremst mitt huglæga mat og túlkun gagna. Þegar um skólastarf er að ræða og verið að 

skoða hlutina í eðlilegu umhverfi hentar vel að nota eigindlegar aðferðir og jafnframt þegar 

ekki er endanlega ljóst hvers verið er að spyrja eða leita að og tilraun gerð til að skilja 

hlutina dýpri skilningi en aðferðir megindlegra rannsókna (e. quantitative research) hafa 

upp á að bjóða (Sigurlína Davíðsdóttir, 2016, bls. 230-232).  

 Starfendarannsóknir snúast um að tengja saman starf og rannsóknir þannig að úr 

verði rannsóknarferli í höndum starfsmanns þar sem hann tekst á hendur skoðun og 

ígrundun á eigin starfi á faglegan hátt og framkvæmir aðgerðir til að breyta því sem bæta 

má (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2016; Cochran-Smith og Lytle, 1999). 

Þegar um er að ræða kennararannsóknir er tilgangurinn einnig sá að stuðla að bættri 

menntun og betri árangri nemenda. Samkvæmt Jean McNiff (2010) gengur 

starfendarannsókn út á það að viðkomandi rannsakandi skoðar hvort starf hans sé eins og 

hann myndi vilja að það væri. Hvort honum finnist það uppfylla eigin kröfur um gæði í 

starfi. Hann ræðir niðurstöðurnar við aðra og getur þá útskýrt með rökum hvers vegna 

honum finnist að viðmælendur ættu að vera á sömu skoðun. Verði niðurstaðan sú að 

eitthvað megi bæta, finnur hann leiðir til þess. Þessi rannsóknaraðferð snýst því um að 

rannsaka og útskýra eigið líf og starf og greina hvernig og hversvegna rannsakandinn er 

eins og hann er og starf hans sömuleiðis.  

 McNiff fjallar jafnframt um það að trúverðug starfendarannsókn byggi á 

fræðilegum grunni og að notuð séu fjölbreytt rannsóknargögn og aðferðir við að afla 

þeirra. Þannig getur rannsakandinn sýnt að hann hafi unnið kerfisbundna rannsókn á starfi 

sínu og geti útskýrt og skilgreint hvað hann er að gera og hvers vegna hann starfar á 

þennan hátt. Hugmyndafræðilega getur hann útskýrt hvernig hann hefur öðlast betri 

skilning á sjálfum sér og hvernig hann ætlar sér að halda áfram að þróa sjálfan sig og störf 

sín. Starfendarannsókn verður þannig einskonar sjálfsmat. Rannsóknir almennt ganga út á 

að búa til þekkingu og með því að gera starfendarannsókn býr rannsakandinn til þekkingu á 

sjálfum sér og eigin starfi (McNiff, 2010). 

 Starfendarannsókn gerir ekki ráð fyrir einu réttu og endanlegu svari, því eins og 

lífið sjálft sem heldur alltaf áfram að þróast þá er ekkert eitt rétt svar. Endapunktur 

einhvers getur verið upphafspunktur annars. Það getur jafnvel gerst að þú hættir að leita að 

svari og farir að leggja áherslu á að spyrja áhugaverðra spurninga, því markmiðið er alltaf 

að gera lífið áhugaverðara og innihaldsríkara og það sama hlýtur að eiga við um starfið og 

fagmennskuna (McNiff, 2010). Vinnubrögð starfendarannsókna ættu því að nýtast öllum 



 

 
48 

þeim sem hafa það að markmiði að þróast í starfi og verða meiri fagmenn, víkka út og 

dýpka þekkinguna á starfinu og sjálfum sér. 

4.2.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn eru fyrst og fremst ég sjálf og starfið mitt auk þess sem ég 

hafði með mér rannsóknarvin (e. critical friend), Nermine El Ansari. Hún er 

myndlistamenntuð kona frá Egyptalandi sem hefur áður aðstoðað við vinnusmiðju sem 

fram fer í Myndlistaskólanum í Reykjavík fyrir listamenn með þroskaskerðingu. Hafdís 

Guðjónsdóttir (2011) fjallar um mikilvægi þess að eiga sér rannsóknarvin eða bandamann. 

Slíkur aðili getur hjálpað til við vettvangsathugun, skoðað og skráð atferli og samskipti við 

nemendur og getur jafnframt gefið nýja sýn á starfið í skólastofunni. Hann getur orðið var 

við samskipti eða vinnubrögð sem annars færu framhjá kennara/rannsakanda en einnig 

getur þetta samstarf víkkað og dýpkað skilninginn á því sem gerist í skólastofunni auk þess 

sem rannsakandi verður ekki eins einmana í rannsókn sinni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

 Við Nermine áttum samtöl fyrir og eftir hverja kennslustund, hún kom með 

hugmyndir, las ýmislegt út úr samskiptunum við hópinn og andrúmsloftinu í skólastofunni 

sem mér yfirsást eða jafnvel gaf hún mér staðfestingu á að vísbendingar um eitthvað sem 

ég taldi vert að bregðast við væru réttar. Ég sagði henni jafnóðum frá kennslufræðilegum 

hugmyndum mínum á bakvið verkefnin sem ég var að þróa og hún kom oft með góðar og 

gagnlegar ábendingar. Þá ritaði Nermine ígrundun eftir hvern dag og deildi með mér. 

Annar leiðbeinenda minna, Hafþór Guðjónsson, þjónaði einnig þessu hlutverki en hann 

kom í heimsókn til okkar í kennslu síðasta daginn og fylgdist með störfum okkar. Hann var 

einnig viðstaddur opnunina í lokin en við settum upp sýningu á verkum nemenda og 

buðum aðstandendum, vinum, samnemendum og -kennurum mínum að koma og skoða. 

Leiðbeinendur mínir, Hafþór og Ingimar Ólafsson Waage, voru einnig mjög hjálplegir og 

styðjandi þegar kom að því að skýra niðurstöðurnar. Þá verð ég einnig að nefna aðkomu 

sambýlismanns míns, Kristján Guðjónssonar. Hann starfar sem tónlistarkennari og voru 

regluleg samtöl mín við hann um hugmyndir að verkefnum fyrir vinnusmiðjuna og fleira 

gagnleg, hann kom með góðar hugmyndir og athugasemdir sem nýttust vel í þróun 

verkefnisins, að ógleymdum andlegum stuðningi og hvatningu þegar taugarnar voru á 

tæpasta vaði. Þá má ekki gleyma nemendunum sjálfum, því án þátttöku þeirra hefði engin 

rannsókn orðið. 
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4.2.3 Gagnaöflun 

Gagnaöflun átti sér stað að mestu leyti í janúar og febrúar 2019. Rannsóknardagbókin er 

helsta verkfæri kennarans/rannsakandans þegar starfendarannsókn er unnin og byggir á 

ígrundun um starfið. Hún er mikilvægt tæki til að halda til haga því sem gerist í starfi hans. 

Þegar gögn eru skráð eru ákveðnar spurningar sem leiða þá skráningu og endurspegla það 

sem rannsakandinn hefur verið að gera. Gögnin fjalla um það sem hann hefur lært en 

einnig um hindranir, líðan og tilfinningar. Hann skráir því ekki eingöngu það sem gerist í 

kennslunni heldur líka tilfinningar sínar og túlkun á starfinu. Kennarinn getur spurt sjálfan 

sig gagnrýninna spurninga um það hvernig hann gerir hlutina og hvers vegna auk þess að 

rýna í þróun starfs síns og námsins sem hann býður upp á (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Hafþór Guðjónsson (2011) hefur flokkað mismunandi tegundir rýni (e. inquiry) í starfsrýni 

eða kennslurýni, sjálfsrýni, þekkingarrýni, menningarrýni og stéttarrýni í samhengi við 

umfjöllun sína um margar víddir starfendarannsókna.  

 Rannsóknardagbókin mín er þrískipt en hún skiptist í lestrardagbók, orðabók yfir 

hugtök og svo hugleiðingar, samkvæmt leiðbeiningum frá Hafþóri Guðjónssyni. Ég skráði 

einnig niður skipulag kennslunnar fyrirfram og ígrundaði í kjölfar hverrar kennslustundar. 

Þar skoðaði ég það sem ég hafði verið að gera, hvað gekk vel og hvað hefði mátt gera betur 

eða á annan hátt, einnig samskipti við nemendur, einstök atvik og líðan mína svo eitthvað 

sé nefnt. Einnig skráði ég strax, ef einhverjar hugmyndir komu upp að skipulagi næsta 

tíma. Ég skoðaði það sérstaklega ef einhver vandamál höfðu komið upp og hugleiddi 

hvernig ég gæti tekist á við þau en ég hafði safnað gögnum um mína kennslu frá því á 

vorönn 2018. Með þessu verklagi varð rannsóknarferlið sem spírall, endurtekning, þar sem 

ég rýndi í eigið starf og reyndi að koma auga á atriði sem ég vildi bæta, lét mér detta í hug 

lausn sem ég svo reyndi og mat í kjölfarið hvernig til tókst. Teldi ég að ekki hefði tekist 

nægilega vel til lét ég mér detta önnur lausn í hug, reyndi aftur og þannig endurtók ferlið 

sig. Þegar ég var orðin sátt við lausn á tilteknu viðfangsefni hélt ég áfram að reyna að 

koma auga á önnur atriði sem ég taldi mögulegt að bæta eða leysa á nýjan máta og vann að 

því á sama hátt (McNiff, 2002).  

 Hugleiðingar skráði ég sérstaklega og voru það vangaveltur og hugmyndir um efni 

og aðferðir, viðfangsefni og nálganir. Einnig hugleiddi ég sérstaklega ýmis atriði varðandi 

samskipti og félagsleg atriði. Lestrardagbókin inniheldur tilvitnanir og glósur úr ýmsu 

lesefni auk heimildaskráningar og orðabókin er skráning á ýmsum fræðilegum orðum og 

hugtökum sem komu upp. Þar er skráð erlenda orðið og íslenska þýðingin auk 

skilgreiningar og jafnvel tekið dæmi um notkun þess. Þá tók ég mikið magn ljósmynda og 
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einnig tók Nermine, aðstoðarkennarinn minn og rannsóknarvinur, ljósmyndir. 

Ljósmyndirnar sýna aðstæður, kennslugögn, verkefnin og niðurstöður þeirra auk þess að 

sýna okkur og nemendur okkar að störfum. Það var mjög gagnlegt að skoða þessar myndir 

eftir á, sem og í miðju ferlinu, því þær gáfu mér færi á að rýna í aðstæðurnar án þess að 

vera inni í þeim miðjum. Þannig fékk ég svolitla fjarlægð á verkefnin og aðstæðurnar og 

náði jafnvel að sjá hluti sem höfðu farið fram hjá mér. Ljósmyndirnar gáfu mér auk þess 

annað sjónarhorn. 

 

Gögn  Lýsing á gögnum 

Skrifleg gögn • Rannsóknardagbók: orðabók, 

hugleiðingar og lestrardagbók 

• Kennsluáætlun og ígrundun 

rannsakanda og rannsóknarvinar 

Ljósmyndir • Ljósmyndir af vettvangi, verkefnum 

og námsgögnum 

Mynd 15: Tafla - Gagnagrunnur rannsóknarinnar 

4.2.4 Gagnagreining og úrvinnsla 

Gögnin voru greind niður í þemu (e. thematic analysis). Ég byrjaði á að lesa gögnin vel í 

gegn og merkja við mismunandi efni með því að nota kóðun (e. coding). Ég notaðist við 

svokallaða opna kóðun (e. open coding) sem þýðir að ekki var búið að ákveða kóðana 

fyrirfram heldur komu þeir fram jafnóðum eftir því sem farið var betur í gegnum gögnin 

(Maguire og Delahunt, 2017). Mikilvægustu gögnin í þessari vinnu voru athugasemdirnar 

um það sem gerðist á vettvangi (e. field notes) og vann ég kóðunina út frá lykilorðum og 

frösum sem ég kom auga á í þeim gögnum (Blodgett, 2010). Því næst flokkaði ég niður í 

þemu, endurskoðaði þau og gerði tengingar á milli þeirra. Þannig urðu einhver þemu 

sameinuð og fækkaði þeim smátt og smátt og efnið þrengdist eftir þörfum. Að lokum ritaði 

ég niðurstöður úr rannsókninni þar sem þemu voru greind út frá rannsóknarspurningunum. 

Gagnagreining og úrvinnsla í starfendarannsókn er mikilvægt atriði og tel ég að sú aðferð 

sem ég notaði við að vinna úr mínum gögnum hafi virkað vel og stuðlað að því að 

rannsóknin varð úthugsuð, formföst og í samræmi við gögn rannsóknarinnar í þeim 

tilgangi að gera rannsóknina trúverðuga og niðurstöðurnar áreiðanlegar (Blodgett, 2010). 
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Mynd 16: Gagnagreining og úrvinnsla; rannsóknardagbók og gögn úr vinnusmiðjunni 

4.2.5 Siðferðileg álitamál 

Í upphafi spurði ég mig þeirrar spurningar hvort val mitt á rannsóknarefni og þátttakendum 

væri réttlætanlegt frá siðferðislegu sjónarhorni. Í þessari rannsókn voru nemendur mínir 

þátttakendur. Þessir nemendur flokkast sem sérstaklega viðkvæmur hópur en samkvæmt 

Shamoo og Resnic (2009) eru viðkvæmir hópar í rannsóknum meðal annars börn, 

fórnarlömb hörmunga, einstaklingar með tungumálaörðugleika og 

þjóðernisminnihlutahópar. Því var sitthvað sem þurfti að huga að þegar kom að 

mögulegum siðferðilegum álitamálum. Þegar ég spurði mig hvort þátttaka þeirra væri 

réttlætanleg tók ég mið af þeirri meginsiðareglu að rannsóknin skaðaði ekki þátttakendur 
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(Sigurður Kristinsson, 2016, bls. 75). Þegar kemur að þátttöku barna í rannsóknum, 

samkvæmt Shamoo og Resnik (2009), er gjarnan miðað við lágmarkslíkur á skaða, sem 

þýðir að líkurnar séu ekki meiri en í hinu daglega lífi þeirra. Þá þykir ákjósanlegt að annað 

foreldri sé með barninu, sem var raunin í mínu tilviki. Niðurstaða mín var að afar litlar 

líkur væru á skaða vegna þess hvernig ég stóð að verkefnavali og því hve öruggar aðstæður 

ég byði uppá en eins og nánar verður fjallað um hér á eftir fékk ég góðar ráðleggingar hjá 

listmeðferðarfræðingi í þeim efnum.  

 Ég tók ákvörðun um að tryggja að trúnaðar væri gætt varðandi persónuupplýsingar 

þátttakenda. Að öðrum kosti hefði verið nauðsynlegt að útvega formlegt samþykki þeirra 

og taldi ég ekki mögulegt að tryggja að nægur skilningur væri til staðar. Upplýst samþykki 

þátttakenda í rannsókn samanstendur af fjórum þáttum: nægri getu til þess að taka 

ákvarðanir, nægum upplýsingum, nægum skilningi á upplýsingum og frelsi undan 

óeðlilegum þrýstingi (Shamoo og Resnik, 2009). Um var að ræða fólk sem var mjög 

líklega með áfallastreitu og samkvæmt mínum upplýsingum frá þeim sérfræðingum sem ég 

hef átt samtöl við þá getur fólk í slíku ástandi átt afar erfitt með móttöku upplýsinga, 

annars vegar að skilja upplýsingarnar og hinsvegar að muna þær. Þá var jafnframt 

ómögulegt fyrir mig að vera viss um að nægur skilningur væri fyrir hendi vegna þess að 

ekki var um að ræða sameiginlegt tungumál. Einstaklingarnir töluðu mismunandi 

tungumál, enskukunnáttan var lítil sem engin hjá flestum þeirra og íslenskukunnáttan 

nánast engin. Ég var ekki í aðstöðu til þess að vera með túlka og því var það mér 

ómögulegt að vera viss um að skilningur værir fyrir hendi hvað þessi mál varðar. 

Menntunarstaða nemenda var einnig óljós og voru töluverðar líkur á að einhverja úr 

hópnum skorti hæfni til þess að lesa og skrifa og því gat ég ekki reitt mig á skriflegt efni í 

þeim tilgangi að miðla upplýsingum. Ég lagði því áherslu á að vernda þeirra 

persónuupplýsingar en einu upplýsingarnar sem koma fram um hópinn eru þjóðerni, kyn 

og aldursbil barnanna og svo sú staða að þau eru umsækjendur um alþjóðlega vernd.  

 Ég tók töluvert af ljósmyndum af þátttakendum og verkum þeirra en ég hef tryggt 

að á þeim myndum sem ég birti sjáist þeir aðeins aftan frá. Hendur þeirra sjást og stundum 

vangi, en þá er sjónarhornið þannig að einstaklingarnir þekkjast ekki en í rannsóknum með 

börnum snýst trúnaður um að tryggt sé að ómögulegt sé að bera kennsl á þátttakendur í 

skýrslum og kynningum á verkefninu (Jóhanna Einarsdóttir, 2006, bls. 772). Þá hef ég eytt 

nöfnum þátttakenda af verkum þeirra en þetta var atriði sem ég hafði ekki hugleitt 

fyrirfram og hvatti þátttakendur til að skrifa nöfn sín framan á verkin. Þá hugleiddi ég 

hvort ávinningurinn væri nægjanlegur til að réttlæta þátttöku þeirra, beinn eða óbeinn, en 
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samkvæmt Shamoo og Resnik (2009) þykir siðferðislega réttlætanlegt að börn séu 

þátttakendur í rannsókn þó að þau mögulega njóti ekki beins ágóða. Þá skilar þátttakan sér 

sem ágóði fyrir samfélagið og þeirra samfélagskima en einnig upplifa þau mögulega 

óbeinan ágóða í formi sjálfsstyrkingar, sem ég tel að átt hafi við í minni rannsókn.  

 Til að tryggja réttindi og velferð, bæði hvað varðar börn og nemendur sem eru 

þátttakendur í rannsókn, fjalla Shamoo og Resnik (2009) einnig um mikilvægi þess að boð 

til þátttöku sé á þá leið að ekki sé verið að valda óþarfa þrýstingi. Að nemendur upplifi að 

þeir hafi val um þátttöku eður ei. Hvað þetta varðar tel ég að vel hafi verið staðið að 

málum. Þátttakendur fengu upplýsingarnar með nægum fyrirvara og gátu til dæmis skoðað 

aðstæður fyrirfram. Þá var öllum upplýsingum miðlað í gegnum þeirra tengilið hjá 

þjónustumiðstöðinni, sem er einstaklingur sem þau eru farin að þekkja og treysta. Ég var 

meðvituð um að sumar mæðranna upplifðu ekki hvatningu heima fyrir til þess að taka þátt 

í félagsstarfi, jafnvel skilningsskort á ávinningi slíkrar þátttöku fyrir móðurina og sumar 

kvennanna eiga jafnframt erfitt með að fara út á meðal fólks. Ég og tengiliðir þeirra vorum 

sammála um að mikilvægt væri að hvetja þær til þátttöku. Í einhverjum tilvikum var farin 

sú leið að bjóða mæðrum leigubílakort og þá var í einu tilviki farin sú leið að biðja 

nágrannakonu einnar um að hvetja hana til að koma með sér, sem við töldum vera jákvæða 

leið og heppilegri en möguleg upplifun af pressu af hendi starfsmanns sveitarfélagsins.  
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5. Vinnusmiðja fyrir mæður og börn sem sótt hafa um alþjóðlega vernd 

 

5.1 Aðdragandi 

Ég hafði átt samtöl við Áslaugu Thorlacius, skólastjóra Myndlistaskólans og Charlottu 

Magnúsdóttur, deildarstjóra barnadeildarinnar um áhuga minn á því að vinna með 

umsækjendum um alþjóðlega vernd. Þær voru báðar áhugasamar og viljugar til að reyna að 

finna flöt á því máli en það veltur allt á fjármögnun. Það gerist svo í tengslum við Art 

Equal að upp kemur möguleiki á fjármögnun. Á sama tíma hefur Drífa Hrönn 

Kristjánsdóttir samband við skólann í þeim tilgangi að ræða mögulegt samstarf en hún 

starfar hjá þeirri þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar sem hefur umsjón með þeim hópi 

fólks sem eru umsækjendur um alþjóðlega vernd og er í þjónustu hjá borginni. Þar hefur 

hún umsjón með allir þeirri virkni sem hópnum stendur til boða. Skólinn var þá þegar í 

samstarfi við Reykjavíkurborg að því leyti að nemendum í fjórða og áttunda bekk í 

grunnskólum borgarinnar auk elstu nemenda leikskólanna bauðst að koma í heimsókn í 

skólann og vinna að myndlistaverkefnum í nokkra daga. Drífa hafði áhuga á einhverskonar 

samstarfi varðandi þau börn sem sótt hafa um alþjóðlega vernd. Við Charlotta ræddum 

þetta nánar og niðurstaðan var að ég myndi standa fyrir sex daga smiðju fyrir 4-5 ára börn 

úr þessum hópi og mæður þeirra, en eldri börnum var boðið inn á almenn námskeið 

skólans.  

 Með þessu náði ég að sameina áhuga minn á að vinna með börnum og einnig 

konum af erlendum uppruna, sem vitað er að eru líklegar til að einangrast. Í maí 2006 gaf 

Rauði kross Íslands út skýrslu þar sem fram komu niðurstöður úr landskönnun sem byggði 

á 57 viðtölum við álitsgjafa með það að markmiði að finna þá hópa sem færu halloka í 

íslensku samfélagi, ástæður þess og hvernig mætti breyta stöðunni. Í þeim niðurstöðum 

kom í ljós að meðal þeirra hópa sem voru verst settir voru þeir innflytjendur sem ekki 

kunna íslensku, voru frá löndum sem voru menningarlega frábrugðin Íslandi og 

heimavinnandi einangraðar húsmæður af erlendum uppruna (Ragna Lára Jakobsdóttir, 

2007). Ég hafði því mikinn áhuga á að gera það sem ég gæti gert fyrir þennan hóp. Ég 

hafði heyrt mikið talað um fjölmenningarverkefni Borgarbókasafnsins sem virðist vera til 

mikillar fyrirmyndar t.d. Söguhringur kvenna. Ég hugleiddi samt sem áður hvort þar næðist 

til þess hóps kvenna sem er hvað mest einangraður en ég ímyndaði mér vegna reynslu 

minnar af því að styðja flóttafjölskyldu að það væru þær konur sem væru mögulega 

ómenntaðar og kæmu úr menningarheimi þar sem hugmyndir um jafnrétti kynjanna eru 

aðrar og meira gamaldags en þær hugmyndir sem þykja viðeigandi hér í hinum vestræna 
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heimi. Þá hef ég einnig mikinn áhuga á málefnum umsækjenda um alþjóðlega vernd. Við 

heyrum reglulega af því í fjölmiðlum hve langan tíma virðist taka að afgreiða þeirra mál og 

biðin því löng sem einkennist af óvissu og oft einangrun og athafnaleysi. Ég hafði því 

mikinn áhuga á að leggja mitt á vogarskálarnar í þeim tilgangi að létta þeim biðina og 

reyna að gefa þeim færi á gæðastundum og mögulegum verkfærum sem gætu nýst þeim 

inn í þeirra ótryggu framtíð. 

 Við Charlotta og Drífa ræddum uppbyggingu og umgjörð vinnusmiðjunnar. 

Niðurstaðan var að ég gæti ekki fengið túlkaþjónustu, enda um mörg ólík tungumál að 

ræða en það væri samt mikilvægt fyrir mig að fá einhverja aðstoð eða stuðning. Þetta væri 

hópur sem innihéldi átta mæður og níu börn, sem væri of stór hópur fyrir mig eina ef 

hugmyndin væri að mæðurnar væru líka þátttakendur. Charlotta þekkti til konu sem hefur 

aðstoðað í skólanum áður og hefur áhuga á þessum málaflokki. Hún heitir Nermine El 

Ansari og er frá Egyptalandi, talar mörg tungumál og er myndlistamenntuð. Nermine hafði 

áhuga á að taka þátt og var það, þegar á reyndi, gríðarlega mikilvægt og gott að fá hennar 

stuðning. Ekki síður að geta átt við hana samtöl á meðan á ferlinu stóð. Hún sinnti í raun 

hlutverki rannsóknarvinar en við ræddum fyrir og eftir hverja kennslu hvað við værum að 

gera, ekki síst út frá fræðilegu sjónarhorni. Einnig var mjög gott að fá hennar sjónarhorn á 

mína kennslu, uppsetningu verkefna og vinnusmiðjunnar í heild en ég þróaði hana 

jafnóðum eftir þörfum hópsins og þá með hliðsjón af athugasemdum Nermine. 

 Í upphafi var ég með stórar og miklar hugmyndir um efni námskeiðsins. Ég hafði 

hug á að sýna hópnum og kenna svo óskaplega margt og mikið. Undir niðri hafði ég 

mikinn áhuga á velferð þeirra og langaði til að stuðla að því að þeim gengi og liði sem best 

hér í okkar samfélagi. Ég byrjaði á að þróa verkefni sem byggðu á barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og vildi með því reyna að kenna börnunum og mæðrum þeirra sem 

mest um réttindi barna. Einnig vildi ég leggja áherslu á að stuðla að tjáningu, ræða um 

tilfinningar og gefa þeim færi á að tjá þær í gegnum listsköpun í leið minni til að stuðla að 

bættri líðan þeirra. Ég ræddi þessi áform við leiðbeinendur mína sem voru jákvæðir og 

hvetjandi en viðruðu jafnframt áhyggjur sínar af því að þetta væri viðkvæmur hópur og 

kannski vissara að ræða tilfinningar almennt frekar en að skapa aðstæður sem ég mögulega 

réði ekki við. 

 Börnin voru ung, eða fjögurra til fimm ára gömul, sem er aldur sem ég hafði ekki 

kennt áður. Ég hafði því sambandi við Guðnýju Rúnarsdóttur sem ég þekki persónulega og 

er einnig samkennari minn við Myndlistaskólann. Guðný hefur töluverða reynslu af því að 

kenna börnum á þessum aldri og hefur áður verið óspör á góð ráð varðandi kennslu þegar 
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ég hef leitað til hennar. Hún samþykkti að hitta mig og ræða við mig um verkefnið mitt. 

Þetta samtal var mjög gagnlegt en hún benti mér strax á að verkefnin sem ég var með 

hugmyndir um væru of flókin. Hún benti mér á einfaldar leiðir í nálgun sem hentaði 

þessum aldurshópi og ræddi jafnframt það að vera saman, búa til gæðastundir og styrkja 

tengsl væri kannski nægjanlegt markmið í raun. Þá ræddum við einmitt þessa þörf kennara 

fyrir að segja svo margt og miðla mikilli þekkingu í einu sem oft skili litlu. Betra sé að 

afmarka sig við eitthvað ákveðið og ná að kafa meira á dýptina eða dvelja lengur og njóta 

betur viðfangsefnisins. Í kjölfar þessa samtals ákvað ég að byrja þessa skipulagsvinnu uppá 

nýtt, einfalda verkefnin og hugsa fyrst og fremst um að skapa gæðastundir. 

 Áður en lengra var haldið hafði ég samband við Elísabetu Lorange, 

listmeðferðafræðing. Ég fékk að taka við hana viðtal í þeim tilgangi að reyna að fá sem 

bestan skilning á því hvernig ég gæti unnið að því í gegnum mína listkennslu að stuðla að 

persónulegri tjáningu og umræðu um tilfinningar og líðan, án þess að fara inn á svið sem 

tilheyrir meðferðum. Einnig vonaðist ég eftir almennum góðum ráðum og hennar 

skoðunum og tilfinningu gagnvart þeirri kennslu sem ég var að fara að hefja. Ekki síst 

áhrifaþáttum varðandi þennan viðkvæma hóp sem mikilvægt væri að hafa í huga. Áður 

hafði ég farið á fyrirlestur hjá dr. Unni Óttarsdóttur um listmeðferð og minni. Þar kom hún 

inn á þætti er varða listmeðferð og úrvinnslu áfalla sem mér fannst mikilvægt að ræða 

nánar. Unnur fjallaði m.a. um það hvernig hægt er að endurupplifa áföll, jafnvel aftur og 

aftur og sú vitneskja varð meðal annars til þess að ég ákvað að leita ráða 

listmeðferðarfræðings.  

 

5.2 Viðtal við Elísabetu Lorange, listmeðferðarfræðing. 

Ég byrjaði á að spyrja Elísabetu um leiðir til þess að forðast að lenda í aðstæðum sem ég 

réði ekki við. Elísabet ræddi hvað myndlist væri góð leið til þess að nálgast sjálfan sig og í 

mínu tilfelli að nýta myndlistina til að skapa ró og kyrrð og einfaldlega rými til að vera og 

vera saman. Að skapa vettvang fyrir gæðastundir þar sem þetta verði eins og hálfgerð 

hugleiðsla frekar en að um úrvinnslu væri að ræða. Hún talaði um að það að fá að vera þar 

sem maður er staddur og að hreyfingin og takturinn, endurtekningin og þá kannski liturinn 

og áferðin geti skapað ró. Að gera eitthvað og geta einfaldlega setið og gleymt sér í því 

væri bæði nærandi og gott.  

 Elísabet talaði um mikilvægi þess að aðstaðan og rýmið væri öruggt, það væri alltaf 

sama rýmið og uppröðun þar eins. Þá sagði hún að gott væri að hefja og ljúka alltaf hverri 
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kennslustund á sama hátt og þá sem hópur. Þannig yrði vel haldið utan um hópinn. Einnig 

lagði hún áherslu á að raða þannig upp að enginn snéri baki í hurðina, því það gæti skapað 

óöryggi þegar fólk mætti kannski seint eða það væri einhver umgangur. Auk þess að fólk 

hefði auðvelt aðgengi að því að komast út en hafa annars hurðina lokaða. Þá lagði hún líka 

áherslu á að sýna fólki aðstöðuna strax í upphafi t.d. kaffistofuna, hvar hægt væri að ná sér 

í vatn að drekka, salernisaðstöðuna, stofuna okkar og svo auðvitað útganginn. Jafnvel væri 

gott að endurtaka þetta í öðrum tíma því stundum eigi fólk erfitt með að muna. Varðandi 

efnisval lagði Elísabet áherslu á að það væri mjög formað því fólk sem væri í 

tilfinningalegu ójafnvægi innra með sér hefði ríka þörf fyrir að vera við stjórn. Þar af 

leiðandi væri betra að efnið byði upp á öryggi og væri í föstu formi. Ef verið væri að bjóða 

upp á málningu og fljótandi liti þá væri hætta á að mikil orka færi í að halda því í skefjum. 

Málning er flæðandi og fljótandi og ef börn væru enn með óunnin áföll að baki þá færu þau 

oft í ákveðið stjórnleysi í meðhöndlun á efninu. Þau geti byrjað að fara að mála á sig og 

svo geti hellst niður og myndast upplausnarástand eða óreiða. Hún sagði að þá gæti 

markaleysið sem væri innra með þeim brotist fram. Þess vegna lagði Elísabet áherslu á að 

mikilvægt væri, til þess að byrja með, að vera með fast efni. Til dæmis væri gott að byrja á 

því að nota tréliti og blýanta, þurrpastel og klessuliti, síðan væri hægt að bæta við annars 

konar efni seinna þegar maður væri búinn að kynnast hópnum aðeins og átta sig á honum.  

 Hún mælti einnig með því að nota lítil blöð eins og A4 því það gæti verið 

yfirþyrmandi að fá í hendurnar stórt blað, síðan væri hægt að fara í meiri stærðir þegar 

maður væri farinn að átta sig á hópnum. Þá mælti hún einnig með leir, en ekki fyrr en í 

þriðja eða fjórða tíma og að vera þá búinn að undirbúa hann, skera niður og gera allt tilbúið 

fyrirfram. Elísabet mælti almennt með því að vera alltaf búinn að undirbúa allt efni og 

aðstöðu fyrir verkefnin fyrirfram og hafa allt jafnvel tilbúið á borðunum, þannig að orka 

kennarans fari ekki í að sækja og sortera efni. Einnig geti það valdið óöryggi þegar fólk 

þarf mikið að vera að standa upp og sækja efni, þá geti myndast spenna sem geti valdið 

ringulreið. Því meira sem maður heldur utan um hópinn, því betra. Þetta skipti öllu máli, 

því ef nemendur nái að hvíla í öryggi í efni og umhverfi þá myndist ró og þannig geti 

maður boðið upp á vissa gæðastund, sem ætti að vera stóra markmiðið.  

 Hvað innlögn verkefna varðar mælti Elísabet með því að vera alltaf með einföld 

skilaboð og hafa þau sjónræn, allt mjög skýrt. Að hafa frekar færri en fleiri verkefni, gefa 

sér tíma í undirbúning og í að koma hlutunum til skila. Ekki síst að gefa nemendum tíma í 

að vinna verkefnin. Hún ræddi um hvað það væri mikil næring í því að sitja með fólki við 

mjög einfalt verkefni í stað þess að of mikil áhersla væri lögð á útkomuna. Þá ræddi hún 
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um að fyrir einstaklinga sem ættu erfitt með að róa sig gæti þetta verið erfitt og því væri 

mjög mikilvægt að vera skýr, gefa einföld fyrirmæli og ekki of mikið af upplýsingum í 

einu. Jafnvel þyrfti kennari að mjög stýrandi, að minnsta kosti í fyrstu tveimur tímunum 

sem sé vissulega ekki draumastaðan þegar kemur að myndlistarkennslu en það sé 

mikilvægt fyrir svona viðkvæman hóp. Þá mælti hún með því að byrja fyrsta tímann á að 

vera með verkefni fyrir foreldri og barn saman, ekki að byrja strax á því að reyna að tengja 

saman börnin annars vegar eða foreldrana hins vegar. Í raun mælti Elísabet með því að 

vera einungis með eitt einfalt en ákveðið markmið í hverjum tíma. Um leið og fólk væri 

farið að slaka á og vissi til hvers ætlast væri af því þá færi það að geta notið meira. Þegar 

maður næði fram augnsambandi og brosi og brosi milli einstaklinga þá vissi maður að þetta 

væri að skila árangri. Þá væri fólk komið með tengingu og farið að njóta sín . Þetta ætti 

aðallega að snúast um það að fólki líði vel, það upplifði öryggi og upplifi að það verði gott 

að koma aftur. Það væri í rauninni ekki hægt að biðja um meira. Í lokin sýndi Elísabet mér 

nokkrar einfaldar teikniæfingar sem hafa þann tilgang að stuðla að samvinnu og bættum 

tengslum fólks. 

 

 

Mynd 17: Tveir teikna saman, skiptast á að bæta við hver hjá öðrum 
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Mynd 18: Tveir teikna á sama tíma, hver með sinn litinn, taktur og samhæfing 

 

Mynd 19: Tveir teikna saman, skiptast á að teikna speglun 

 

Mynd 20: Tveir teikna sama, skiptast á, frjálst, samvinna 
  

Í kjölfar samtalsins við Elísabetu rifaðist upp ýmislegt sem komið hafði upp í samtali mínu 

við Fríðu Bjarneyju t.d. saga um stúlku með mikla áfallastreitu og skort á getu til þess að 

tjá sig á íslensku í leikskólanum. Þar sótti hún í að fá að teikna í rólegheitunum með 

kennaranum sínum og samkvæmt viðbrögðum sálfræðingsins, sem er sérhæfður er í vinnu 

með börn sem orðið hafa fyrir áföllum, var það mjög góð leið. Sálfræðingurinn taldi að það 

gerði mjög mikið fyrir litlu stúlkuna að vita að hún mætti alltaf koma í þessar aðstæður og 

fá að teikna. Að myndirnar hennar og sögurnar sem þar kæmu fram væru skoðaðar, tekið 

væri eftir þeim og að þannig gæti hún einfaldlega tjáð sig og fengið útrás á eigin 

forsendum á myndrænan hátt.  

 Fríða talaði einnig um þörfina fyrir tilfinningalega útrás og ég bað Elísabetu um 
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skilgreiningu á hvað það væri. Hún útskýrði að það að skapa list eða vera í listskapandi 

umhverfi hefði áhrif á alla skynjun. Við það opnast fyrir tilfinningaminni manneskjunnar 

og að þá geti hæglega losnað um tilfinningar. Manneskjan geti þá „endurupplifað“ þessar 

tilfinningar og við það myndist þörf fyrir að tjá þær. Hún sagði það vera bæði frelsandi og 

eflandi að koma frá sér tilfinningum án orða í efni.   

 

5.3 Undirbúningur – umgjörð og verkefnaval 

Við Drífa og Charlotta áttum í samskiptum í aðdraganda vinnusmiðjunnar. Út frá frásögn 

Drífu af vandkvæðunum við að fá sumar þessara kvenna til virkni án þátttöku eiginmanna 

sinna en jafnframt með þeirra samþykki ræddum við um að Drífa og hennar teymi, sem 

kæmu til með að sjá um samskiptin við fjölskyldurnar, skyldu leggja mikla áherslu á að 

þetta væri eingöngu fyrir mæðurnar og börnin. Jafnvel að nota þau rök að það væri á 

forsendum barnanna að hafa foreldri með, svo þau væru örugg en ekki væri hægt að bjóða 

allri fjölskyldunni þátttöku. Það yrði of fjölmennt. Jafnframt ræddum við um hvernig best 

væri að bregðast við ef aðrir myndu mæta, eiginmenn eða jafnvel heilu fjölskyldurnar.  

 Með hliðsjón af þeirri þekkingu sem ég bjó nú yfir eftir samtöl mín við Guðnýju og 

Elísabetu hófst ég handa við að útbúa kennsluáætlun. Ég nýtti einhverjar 

verkefnahugmyndir frá Guðnýju en einnig hugmyndir frá vinnusmiðjunum okkar 

Margrétar fyrir börnin úr Klettaskóla, auk nýrra hugmynda sem ég útfærði með hópinn í 

huga. Ég ákvað að byrja á því að skipuleggja fyrsta tímann og í raun að skipuleggja bara 

eitt skipti í einu út frá upplifun minni af tímanum á undan og þörfum hópsins. Þennan 

fyrsta tíma ákvað ég að hafa verkefnin mjög stýrð, blöðin ekki stór og öll efni í föstu formi. 

Ég ákvað að nýta hugmynd frá Elísabetu um verkefni sem stuðlar að samskiptum, 

tengslum og samvinnu. Verkefnið snýst um að tveir velja sér hver sinn trélitinn, annar 

byrjar á að teikna línu og hinn teiknar svo línu sem byrjar þar sem hinn endaði. Þetta 

heldur áfram þar til blaðið er alsett línum. Þá er hægt að fara í það að finna form sem hafa 

myndast og lita inn í þau. Ég bjó til sýnishorn og sá einnig fyrir mér að við Nermine 

myndum hafa sýnikennslu á verkefninu. Þá ákvað ég að annað verkefni yrði sjálfsmynd, 

þar sem við myndum skoða okkur sjálf, hvað við ættum sameiginlegt og hvað væri ólíkt.  
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5.4 Vinnusmiðja hefst 

 

5.4.1 Dagur 1 

Við Nermine hittumst tímanlega til þess að fara vel yfir verkefni dagsins en fyrirfram hafði 

ég sent henni tölvupóst með kennsluáætlun. Ég sýndi henni lítil spjöld sem ég hafði útbúið 

sem sýndu liti og dýr, auk sýnishornsins af verkefninu . Við prófuðum að vinna verkefnið 

saman og æfðum þannig sýnikennsluna. Þá útskýrði ég hvernig ég sæi fyrir mér 

hlutverkaskipan okkar og vinnulag. Næst fórum við í það að stilla upp stofunni samkvæmt 

ráðleggingum Elísabetar. Við röðuðum borðunum upp þannig að þau mynduðu lengju, allir 

gætu séð alla og enginn myndi snúa baki í hurðina. Þá röðuðum við jógadýnum í hring en 

hugmyndin var að hefja samveruna saman á gólfinu og ljúka henni á sama hátt í þeim 

tilgangi að reyna að stuðla að vellíðan og hrista hópinn saman í þægilegri og óformlegri 

uppsetningu. Þá var ég einnig meðvituð um, bæði út frá viðtali mínu við Elísabetu og út frá 

reynslu minni af samstarfinu við Margréti Norðdahl um kennslu nemenda með ólíka færni, 

að það skapaði öryggi og myndaði skýran ramma að hefja og ljúka kennslustund á 

ákveðinn hátt og helst alltaf á sama hátt. Við Nermine tókum fram öll þau efni og áhöld 

sem við þurftum og reyndum að sjá til þess að við myndum ekki þurfa að nota mikla orku í 

slíkt eftir að nemendur okkar væru mættir á svæðið. Allt var tilbúið á borðunum og öll 

gögn við höndina.  

 Þegar nemendur okkar fóru að tínast í hús tókum við á móti þeim og buðum þeim 

inn á kaffistofu nemenda. Þar safnaðist hópurinn saman og þegar flestir voru mættir og 

klukkan orðin svolítið margt, gengum við með hópinn um skólann. Við sýndum þeim 

salernisaðstöðuna, ítrekuðum að hægt væri að fá vatn og kaffi á kaffistofunni og sýndum 

þeim svo stofuna okkar. Eftir að allir höfðu tekið af sér yfirhafnir og farið úr skóm settumst 

við í hring á jógadýnurnar. Þar hóf ég stundina á því að bjóða þau formlega velkomin í 

Myndlistaskólann. Ég tók upp gula spjaldið en ég hafði valið gula litinn sem fyrsta lit að 

vinna með vegna þess að mér finnst hann standa fyrir gleði, léttleika og sköpun. Ég sýndi 

spjaldið og sagði: ,,Ég heiti Fríða, ég er frá Íslandi og þetta er gulur“. Svo rétti ég næstu 

manneskju spjaldið og hugmyndin var að hún myndi segja ,,gulur“ á sínu tungumáli. Ég 

hjálpaði henni að segja setninguna en þegar kom að litnum þá sagði hún „gulur“ á íslensku. 

Ég náði svo að gera mig skiljanlega varðandi það að hún myndi segja nafn litarins á sínu 

tungumáli og þróaðist leikurinn þannig að allir sögðu „þetta er gulur“ og í kjölfarið kom 
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nafn litarins á þeirra tungumáli. Á þessum tímapunkti komu fram fyrstu vísbendingar um 

þörf hópsins til þess að læra íslensk orð. Þegar leið á tímann varð það meira og meira 

áberandi. Nemendur áttu margir hverjir erfitt með þessa kynningu og fengum við þannig 

vísbendingar um stöðu þeirra og líðan. Við gerðum okkar besta við að vera hvetjandi, 

brosmildar og jákvæðar og að lokum hafði allur hópurinn náð að komast í gegnum þetta 

verkefni.  

 Því næst buðum við þeim að setjast við borðin, móðir og barn hlið við hlið. Við 

tókum fram sýnishorn af fyrsta verkefninu og sýndum þeim svo hvernig það væri unnið. 

Við völdum okkur hvor sinn trélitinn, ég teiknaði línu og Nermine aðra sem byrjaði þar 

sem mín lína endaði. Þannig héldu við áfram þar til línurnar voru farnar að mynda net og 

einhver form farin að myndast. Þá gengum við á milli nemenda, buðum þeim að velja sér 

lit og hjálpuðum þeim af stað. Þetta gekk almennt mjög vel og okkar upplifun af 

verkefninu var að mæður og börn virtust njóta stundarinnar. Óvæntur vinkill var að 

einhverjar kvennanna sem voru óöruggar eða höfðu hugmyndir um að þær skorti hæfni til 

að teikna virtust þarna átta sig á að hægt er að njóta þess að teikna á einfaldan hátt án þess 

að búa yfir einhverri grunnþekkingu. Þarna voru einfaldlega allir jafnir.  

 Ein konan sem mætti var ekki á listanum okkar og var ekki með barn. Við vissum 

ekki alveg hvernig við áttum að bregðast við. Hún hafði engan til að vinna með en í þessari 

æfingu ákváðum við að Nermine myndi vinna verkefnið með henni. Við höfðum í upphafi 

áhyggjur af því að henni myndi ekki finnast þetta áhugavert en annað kom á daginn. Hún 

var afar einbeitt og okkar tilfinning var að hún hefði uppgötvað nýja hlið á teikningu, 

aðferð sem allir geta unnið með og hún virtist njóta þess. Þegar við fórum í kaffi sat hún 

áfram inni og teiknaði aðra mynd í sama stíl en án þess að einhver annar tæki þátt í því. 

 

Mynd 21: Aukamynd konunnar sem var án barns 

Þetta vakti mig enn og aftur til umhugsunar um stöðu einangraðra kvenna af erlendum 

uppruna og mér varð hugsað til þess sem Fríða B. Jónsdóttir sagði um virknina, eða skort á 

virkni. Þá varð mér einnig hugsað til vinnusmiðjunnar hennar Elsu, þar sem ég hafði einnig 
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áhyggjur af því að konunum þætti verkefnið einfalt og barnalegt, en svo var alls ekki. 

Annað sem kom á óvart var að ein kvennanna virtist vera að glíma við mikið óöryggi eða 

eitthvað annað sem olli því að hún átti mjög erfitt með að skilja verkefnið. Kannski skorti 

hana þor til þess að takast á við það, sem lýsti sér í því að línurnar hennar fóru alltaf 

hringinn í kringum aðrar línur. Hún þurfti mikla hvatningu til þess eins að teikna línu þvert 

yfir blaðið, þvert í gegnum eða yfir þær línur sem fyrir voru. Dóttir hennar átti líka í 

erfiðleikum með þetta en var þó fljótari til að ná tökum á verkefninu. Við leiðbeindum 

nemendunum jafnóðum með næsta skref sem var að finna form sem myndast höfðu og lita 

þau. Þarna átti sama konan einnig erfitt með verkefnið, hún notaði bláan lit og litaði í raun 

heildina á sínum helmingi blaðsins. Dóttirin byrjaði á sama hátt með rauðum en fékkst svo 

til að nota einnig fjólubláan og náði að vinna með formin. 

 

Mynd 22: Mæðgur sem áttu í erfiðleikum með að teikna línur sem færu í gegnum hver 
aðra, og að finna form. 

 Seinna verkefnið var sjálfsmynd. Þar var ég að reyna að vinna samkvæmt 

hugmyndum um fjölmenningarlega sjálfsmynd, að skoða saman það sem er ólíkt með 

okkur og gerir okkur einstök en jafnframt að leggja áherslu á það sem sameinar okkur. Þær 

hugmyndir sæki ég meðal annars til F. Graeme Chalmers (1996), prófessors við UBC, sem 

hefur fjallað mikið um fjölmenningarhyggju (e. multiculturalism) í tengslum við 

listkennslu. Hann leggur áherslu á að við beinum sjónum okkar að því sem sem við eigum 

sameiginlegt um leið og við virðum margbreytileikann. Hugmyndin var að við myndum 

skoða okkur saman, ég myndi spyrja um augnlit og við myndum ná að átta okkur á hver 

okkar væru með líkan augnlit og hver ekki. Niðurstaðan var að við vorum öll með brún 

augu. Það var hlegið og í kjölfarið benti ég á að við værum líka öll með dökkt hár. Út frá 

því þróaðist umræðan yfir í að skoða hvað við ættum sameiginlegt. Allir voru með litla 

spegla á statífum fyrir framan sig og ég benti með tveimur fingrum á augun mín og sagði 

„tvö augu“. Á þessum tímapunkti fengum við Nermine staðfestingu á þörf og áhuga 

nemenda okkar á að læra íslensk orð. Þeir sögðu allir í kór „tvö augu“ og þannig gekk þetta 
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þegar ég benti á að ég væri með eitt nef, tvær nasir, einn munn og tvö eyru. Kórinn 

endurtók orðin. Þá sýndi ég þeim á blaði hvernig ég myndi teikna mína sjálfsmynd á mjög 

einfaldan hátt. Ég valdi óhefðbundna liti fyrir augnumgjörð, nef, nasir, munn og eyru. Þá 

notaði ég „réttan“ lit, brúnan, þegar ég teiknaði augnlit og hár. Þarna reyndi ég að stuðla að 

því að allir kæmu að verkefninu sem jafningjar og vonaðist eftir því að enginn fyndi fyrir 

vanmætti þegar kæmi að því að teikna. Ekkert væri í raun rétt eða rangt og það mátti 

gjarnan gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn. Ein móðirin hafði á orði að hún kynni ekki 

að teikna. Hún talaði ensku og ég gat því svarað henni og útskýrt að það væri ekkert rétt 

eða rangt í því að teikna. Þetta sé bara eins og að hafa rödd, hver og ein rödd er einstök. 

Við teiknum einfaldlega á okkar hátt, hver og einn.  

 Allir hófust handa við að teikna og gekk þetta almennt mjög vel. Aðeins ein stúlkan 

átti erfitt með að komast af stað. Móðir hennar aðstoðaði hana og myndi ég segja að hún 

hafi aðstoðað hana helst til of mikið, en við þessar aðstæður og þar sem þessi stúlka var 

augljóslega afar óörugg þá fannst mér bara jákvætt að þær fyndu sjálfar og í sameiningu 

leið til þess að vinna verkefnið. Þær áttu falleg samskipti þar sem þær skoðuðu hver aðra 

og túlkuðu. Þetta var að mínu mati mjög tengslamyndandi verkefni. Þegar allir höfðu unnið 

sína sjálfsmynd bættum við því við að hver og einn teiknaði eftir hönd sinni. Þá var allt 

klippt út, við hjálpuðumst að, og nemendur fengu að velja um nokkra liti á kartoni til þess 

að líma myndirnar á. Þarna notaði ég líka tækifærið, æfði nöfnin á litunum og reyndi að 

stuðla að því að móðir og barn tækju sameiginlega ákvörðun um val á lit. 

 

 

Mynd 23: Sjálfsmyndir 

 Konan sem var stök vann einnig þetta verkefni en hún fékka helmingi minna litað 

karton til að líma á. Þetta var ég viss um að væri allt of barnalegt verkefni fyrir hana að 

vinna án samstarfs við barn en ekki virtist svo vera. Hún var einbeitt og vandvirk og ekki 
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að sjá annað en að hún nyti verkefnisins. Að þessu loknu hvöttum við nemendur til þess að 

merkja spjöldin sín. Þá voru þónokkrar af konunum sem ekki kunnu að skrifa nöfn sín með 

okkar letri. Þær hjálpuðust að við að finna út úr því og virtust hafa þörf fyrir að æfa það. 

Skrifuðu nöfnin á verkin sín, á nafnspjöld til þess að hafa á borðunum og á möppurnar 

sínar. Þegar þessu var lokið söfnuðumst við aftur saman á jógadýnunum. Við endurtókum 

nafnahringinn og notuðum spjald með öðrum lit, rauðum. Að því loknu dróg ég upp spjöld 

með myndum af dýrum og ég sýndi eitt í einu og sagði heitin á íslensku. Þau hermdu eftir 

og svo reyndum við að framkalla hljóðin sem dýrin gefa frá sér. Sumir áttu erfitt með að 

taka þátt vegna óöryggis og óframfærni, að því er virtist, en langflestir voru með, virtust 

áhugasamir og hafa gaman að. Við áttum í svolitlum vandræðum með að þagga niður í 

spjalli milli mæðra á þessum tímapunkti en það lagaðist þegar leið á. Að lokum þökkuðum 

við þeim fyrir komuna og reyndum að hvetja þau til þess að koma aftur næst. Okkar 

tilfinning var að nemendur okkar hefðu notið samverunnar og verkefnanna og vorum við 

vongóðar um að þeir myndu mæta aftur næst. 

 

Mynd 24: Spjöld með myndum af dýrum 

 Þegar nemendur voru farnir og við Nermine höfðum gengið frá ræddum við 

hvernig hefði gengið og hvað við þyrftum að hafa í huga fyrir næsta skipti. Ég sagði 

Nermine frá því að meðan hópurinn var einbeittur við að vinna hafði ég litið út um eina 

gluggann sem dregið var frá og vísaði inn í portið bak við skólann. Þar sá ég að 

lögregluaðgerð var í gangi og vopnaðir sérsveitarmenn að störfum. Ég hafði verið fljót að 

draga fyrir gluggann og enginn varð var við neitt en þarna eru íbúðir sem tilheyra 

félagslega kerfinu og búa þarna einstaklinar sem eru í neyslu. Þetta var uppákoma sem 

hefði mögulega getað kallað fram mikið óöryggi og jafnvel endurupplifun áfalla hefðu 

nemendur orðið varir við hana. Við ræddum um að við þyrftum að biðja Drífu og teymið 
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hennar um að koma því til skila við nemendur að þau myndu hér eftir nota innganginn að 

framanverðu en inngangurinn inn í portið yrði læstur. Þá þyrfti líka að ítreka að allir kæmu 

með nesti, sem væri afar mikilvægt, sérstaklega fyrir börnin. Við ræddum að þessi 

tímalengd væri mátuleg en fyrirfram höfðum við haft áhyggjur af því að þetta væri of 

langt. Nestispásan væri samt mjög mikilvægt til að uppbrots. Þá ræddum við einnig að við 

þyrftum að passa að gefa verkefnunum nægan tíma, við höfðum verið með verkefni á 

planinu sem var ofaukið en það nýtist fyrir seinni tíma. Einnig ræddum við um mikilvægi 

þess að hafa skýr sýnishorn af öllu. Við höfðum upplifað mjög sterka þörf hópsins fyrir að 

læra íslensk orð og tókum ákvörðun um að leggja meiri áherslu á þann þátt og finna leiðir 

til þess að flétta það inn í kennsluna, í gegnum athafnirnar og sem mest á sjónrænan hátt. 

Nermine stakk upp á að nota íslenska tónlist og við ákváðum að finna tónlist sem okkur 

fyndist henta og koma með hátalara. Síðan ræddum við að sniðugt væri að útbúa stór 

spjöld með litum og heitum þeirra til þess að hengja upp á vegg og hafa í umhverfinu.  

 

5.4.2 Dagur 2 

Mín tilfinning hvað hópinn varðaði var að þó að börnin hefðu verið farin að sýna hvert 

öðru áhuga þá væru þau enn ekki orðinn nægilega örugg til þess að aðskilja þau frá 

mæðrum sínum. Þess vegna skipulagði ég verkefni næsta tíma út frá samskonar vinnulagi, 

að börn og mæður myndu vinna saman og að verkefnin hefðu skýran ramma. Ég hafði 

útbúið arkir af vatnslitapappír á þann hátt að ég sletti á þær vatnsþynntu bleki í 

mismunandi litum svo mynduðust litlar slettur. Þá bjó ég til sýnishorn þar sem ég notaði 

tréliti í mismunandi litum og strikaði á milli slettanna þannig að úr varð net af línum. Þetta 

ætti að vera auðskilið verkefni, en við kynnumst snemma þeirri athöfn að tengja á milli 

punkta. Þá útbjó ég annað verkefni í sama anda en sumar sletturnar þar voru svolítið stærri 

og ég teiknaði á frjálsan hátt í kringum þær. 
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Mynd 25: Sýnishorn af fyrra slettuverkefninu, blaðinu eins og þau fá það í hendurnar 
með lituðum blekslettum og einnig þar sem búið er að tengja með línum milli 
þeirra 

 

Mynd 26: Sýnishorn að seinna punktaverkefninu þar sem teiknað er í kringum sletturnar 

Hugmyndin með þessum slettuverkefnum var að sýna þeim hvernig maður getur notað 

ímyndunaraflið og teiknað út frá einhverju tilviljanakenndu, eins og t.d. dropum eftir kaffi 

á blaði.  

 Í þriðja verkefninu ákvað ég að bjóða þeim að nota tréliti og vatnsliti og vinna með 

aðferð klippimynda eða „collage“. Ég hafði klippt út úr náttúrulífstímaritum myndir af 

dýrum, litríkum gróðri og fleiru þannig að úrklippurnar mynduðu óregluleg lífræn form.  

 

Mynd 27: Myndir úr náttúrulífstímaritum sem ég klippti í óregluleg og lífræn form 
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Nemendur myndu velja nokkrar úrklippur, líma þær á hvítt blað og mála svo í kringum þær 

til þess að búa til umhverfi. Hugmyndin á bak við verkefnið var að virkja ímyndunaraflið 

til að sjá fyrir sér og skapa heim í kringum þessa litlu úrklippu. Hvað tæki við þar sem 

ljósmyndin endaði? Ég útbjó tvö ólík sýnishorn en ég held að það sé mikilvægt að vera 

með fleiri en eitt svo þau fari síður að reyna að líkja eftir, eða geri sér frekar grein fyrir að 

þau hafi frelsi til að fara sína eigin leið í útfærslunni. Eftir á að hyggja hefði jafnvel verið 

gott að hafa enn fleiri og leggja áherslu á að þau væru ólík. 

  

Mynd 28: Mín sýnishorn að klippimyndaverkefninu 

 

Mynd 29: Myndir af svipbrygðum í tengslum við mismunandi tilfinningar, heiti 
tilfinninga skrifuð í kven- og karlkyni 

 Fyrir samveruna í upphafi og lokin hafði ég útbúið fleiri spjöld sem sýndu tvo nýja 

liti, bláan og fjólubláan og tvö ný dýr, hest og fiðrildi. Einnig útbjó ég ný spjöld sem voru 

einfaldar andlitsteikningar sem sýndu svipbrigði sem túlkuðu tilfinningar. Ég hafði með 

notkun þeirra hugmyndir um að byrja að fara aðeins inn á tilfinningarnar, en á mjög 

almennan hátt. Kenna þeim heitin, skrifa nöfnin í kven- og karlkyni og gera svo sjálf 
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tilraun til að leika þær fyrir þau. Ég var byrjuð á námskeiðinu hjá Hugarfrelsi og ákvað að 

nýta mér sitthvað sem ég lærði þar og taldi að gæti gengið fyrir hópinn, eins og einfaldar 

jóga- eða teygjuæfingar og öndunaræfingu. Þá ákvað ég að koma með svokallaða 

„hugarkrús“ (e. mind jar) sem ég hafði útbúið fyrir námskeiðið Litir og tilfinningar sem ég 

kenndi sumarið áður. Þetta var krukka með vatni og glimmeri en hugmyndin var að sýna 

þeim á þennan hátt hvernig hugurinn virkar þegar hann er í uppnámi. Þá hristir maður 

krukkuna og glimmerið fer út um allt, vatnið verður óskýrt og maður sér ekki í gegnum 

það. En ef maður bíður í smá stund þá sest glimmerið á botninn og vatnið verður tært aftur.  

  

Mynd 30: Hugarkrús 

Þannig er hægt að útskýra að ef maður finnur leiðir til þess að róa sig og lætur svolítinn 

tíma líða, þá róast hugurinn og tilfinningarnar og hugsunin verður skýrari. Ég tengdi 

hugarkrúsina við svokallaða fingraöndun sem ég hafði lært á námskeiðinu. Hún er einföld. 

hægt að gera hvar og hvenær sem er og hentar jafnframt vel fyrir svona ung börn. Þá taldi 

ég að það væri auðvelt að útskýra hana á sjónræn hátt.  

 Áður en nemendur mættu höfðum við Nermine sett stofuna upp á sama hátt en núna 

hafði ég fundið til fallega hluti sem ég setti í miðjuna á hringnum sem jógadýnurnar 

mynda. Þetta var pottablóm, uppstoppaður fugl, steinar og skeljar sem til voru á bókasafni 

skólans. Nemendur mættu seint þennan dag, sem hafði töluverð áhrif á dagskrána en þeir 

voru að týnast inn alveg fram að nestispásunni. Það mættu þó fleiri í þetta skiptið. Sú sem 

kom barnlaus síðast, kom ekki. Síðar kom í ljós, samkvæmt samtali við Drífu hjá 

þjónustumiðstöðinni, að líklegt væri að hún hefði komið sem eins konar eftirlitsaðili. Hún 

var mágkona einnar móðurinnar og mögulega hefur hún verið send til að kanna hvort ekki 

væri öruggt fyrir konuna að taka þátt í vinnusmiðjunni, að þarna væru bara konur. Slíkt 

þykir, að sögn Drífu, eðlilegt í þeim menningarheimi sem þessar konur tilheyra. Sjálf hef 

ég vitneskju og reynslu af slíkum hugsunarhætti vegna tengsla minna við sýrlensku 

flóttafjölskylduna sem ég tók að mér að styðja og hugsaði með mér að það sem væri 
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mikilvægt væri að konurnar myndu mæta og eiga þessar góðu samverustundir. Þá talaði 

Drífa einnig um þetta í viðtali sem ég tók við hana eftir að vinnusmiðjunni lauk, að eitt af 

því sem henni fannst svo frábært við þessa nálgun hjá mér var að konurnar fengju smá frí 

frá þjónustuhlutverkinu heima fyrir, frí frá eiginmanninum og hinum börnunum. Sú 

vitneskja nægði mér. 

 Við hófum stundina frekar fámenna, settumst í hring og byrjuðum á teygjuæfingum 

fyrir háls og axlir. Í kjölfarið kenndi ég þeim fingraöndunina en hún virkar þannig að 

maður staðsetur hægri hönd fyrir framan sig þannig að fingur vísa upp, sundurglenntir, og 

lófi vísar fram. Maður staðsetur vísifingur vinstri handar neðst og yst á þumalfingri hægri 

handar og færir hann hægt og rólega upp þumalinn á innöndun og svo niður hinu megin á 

útöndun. Þannig ferðast fingurinn eftir hinum fingrunum og öndunin virkar á sama hátt. 

Við endurtókum nafnaleikinn og var það tilfinning okkar Nermine að nemendur væru strax 

farnir að upplifa meira öryggi, þau voru flest að upplifa þetta í annað sinn og náðu að tjá 

sig af meira öryggi, hærra og skýrar. Í nafnaleiknum kynntum við nýju litina og í kjölfarið 

skoðuðum við aftur dýrin ásamt nýja dýrinu, hestinum. Við sögðum nöfnin og hermdum 

eftir hljóðunum sem þau gefa frá sér. Þetta gekk mjög vel og var mikið hlegið af tilraunum 

okkar til að hneggja. Að þessu loknu buðum við þeim að setjast við borðin og þar voru 

blöðin með litlu blekslettunum tilbúin, ásamt trélitum. Ég sýndi þeim sýnishornið sem ég 

hafði útbúið (sjá mynd 24) og við Nermine sýndum þeim svo hvernig þetta virkaði. Þegar 

net af línum hafði myndast fóru einhverjir að lita inn í form. Verkefnið virtist auðskilið og 

voru flestir virkir.  

  

Mynd 31: Fyrra slettuverkefnið 

 Einn drengur sem var að mæta í fyrsta skipti hafði ekki nægilega eirð í sér til þess 

að sitja lengi við þetta verkefni. Móðir hans reyndi að stýra honum. Ég reyndi að útskýra 

fyrir henni að það væri allt í lagi að hann næði þessu ekki alveg eða hefði ekki áhuga, við 

myndum bara finna eitthvað annað fyrir hann. Hún er frá Albaníu og talaði hvorki íslensku 



 

 
71 

né ensku þannig að það var mjög erfitt fyrir mig að útskýra. Hún gat útskýrt á ensku að 

hann væri ekki í skóla, eins og hún væri að reyna að afsaka hegðun hans og virtist hálf 

skömmustuleg yfir því að hann væri ekki eins áhugasamur og hinir krakkarnir. Ég bauð 

honum lítið blað og liti og hann teiknaði svartan höfuðfætling og litaði hann allan svartan. 

Annars var ekki mikil fyrirferð í honum á neinn hátt, hann stóð oft upp og hljóp eitthvað 

um, var mjög áhugasamur um uppstoppaða fuglinn og fór stundum að strjúka honum. 

Einnig var þarna lítil stúlka, 18 mánaða gömul, sem hann var mjög hrifinn af og fór oft til 

hennar að strjúka henni um höfuð og vanga. Ég fór smátt og smátt að gera mér grein fyrir 

að ég þyrfti mögulega að finna annarskonar verkefni sem vektu áhuga hans. Ekki gafst tími 

fyrir seinna slettuverkefnið og var það geymt þar til síðar. 

 Við Nermine nýttum kaffitíma nemenda vel í undirbúning fyrir næsta verkefni. Við 

lögðum allar úrklippurnar á gólfið þannig að þær mynduðu lengju eða sveig. Allt annað 

efni, pappír og áhöld voru tilbúin á borðunum. Krakkarnir fengu til að byrja með að velja 

sér þrjár úrklippur. Það fór þannig að þau völdu nánast öll eingöngu dýramyndir þannig að 

ég ákveð að mæðurnar mættu líka velja sér eina upp á fjölbreytnina. Þegar allir voru sestir 

við borðin sýndi ég þeim sýnishornin og útskýrði að þau ættu að byrja á að líma 

úrklippurnar á blaðið og svo mættu þau vinna umhverfið með trélitum og vatnslitum.  

 

 

 

Mynd 32: Úrklippum raðað í sveig á gólfið, nemendur velja og byrja svo að líma þær á 
blað 

Flestum gekk vel að skilja verkefnið og fannst okkur áhugavert að einhver barnanna völdu 

myndir af dýrum sem tilheyra köldum svæðum eins og mörgæsum og selum. Ein stúlkan 

átti erfitt með að koma sér af stað og ég velti fyrir mér að mögulega hafi það verið af því 

að hún hafi átt erfitt með að sjá fyrir sér svo framandi umhverfi. Öll komust þau þó af stað 

að lokum. Ég hafði í byrjun áhyggjur af því að þau myndu ekki ná að klára verkefnið og að 
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við myndum þá þurfa að fara í það aftur í næsta tíma , en þegar allir voru byrjaði þá gekk 

mjög vel og allir náðu að klára. Það var mjög gott eftir á að hyggja, því mætingin hjá 

hópnum var svo stopul. Ég var farin að átta mig á að mikilvægt væri að vera ekki með of 

löng verkefni, bæði vegna þess að börnin hefðu líklega ekki úthald í þau og vegna 

mætingarinnar.  

  

Mynd 33: Klippimyndir nemenda, móðir og barn unnu saman 

 Þegar við sameinuðumst í hring í lok tímans ákváðum við að gefa okkur góðan 

tíma, þó að við færum svolítið framyfir áætlaðan kennslutíma. Við ætluðum að skoða 

tilfinningar og vildum gera það í rólegheitum auk þess sem einhverjir voru nýjir og höfðu 

jafnvel ekki verið með í samverunni í upphafi. Enginn virtist heldur vera á hraðferð. Ég 

byrjaði á að sýna þeim spjald með nýju dýri, fiðrildi, og notaði tækifærið vegna þeirra sem 

voru nýjir til þess að taka nafnahring þar sem ég lét fiðrildaspjaldið ganga.  

 

Mynd 34: Spjald með mynd af fiðrildi 

Allir sögðu „ég heiti (nafn), ég er frá (land) og þetta er fiðrildi“. Í kjölfarið fylgdi heiti 

fiðrildis á móðurmálinu. Þetta var skemmtilegt og mikið hlegið, enda hefði ég varla getað 

valið erfiðara orð en fiðrildi. Ég hafði einfaldlega valið fiðrildi til þess að geta gert 

hreyfiteygju í kjölfarið, sem líkir eftir hreyfingum fiðrildavængja en hafði ekki hugsað út í 

hversu erfitt það getur verið að segja þetta orð. Það var ekkert verra að út úr þessu kæmu 

hlátrasköll og gleði. Við gerðum svo hreyfiteygjuna, sem er þannig að maður krossleggur 
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fætur og hreyfir svo hnén upp og niður.  

 Því næst tók ég fram spjöldin með tilfinninga-andlitunum. Það sat drengur við 

hliðina á mér þannig að ég átti frekar auðvelt með að útskýra þá mismunandi 

birtingarmynd orðanna sem kom fram á spjöldunum, hvernig maður segir þau í kven- og 

karlkyni. Þetta fannst þeim forvitnilegt og Nermine sagði mér eftir á að þetta hafi virkað 

mjög vel og verið skýrt. Þá sýndi ég þeim eitt spjald í einu og lék tilfinninguna. 

Krökkunum fannst þetta fyndið, hermdu jafnvel eftir og allir virtust skilja nokkuð vel. Að 

þessu loknu sýndi ég þeim hugarkrúsina, útskýrði með bendingum og viðeigandi 

tilfinningaspjöldum hvernig hugurinn virkar þegar ég er í uppnámi. Ég hristi krukkuna og 

sýndi þeim. Þá lagði ég krukkuna á gólfið fyrir framan mig og rétti fram hægri höndina. 

Allir gerðu eins og ég og við fórum saman í gegnum fingraöndunina. Því næst sýndi ég 

þeim hugarkrúsina aftur, þar sem glimmerið hafði allt fallið til botns og vatnið var tært, ég 

gat séð skýrt í gegnum það. Með bendingum sýndi ég þeim að þannig væri núna hugurinn 

minn. Þetta virtist komast til skila og allir virkir og áhugasamir.  

  

Mynd 35: Tilfinningaspjöldin ásamt öðrum gögnum sem notuð voru þegar við 
söfnuðumst saman í hring í upphafi og lok hverrar kennslustundar 

 Þegar allir fóru að klæða sig í útifötin kom ein stúlkan og í kjölfarið móðir hennar 

til okkar og skoðuðu tilfinningaspjöldin betur, þær spurðu sérstaklega út í spjöldin sem 

stóðu fyrir tilfinningarnar „hrædd“ og „leið“ og æfðu sig að segja orðin og mynda 

setningarnar „ég er hrædd“ og „ég er leið“. Þetta vakti okkur Nermine til umhugsunar um 

að ekki væri allt sem sýndist þegar kæmi að líðan nemenda okkar. Þau virtust öll vera 

frekar glöð og kát en við vissum auðvitað ekkert um það hvernig þeim liði í raun og veru. 

Þarna byrjuðum við jafnframt að finna að við höfðum sjálfar miklar áhyggjur af líðan og 



 

 
74 

velferð þessa hóps, sú staða að hvert og eitt þeirra gæti fengið höfnun við umsókn sinni um 

alþjóðlega vernd og verið sent af landi brott með litlum fyrirvara. Sjálf fann ég að af 

einhverjum ástæðum var ég farin að vera viðkvæmari tilfinningalega en ég átti að mér. Ég 

hafði einfaldlega sett fókusinn allan í að skipuleggja verkefnin, kennsluaðferðirnar og 

aðstæðurnar og ýtt frá mér hugsuninni um ótryggt ástand hópsins og óttann sem blundaði 

undirniðri öllum stundum.  

 Í lokin fylgdum við þeim út og sýndum þeim aðalinnganginn en Drífa og hennar 

teymi höfðu ekki náð að útskýra þetta fyrir þeim með bakdyrnar. Við Nermine gengum frá 

og ræddum svo saman um tímann og framhaldið. Okkur fannst þetta ganga mjög vel og 

fundum að börnin voru farin að tengja nokkuð vel sín á milli. Það var okkar tilfinning að 

það væri mögulega tímabært í næsta tíma að bjóða upp á verkefni þar sem þau væru út af 

fyrir sig en auðvitað alltaf í sama herbergi og mæðurnar. Finna jafnvel verkefni þar sem 

hægt væri að leiða þau inn í frjálsan leik. 

 

5.4.3 Dagur 3 

Fyrir þennan tíma hafði ég útbúið spjöld með nýjum litum, brúnum, bleikum, svörtum og 

hvítum og nýju dýri, kind. Annars hafði ég ákveðið að gera svipað og síðast í samverunni í 

byrjun og í lokin, en kynna jafnframt fyrir þeim tónaskálina mína í kjölfarið á 

öndunaræfingunni.  

 

Mynd 36: Tónaskálin 

Ég var farin að hugsa um að gaman væri að halda smá sýningu í lokin og bjóða 

fjölskyldunum. Ég ræddi það við Charlottu og Ínu hjá Myndlistaskólanum sem tóku vel í 

hugmyndina. Þá var ég líka farin að hugleiða að hafa samband við fyrirtæki sem seldi 

myndlistavörur og væri mögulega til í að gefa þeim gjafir. Einn tilgangurinn með þessu 
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verkefni er að þau mögulega uppgötvi að þau geti notað myndlist til þess að eiga notalegar 

stundir saman og til þess að tjá sig, hvar sem þau eru stödd. Þessa viku hafði verið mikið 

að gera hjá mér í skólanum og ég hafði ætlað mér að skipuleggja verkefni sem ég var 

komin með hugmynd sem myndi geta stuðlað að frjálsum leik hjá börnunum en náði ekki 

að undirbúa það. Ég ákvað að nota verkefnið sem ekki náðist síðast, stóru doppurnar sem 

teiknað er í kringum og kom svo með hugmynd að öðru verkefni þar sem ég var búin að 

klippa út litla búta, form, úr pappír í mismunandi litum. Ég útbjó sýnidæmi þar sem ég 

límdi nokkra svona búta á vatnslitapappír, litaði svo samskonar form víðsvegar um blaðið 

með vaxlitum og málaði því næst línur, láréttar og lóðréttar, með vatnslitum yfir. Einfalt og 

skýrt og snérist um form, liti og línur. Þetta áttu mæður og börn líka að vinna saman. 

 

  

Mynd 37: Verkefni sem snérist um liti, form og línur 

 Þennan dag mættu þau aftur seint og var jafnframt frekar slök mæting. Samveran í 

upphafi gekk þó vel, þrátt fyrir fámennið. Við fórum í gegnum þetta venjulega, nöfnin, 

litina og dýrin og enduðum á fiðrildinu og hreyfiteygjunum sem því tengdust. Þá hófumst 

við handa við fyrra verkefnið, stóru sletturnar. Það var líkt því sem þau gerðu í síðasta tíma 

þannig að þau voru fljót að átta sig á því út á hvað það gekk. Við skynjuðum frekar fljótt 

svolítið áhugaleysi hjá börnunum, að þetta væri of líkt því sem við vorum að gera síðast og 

það vantaði kannski meiri fjölbreytni. Einn drengurinn, sá sem missti fljótt áhugann síðast, 

var fyrstur til að sýna áhugaleysi. Hann fór á ferðina, hljóp um og stoppaði aðeins til að 

strjúka litla barninu og uppstoppaða fuglinum. Ég byrjaði á að fara með honum út á gólf og 

teikna með honum, þar teiknaði hann höfuðfætling. Þegar hann missti aftur áhugann náði 

ég í fuglinn og setti hann á borðið fyrir framan hann, notaði svo handahreyfingar til að 

sýna honum línu og stefnu stélsins og fótanna og gaf frá mér hljóð til að leggja áherslu á 

það. Þetta vakti áhuga hans í smá stund og hann teiknaði einfalda og skemmtileg mynd af 

fuglinum og steininum sem hann stóð á.  
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Mynd 38: Mynd af höfuðfætlingi og önnur af uppstoppuðum fugli sem stóð á steini 

 Þegar hann var aftur orðinn leiður ákvað ég að prófa að virkja hreyfiþörfina hans og 

bjóða upp á verkefni þar sem hann gæti unnið stórt, notað líkamann og hreyft sig um. Ég 

náði í stórt blað og lagði á gólfið ásamt trélitum, bauð honum svo að setjast á það og notaði 

handahreyfingar til að virkja hann í að teikna allt í kringum sig. Hann fór á fullt að teikna 

hringi í kringum líkamann. Fljótlega bauð ég honum vatnsliti og hann fór að mála með 

mismunandi litum víðsvegar um blaðið.  

 

 

 

Mynd 39: Drengur teiknar stóra hringi á gólfi og málar svo með vatnslitum 

Þetta vakti áhuga hinna barnanna og ég bauð þeim það sama. Það var augljóst að þetta þótti 

þeim mun skemmtilegra verkefni og var afar áhugavert að fylgjast með því hvernig það 

þróaðist.  

 Fyrir mig var sérstaklega ánægjulegt að upplifa að þarna hefði ég náð að fanga 

augnablikið og bregðast við á réttan hátt. Þetta var góð áminning um hvað sveigjanleiki 
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getur skipt miklu máli í kennslu og að hlusta vel á þarfir einstaklinganna og hópsins. Við 

seinkuðum kaffinu af því að börnin voru svo niðursokkin í verkefnið en mæðurnar héldu 

áfram að dunda við hitt verkefnið. Eftir kaffipásuna buðum við þeim einnig að nota 

vatnsliti þannig að sumar þeirra þróuðu verkefnið á þann hátt að þær máluðu inn í form. 

  

Mynd 40: Slettuverkefni með trélitum og vatnslitum 

Það var jafnframt ljóst að börnin, sem voru ekki nema fjögur, voru farin að kynnast og 

höfðu þörf fyrir að tengjast og eiga beinni samskipti sín á milli. Þau byrjuðu öll að skapa 

myndverk á sinn hátt og smátt og smátt fóru þau að kíkja hjá hvort öðru, herma eftir og í 

raun að eiga einstaklega falleg samskipti án orða. Þarna varð okkur ljóst að við hefðum 

þurft að fylgja þeirri áætlun okkar að leiða börnin saman í þessum tíma, þau voru 

fullkomlega tilbúin í það og höfðu mikla þörf fyrir samskiptin og leikinn. Sum þeirra eru jú 

ekki í leikskóla og fá ekki mörg tækifæri til þess að hitta önnur börn og leika saman. Sem 

betur fer náðum við að bregðast við þörfum þeirra á hátt sem virkaði vel.   
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Mynd 41: Börn vinna frjálst á stórt blað á gólfi 

 Þegar kominn var tími á samveru í lokin og við buðum þeim að setjast í hring var 

einnig ljóst að mæðurnar nutu stundarinnar og þessa einfalda verkefnis, því við þurftum að 

bíða svolítið eftir þeim meðan þær kláruðu myndirnar sínar. Þegar allir voru sestir fórum 

við í gegnum sömu rútínuna, litina, dýrin, hljóðin þeirra og tilfinningarnar. Við skoðuðum 

hugarkrúsina og tengdum við tilfinningar og uppnám, gerðum fingraöndun, sem allir 

virðast vera búnir að læra vel og enduðum svo á því að ég benti þeim á að hlusta vel. Ég 

sló í tónaskálina sem gaf frá sér tón, við hlustuðum vel og þegar ég hætti að heyra tóninn 

þá rétti ég upp hönd og þau gerðu eins.  

 Í lokin fengum við spurningu um hvort hægt væri að gera eitthvað skemmtilegt í 

lokin, og ég sagði þeim frá minni hugmynd um að setja upp sýningu og bjóða 

fjölskyldunum í heimsókn. Það virtist vera áhugi fyrir því. Einnig vorum við spurðar að því 

hvort framhald yrði á vinnusmiðjunni, sem ég svaraði að yrði alla vega ekki alveg á 

næstunni en vonandi síðar. Þeim þótti greinilega allt of stutt eftir. Þá ítrekaði ég við þau að 

við byrjuðum klukkan 13 í von um að þau myndu mæta á réttum tíma næst. Í kjölfarið 

ræddum við Nermine annars vegar um verkefni næsta tíma, sem ég var með hugmynd um 

og henni leist vel á, og hinsvegar framhald námskeiðsins. Við vorum báðar áhugasamar um 

að finna leið til þess að halda áfram með verkefnið á einhvern hátt. Við fundum að 

þátttakendur voru áhugasamir, það virtist vera þörf fyrir þetta og okkur gekk vel að vinna 

saman. Þá ræddum við hvernig þessi dagur hefði þróast á áhugaverðan hátt, við hefðum 

verið sveigjanlegar með okkar kennsluáætlun, breytt henni og náð að mæta þörfum 

hópsins. Það var mjög ánægjulegt.  
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5.4.4 Dagur 4 

Ég hafði náð að undirbúa þennan tíma nokkuð vel. Ég hafði búið til fleiri spjöld með 

myndum þannig að nú var hægt að kenna þeim lagið um litina eða Gulur, rauður, grænn 

og blár, sem ég hafði jafnframt æft mig að spila á ukulele.  

 

Mynd 42: Spjöld með litum og myndum yfir orðin sem koma fyrir í laginu um litina 

Ég hafði fundið til efni í litlar og einfaldar verur. Hugmyndin var að nota að einhverju leyti 

efni sem við upplifum sem rusl, að sýna þeim að hægt er að búa eitthvað til úr öllu 

mögulegu. Verurnar minntu á skordýr en voru samt ekki neitt ákveðið. 

  

Mynd 43: Litríkar verur sem minntu á skordýr, unnar úr svampi, pípuhreinsurum, 
fjöðrum og teygjum 

Því næst var hugmyndin að nota lengjur af svokölluðum maskínupappír og líma saman 

þannig að úr yrði stór flötur. Þar hafði ég hugsað mér að þau fengju hvert sinn hlutann og 

máluðu stað eða heimili fyrir verurnar sínar. Þau myndu mála með þekjulitum og vinna 

með frumlitina, sem þau gætu blandað að vild. Þetta byði upp á frjálsan leik í kjölfarið. 

Mæðurnar fengju nokkur mismunandi sýnishorn að einföldum verkefnum sem þær gætu 

dundað við á meðan og vonandi átt góða stund og notaleg samskipti í návígi við börnin. Ég 

hafði einnig útbúið stærri spjöld í sömu litum og nefndir eru í laginu um litina og skrifaði 
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heiti litanna á þau. Við hengdum þessi spjöld upp á vegg, en hugmyndin var að hafa þetta 

sýnilegt í umhverfinu, þar sem við værum að læra, litina og orðin. 

  

 Mynd 44: Stór lituð spjöld með heitum litanna sem við hengdum upp á vegg 

 Upp kom sú staða að það átti að vera kennaranámskeið í stofunni okkar kl 15 og 

við þurftum að klára daginn frammi á kaffistofu. Þetta olli okkur svolitlum áhyggjum, bæði 

vegna þess að við hefðum viljað hafa uppbyggingu kennslustundarinnar og uppsetninguna 

í stofunni án undantekninga eins, og þá alltaf á sama stað, en einnig höfðum við áhyggjur 

af því að það yrði svolítið erfitt að útskýra breytinguna fyrir þeim.   

 Það var góð mæting þennan dag og þau mættu auk þess stundvíslega, en teymið hjá 

þjónustumiðstöðinni sem sér um samskiptin við þau hafði ítrekað mikilvægi þess að mæta 

á réttum tíma. Ein móðirin fór að gráta í upphafi tímans, hún er frá Kúrdistan og það voru 

fleiri þaðan sem gátu rætt við hana. Ég upplifði svolítinn vanmátt í því að geta ekki átt 

samtal við hana og geta ekki spurt hana hvað væri að en ég gaf þeim smá tíma. Þegar ég 

hóaði í hópinn til þess að setjast í hring, þá gekk ég til hennar og tók utan um hana, fylgdi 

henni svo inn í hópinn og hún var fljót að jafna sig. Nermine átti samtal við hana síðar í 

tímanum á arabísku. Það var greinilega farið að myndast traust því þær sem eru frá 

Kúrdistan voru farnar að sýna að þær skildu arabískuna ágætlega, sem þær vildu meina að 

þær gerðu ekki þegar við hittumst fyrst. Þessi ákveðna móðir var barnshafandi og frekar 

langt með gengin og útskýrði fyrir Nermine að það væri svolítið erfitt og hún væri þreytt. 

Samveran í upphafi var með hefðbundnu sniði en ég sýndi þeim nýju spjöldin og kenndi 

þeim orðin. Ég ákvað að geyma það að syngja lagið þar til í lokin.  

 Það kom í ljós strax í upphafi að ég hefði þurft að útskýra valverkefni mæðranna 

betur fyrir Nermine. Mér hefði mátt vera það ljós að við yrðum að skipta liði strax í 
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upphafi og ég gæti ekki bæði útskýrt fyrir börnunum og mæðrunum á sama tíma, en hún 

gerði sitt besta og þær hófust handa.  

  

Mynd 45: Valverkefni mæðra 

Þá fann ég einnig að ég hefði getað útskýrt betur fyrir börnunum hvernig best væri að festa 

pípuhreinsarana á verurnar og gefa mér aðeins meiri tíma í það. Þetta gekk þó ágætlega og 

börnin virtust skemmta sér vel. Þetta var lítið og einfalt verkefni sem þau réðu vel við.  

 

Mynd 46: Börn aðstoðuð við að búa til verur 

Þegar kom svo að því að búa til sameiginlega kortið eða landslagið, búa til heimili fyrir 

verurnar, var svolítið erfitt fyrir mig að útskýra. Eftir á að hyggja hefði ég átt að vera með 

sýnishorn, í einhverri mynd. Þau skildu þetta misvel en fóru þó öll að mála og virtust njóta 

þess og hafa gaman. Ein stúlkan, sem hafði aðeins mætt einu sinni áður og var áberandi 

óörugg og háð mömmu sinni, virtist upplifa óöryggi þegar við fórum inn í þetta verkefni. 

Blaðið var stórt, málningin í fljótandi formi og kannski aðeins of mikið frelsi sem hún gæti 

hafa upplifað sem ringulreið. Hún fór að gráta og við fylgdum henni til móður sinnar. Þar 

jafnaði hún sig og málaði einfalt verkefni með vatnslitum sem voru litaðir hringir hlið við 
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hlið.  

 

Mynd 47: Verkefni stúlku sem var óörugg og vann við hlið móður sinnar 

Eftir svolitla stund bauð ég henni að koma með mér aftur til barnanna, sem hún þáði. Þá 

byrjaði hún á því að mála hringi hlið við hlið í þremur litum sem hún blandaði ekki. Að því 

loknu málaði hún þrjá krossa í röð. Mér fannst þetta athyglisvert myndefni en mögulega 

tengdist það einfaldlega því sem mæðurnar voru að gera.  

 

 

Mynd 48: Þátttaka stúlku sem var óörugg í samveiginlegu verkefni barnanna 

Stúlkunni virtist nú líða betur og átti samskipti við hin börnin. Eitt sem ég hafði ekki 

hugsað út í varðandi þetta verkefni var að þar sem við notuðum málningu, þurfti hún að 

þorna og bauð því í raun ekki nægileg vel upp á frjálsa leikinn á sama hátt og ég hafði séð 

fyrir mér. Þau léku sér þó með verurnar og þvældust um, skoðuðu hjá hinum og hermdu 

eftir.  
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Mynd 49: Sameiginlegt landslag fyrir verurnar búið til 

 

Mynd 50: Sameiginlegt landslag fyrir verurnar búið til 

Það skapaðist örlítil ringulreið þegar við báðum alla um að taka allt sitt hafurtask með sér 

fram á kaffistofu. Þar ætluðum við að byrja á kaffipásu, sem við tókum seint og fara svo 

beint í lokasamveruna þar vegna námskeiðsins sem var að fara að hefjast í stofunni okkar. 

Einhverjar mæðranna héldu að við værum að reka þær út og þetta varð svolítið ruglingslegt 

allt saman, en hafðist þó að endingu. Samveran í lokin gekk vel. Ég raðaði upp spjöldunum 

með litunum og fyrirbærunum sem koma fyrir í laginu um litina, við æfðum fyrst orðin og 

svo sungum við og ég spilaði undir á ukulele. Þetta virtist þeim þykja mjög skemmtilegt og 

náðu þessu mjög vel. Mér fannst líka gaman að tengja tónlistina inn í þetta því ég hef svo 

mikla trú á þeim jákvæðu áhrifum sem það hefur á okkur að syngja saman. Að því loknu 

fórum við í gegnum allt þetta venjulega, dýrin og tilfinningarnar, skoðuðum hugarkrúsina, 

gerðum fingraöndunina og hlustuðum á tóninn frá tónaskálinni. Svo var ánægjulegt að geta 

tilkynnt þeim að við myndum setja upp sýningu síðasta daginn og þá mættu þau bjóða 

fjölskyldu og vinum í heimsókn.  
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Mynd 51: Lagið um litina sungið og myndaspjöld notuð til aðstoðar 

 Eftir þennan tíma ræddum við Nermine um að reyna hér eftir að vera duglegar að 

finna verkefni sem stuðluðu að samskiptum á einhvern hátt eða væru gagnvirk, hvort sem 

þau væru unnin á gólfinu eða við borð. Við vorum frekar sáttar með gang mála svona 

almennt en við vorum sammála um að við værum samt alltaf að læra eitthvað sem hægt 

væri að bæta eða framkvæma á annan hátt, bæði varðandi verkefnin og samskiptin. Það 

voru ákveðnir hlutir sem við vorum ítrekað að reka okkur á. Eitt af því var að ætla okkur 

aðeins of mikið í einu sem gæti haft þær afleiðingar að það myndaðist örlítið streituástand, 

sem er ekki andrúmsloftið sem við vildum skapa. Hitt varðaði líðan þeirra og öryggi, að 

ekki væri allt sem sýndist. Þau virtust oft vera glöð og hress en svo skyndilega voru þau 

komin inn í aðstæður þar sem eitthvað hrundi. Við ræddum að við þyrftum sífellt að reyna 

að lesa í hópinn og einstaklingana, fara varlega, taka lítil skref og vera sífellt að passa upp 

á að þau upplifi öryggi. Það væri algjört grundvallaratriði.  

5.4.5 Dagur 5 

 

 

Mynd 52: Spjöld með myndum af ávöxtum og grænmeti 

Fyrir þennan tíma hafði ég útbúið feiri spjöld með myndum af ávöxtum og grænmeti. Hvað 

hugmynd að verkefni varðaði nýtti ég mér jafnframt verkefni sem við Margrét M. 

Norðdahl höfðum boðið upp á í annarri vinnusmiðju okkar fyrir nemendur úr Klettaskóla. 
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Þetta var verkefni sem fjallaði um línuna, hvað hún getur verið margbreytileg og hvernig 

við getum hlustað á hana og virkjað þannig fleiri skynfæri. Við heyrum mismunandi hljóð 

sem koma frá blýantinum þegar við teiknum ólíkar línur. Þannig verður verkefnið einnig 

þannig að við upplifum það sem hópur.  

 Mér fannst það jafnframt vera góður inngangur inn í verkefni sem fjallaði um 

mynstur. Með því verkefni langaði mig til þess að kynna þeim mismunandi mynstur sem 

mótast af línum. Þá sá ég fyrir mér að við myndum verða vör við ólíka menningarheima 

þeirra í mynstrunum sem þau myndu búa til. Hugmyndin var að á sýningunni myndum við 

setja þetta upp sem eina heild, eins og bútasaumsteppi þar sem maður skynjar þessa ólíku 

menningarheima sem samt virka svo vel saman og mynda eina fallega heild. Ég útbjó tvö 

sýnidæmi af allskonar blýantslínum og þrjú sýnidæmi af mynstrum.  

 

Mynd 53: Sýnishorn af blýantslínum 

   

Mynd 54: Sýnishorn af mynstrum 

Ég fann einnig bók um mynstur til þess að sýna þeim. Eftir á að hyggja hefðu 

mynsturdæmin mátt vera fleiri og ég hefði getað gefið mér meiri tíma í að sýna þeim 

myndir úr bókinni, því eftir því sem dæmin eru fleiri, þeim mun líklegra er að þeirra 

útfærslur verði fjölbreyttari. Annað verkefni var svo klippimyndaverkefnið sem við 

höfðum gert áður og þá móðir og barn saman, nema í þetta skiptið yrði þetta 



 

 
86 

einstaklingsverkefni. Ég ákvað einnig að í samverunni í lokin myndi ég stíga einu skrefinu 

lengra í samtalinu um tilfinningar með því að kenna þeim að segja „ég er (tilfinning að 

eigin vali), hvernig líður þér?“. Það var mín tilfinning á þessum tímapunkti að farið væri að 

myndast traust innan hópsins, að það væri gott að læra að segja þessa hluti og þá í leiðinni 

að finna að það væri í lagi og eðlilegt að tjá eigin líðan.  

 Það var fámennt en góðmennt hjá okkur þennan dag, eins og sagt er, en þarna voru 

mættar fjórar af þeim fimm mæðrum sem við vorum farnar að upplifa sem kjarnahópinn. 

Tvær þeirra mættu mjög snemma og fengu dætur þeirra að mála frjálst á meðan þær biðu 

eftir hinum. Við hófum stundina á sama hátt og venjulega en núna lærðum við heitin yfir 

nokkra ávexti og grænmeti til viðbótar. Við fórum hringinn með hvert spjald og sögðum 

heitin á íslensku og móðurmáli hvers og eins. Sú sem er frá Mósambík og talar portúgölsku 

gat útskýrt fyrir okkur að hjá henni væru til mörg orð yfir margar tegundir af appelsínum. 

Þá kom í ljós að bæði á arabísku og kúrdísku þýðir orðið sem notað er yfir appelsínur „frá 

Portúgal“. Við ræddum hvað þetta væri skemmtilegt og hvað við gætum lært mikið hvert 

af öðru. Þegar við vorum búin að renna í gegnum litina og matinn gerðum við nokkrar 

teygjuæfingar fyrir háls og axlir og hófumst svo handa við fyrsta verkefnið. 

  Allir fengu pappír og blýant og ég lagði sýnishornin þar sem allir gátu séð. Sjálf 

kom ég mér fyrir við endann, einnig með blað og blýant. Ég benti þeim á að hlusta á sama 

tíma og ég mótaði fyrstu línuna, þær gerðu svo eins. Þetta endurtók ég með mismunandi 

línum sem gáfu frá sér mismunandi hljóð niður allt blaðið. Mæðurnar skildu vel að þær 

ættu að hlusta á línuna og voru duglegar að hvetja börnin til þess. Þetta gekk vel og var 

skemmtilegt, en ein stúlkan missti samt þolinmæðina þegar á leið. Hún hafði verið að mála 

áður en tíminn hófst og var upptekin af því að hún vildi bara mála. Að lokum leyfði ég 

henni að mála á lítið blað og þá málaði hún mismunandi línur. Þannig að hún var í raun að 

vinna sama verkefnið, en vann það á sinn hátt.  

 

  

Mynd 55: Línuverkefni, heyrnarskynjun virkjuð 
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Að þessu loknu sýndi ég þeim sýnishornin af mynstrunum sem ég hafði útbúið. Þá fengu 

allir svokallaðan málarapappír, sem hentar vel þegar unnið er með málningu eins og akríl 

og þekjuliti. Hver og einn fékk frumlitina þrjá, gulan, rauðan og bláan, í þekjulitum og við 

hvöttum til blöndunar að vild. Þegar þau voru að byrja að mála mynstrin sín sýndi ég þeim 

nokkrar myndir í bókinni sem ég var með af bókasafninu. Þau virtust skilja verkefnið og 

hófust handa. Svo virtist sem þeim þætti verkefnið skemmtilegt, voru mjög einbeitt og fór 

svo að hvert og eitt þeirra gerði tvær myndir. Þetta gerði það jafnframt að verkum að þegar 

myndirnar voru settar upp sem ein heild varð hún mun stærri en ella hefði verið. Við 

þurftum nánast að reka þau í kaffi, svo mikil var einbeitingin og áhuginn á verkefninu. 

 

 

Mynd 56: Mynstur máluð 

 

Mynd 57: Mynstur sett upp sem ein heild 

 Við höfðum séð fyrir okkur að í næsta verkefni myndu börnin vinna á gólfinu en 

við lásum stemninguna þannig að öllum virtist líða vel við borðið þannig að við héldum 

þeirri uppsetningu. Drengurinn sem virtist hafa meiri hreyfiþörf en hinir var ekki mættur 

og hafði það eflaust áhrif á stemninguna. Meðan þau voru í kaffi röðuðum við 

úrklippunum upp og gerðum allt klárt. Verkefnið fólst svo í því að þau máttu velja sér tvær 

úrklippur hvert, líma á vatnslitablað og mála í kring. Einnig voru trélitir í boði. Ég sýndi 
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þeim sýnishornið sem ég hafði sýnt þeim þegar þau unnu þetta sem tveggja manna 

verkefni, allir skildu vel. Það var róleg stemning þennan dag, mikil einbeiting og 

vinnusemi en jafnframt létt yfir hópnum, að okkur fannst. 

  

Mynd 58: Klippimyndaverkefni einstaklings 

 Í samverunni í lokin fórum við í gegnum orðin í laginu okkar og sungum það 

tvisvar í gegn. Ég ræddi við þau að ef þau treystu sér til þá myndum við syngja lagið þegar 

við kynntum okkur fyrir gestunum á sýningunni okkar, sem yrði jú eftir næsta tíma. Enginn 

mótmælti og við vonuðum það besta. Þá fórum við í gegnum þetta venjulega, ávextina og 

grænmetið, dýrin og hljóðin þeirra. Að lokum tók ég fram tilfinningaspjöldin og kenndi 

þeim að segja „ég er (tilfinning að eigin vali)“. Ég valdi sjálf að segja „ég er glöð“ og svo 

spurði ég næstu manneskju: „hvernig líður þér?“. Allir tóku þátt og gáfu sér tíma til að 

velja hinar ýmsu tilfinningar. Aftur upplifðum við mikið traust í hópnum og virtist fólk 

vera einlægt í tjáningunni. Ein hafði valið að segja „ég er feimin“ en kom svo til okkar í 

lokin og spurðin nánar út í tilfinninguna. Þá kom í ljós að hún hafði ætlað að segja „ég er 

leið“. Ég held að okkur hafi tekist nokkuð vel að framkvæma þetta, opna á þessa tjáningu 

og gefa rými fyrir allskonar tilfinningar án þess að fara of djúpt eða valda óþægindum. Við 

reyndum bara að sýna skilning og hlýju. Að lokum hristi ég hugarkrúsina, við gerðum 

fingraöndunina, hlustuðum á tóninn frá tónaskálinni og þökkuðum fyrir tímann. 

 Við Nermine vorum afar sáttar með þennan dag, verkefnin gengu vel og vöktu 

áhuga. Stemningin var notaleg og við upplifðum traust og hlýju í hópnum. Gagnvirknin í 

fyrsta verkefninu og það að virkja fleiri skynfæri virkaði vel og var skemmtilegt. Við 

ræddum um síðasta tímann sem við vildum gjarnan hafa svolítið léttan og skemmtilegan, 

hrista hópinn enn meira saman og gefa færi á frjálsum leik og svolítlu fjöri. Þá ræddum við 

líka hvenær og hvernig við myndum setja upp sýninguna, að við þyrftum að geta boðið upp 

á einhverja drykki að minnsta kosti og ég sagði henni að ég væri að vinna í því að útvega 

gjafir handa þeim. Við sammála um að þetta væri búið að ganga mjög vel og aftur ræddum 

við um mögulegt framhald á okkar samstarfi. 
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5.4.6 Dagur 6 

Við Nermine lögðum mikla vinnu í undirbúning þessa dags og þá fyrst og fremst í 

uppsetningu sýningarinnar. Við höfðum fengið leyfi til að leggja undir okkur miðrými 

skólans, sem er eldhús og kaffistofa. Þetta er stórt rými og heilmikið veggpláss. Við 

vildum auðvitað sýna sem allra mest af vinnu nemenda okkar og satt að segja dugði 

veggplássið varla til, svo umfangsmikil hafði sköpunin verið. Ég hafði verið í sambandi 

við Slippfélagið sem hafði samþykkt að gefa nemendum okkar gjafir í formi pappírs og 

lita. Þetta var okkur mikið gleðiefni og þá ekki síst þar sem gjafirnar voru veglegar. Þær 

innihéldu teikniblokkir með góðum pappír sem hentaði bæði fyrir blýantsteikningar og 

vatnsliti, fínar vatnslitapallettur með pensli og blýanti og pakka af gæða trélitum. Allt í 

mátulegri stærð sem auðvelt væri að ferðast með. Þá hafði Myndlistaskólinn einnig 

samþykkt að bjóða upp á ávaxtasafa og popp. Þetta stefndi því í glæsilega sýningaropnun. 

 Við höfðum einnig boðið starfsfólki Listaháskólans og samnemendum mínum að 

mæta auk þess sem Hafþór Guðjónsson, annar leiðbeinandi minn, hafði boðað komu sína 

áður en kennslu lyki. Við ræddum að við þyrftum að búa nemendur okkar undir þessa 

gestakomu strax í upphafi tímans auk þess að hvetja þau til dáða varðandi kynningu og 

söng fyrir sýningargesti.   

 Við höfðum fengið þær góðu fréttir í vikunni að ein fjölskyldan væri komin með 

stöðu flóttafólks þ.e. umsókn þeirra um alþjóðlega vernd á Íslandi hafði verið samþykkt. 

Þetta var mikið gleðiefni en stúlkan úr þeirri fjölskyldu sem var þátttakandi í 

vinnusmiðjunni okkar hafði verið haldin mikilli áfallastreitu og glímt við erfiðleika vegna 

þess. Á sama tíma fengum við fréttir sem vöktu ekki með okkur gleði. Drengnum sem 

hafði verið með svo mikla hreyfiþörf og móður hans hafði verið synjað um vernd og send 

úr landi. Þetta hafði mikil áhrif á okkur tilfinningalega og ég hafði fundið virkilega mikið 

fyrir því alla vikuna hvað ég var brothætt og grátgjörn. Ég hugsaði mikið til þeirra og um 

það hvað þau hefðu getað haft það mun betra hér á Íslandi, átt meiri möguleika til 

menntunar og upplifað öryggi. Þessi staða, við vissum að þetta gæti gerst og án nokkurs 

fyrirvara, hafði hangið yfir okkur allan tímann og snert okkur meira en við kannski 

reiknuðum með. Drífa, hjá þjónustumiðstöðinn sem sér um hópinn upplýsti mig um þetta 

og hafði einmitt á orði að þetta væri sá hluti sem tilheyri hennar starfi sem hún gæti ekki 

vanist, þrátt fyrir margra ára reynslu. Við Nermine ræddum þessa upplifun okkar og 

tilfinningar og það að við yrðum einfaldlega að setja athyglina á það sem við gætum gert, 

sem er að veita þeim jákvæða upplifun á meðan þau eru hjá okkur og vonandi einhverja 
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þekkingu og einhver verkfæri sem þau geta tekið með sér inn í lífið. Meira gætum við ekki 

gert.  

 Ég hafði ákveðið að bjóða upp á verkefni sem líkist einu af verkefnunum sem 

Elísabet, listmeðferðafræðingurinn, sagði mér frá. Það býður upp á félagsleg tengsl og 

samskipti, er samvinnuverkefni en jafnframt svolítil íslensku kennsla. Verkefnið felur í sér 

að fjórir sitja umhverfis stórt blað, hver við sína hlið þess. Ég les upp orð og þau teikna út 

frá því. Síðan skipta þau um pláss og teikna út frá öðru orði sem ég les upp og bæta þannig 

við teikningu einhvers annars. Þannig heldur það áfram og þátttakendur ferðast hringinn í 

kringum blaðið. Þetta getur því orðið skemmtilegur leikur. Verkefnið þjálfar einnig 

nemendur í að bera virðingu fyrir teikningum annarra þegar þeir bæta við þær og ekki síður 

í að sleppa tökunum á eigin teikningum og sætta sig við að aðrir bæti við þær. Ég útfærði 

verkefnið á þann hátt að ég bjó til spjöld með einföldum línuteikningum og skifaði orðið 

sem teikningin vísaði til. Að þessu loknu yrði kaffi og á meðan myndum við setja upp 

svolkölluð RGB ljós, sem virka þannig að þau mynda skugga í nokkrum litum. Þetta getur 

stuðlað að skemmtilegum skuggaleik en sem svolitla viðbót var ég með rafmagsvír í 

nokkrum litum sem hægt var að beygja og sveigja og skoða skuggann sem jafnframt er 

lína. Hugmyndin var að mæður gætu unnið frjálst á sama hátt og í fjórða tíma þar sem ég 

byði upp á nokkurt úrval sýnishorna. Við myndum þurfa að slökkva ljósin og draga fyrir 

gluggana svo RGB ljósin virkuðu sem best þannig að ég hafði fundið til litla lampa sem 

mæður gætu haft á borðunum svo þær sæju til verka.  

 Allir mættu frekar seint þennan dag en það var nánast fullt hús hjá okkur. Aðeins 

vantaði ein mæðgin auk þeirra sem send höfðu verið úr landi. Þegar nemendur mættu í hús 

buðum við þeim inn á kaffistofuna og sýndum þeim sýninguna. Það virtist vera mikil gleði 

og ánægja með að sjá alla veggina þakta með verkum þeirra. Við byrjuðum mjög seint sem 

hafði töluverð áhrif á dagskrána og strax í byrjun kom upp ágreiningur milli fjögurra 

stúlkna þar sem þrjár þeirra vildu ekki leika við þá fjórðu. Við fundum svolítið fyrir því að 

vegna tungumála-örðugleikanna áttum við erfitt með að ræða málið og hjálpa þeim að 

leysa það en þessar þrjár tala sama tungumál og mögulega hefur það eitthvað haft með 

þetta að gera. Þegar fimmta stelpan mætti lagaðist ástandið. Staðan sem kom upp þá, var að 

hún mætti með föður sínum þar sem móðirin var veik. Þetta var svolítið óvænt staða sem 

við vonuðum að myndi ekki skapa nein vandamál en stelpan litla hafði verði svo spennt að 

mæta og þau leystu málið á þennan hátt, skiljanlega.  

 Við sameinuðumst í hring í upphafi tímans og hófum stundina á að ræða um 

sýninguna, að við myndum fá gesti og að gaman væri ef við myndum kynna okkur fyrir 
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gestunum með nafni og þjóðerni auk þess að syngja lagið okkar. Við ræddum þetta á 

íslensku og ensku og Nermine túlkaði á arabísku. Allir virtust skilja nema sú sem talar og 

skilur einungis rússnesku. Við höfðum hins vegar ekki miklar áhyggjur af því að þetta gæti 

orðið óþægilegt fyrir hana, þar sem hún virtist vera svo sterk og örugg en auðvitað gátum 

við ekkert vitað um það. Á þessum tímapunkti vorum við farnar að átta okkur á því að við 

gætum á engan hátt vitað hvernig þessum einstaklingum liði undir niðri. Gleðin og 

léttleikinn sem við upplifðum oftast var mögulega bara gríma, jafnvel örvæntingarfull 

tilraun til þess að standa sig vel í þessu samfélagi sem þau vildu svo gjarnan verða hluti af 

til framtíðar. Þessi kona tilheyrði hópi rómafólks, sem við vitum að mætir stöðugt miklum 

fordómum og jafnvel andúð. Við höfðum því vitanlega ekki hugmynd um það hvað hún 

hefur þurft að kljást við í gegnum tíðina. Eftir þetta spjall æfðum við lagið okkar, fyrst með 

spjöldunum og svo án þeirra.  

 Það varð svolítil ringulreið þegar við fórum að skipta nemendum upp í hópa. Þetta 

urðu fjórir hópar, tveir foreldrahópar og tveir barnahópar. Ég notaði tækifærið að brjóta 

aðeins upp kúrdísku hópana, bæði börn og mæður. Sú sem hafði verið ósátt í upphafi 

tímans vildi fyrst ekki sitja með hinum stelpunum en með þessu uppbroti gekk þetta upp og 

hún varð á endanum sátt. Þá var ein stelpa mætt sem hafði sjaldan komið og var afar háð 

móður sinni. Hún fékk að sitja hjá henni í upphafi en var svo tilbúin að færa sig til 

barnanna. Það var áhugavert að fylgjast með öðrum barnahópnum sem átti erfitt með að 

fara eftir reglunum af þeirri ástæðu að einhver þeirra vildu halda sig við sína teikningu. Við 

náðum eitthvað að tjónka við þeim en svo áttu þau það til inn á milli að setjast aftur í 

upphafssætið sitt. Leikurinn var skemmtilegur þrátt fyrir að vera í svolítilli óreiðu.  

 

Mynd 59: Teiknað eftir orðum og sýnishornum 
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Hin fullorðnu hlógu mikið meðan þau reyndu að herma eftir mínum einföldu teikningum 

og þótti útkoman greynilega fyndin. Þáttaka föðurins virtist ekki trufla mæðurnar eða 

breyta stemningunni á nokkurn hátt. Það fór ekki mikið fyrir honum en hann tók samt 

virkan þátt. Hafþór Guðjónsson, annar leiðbeinandinn minn, mætti í lokin og virtist það 

heldur ekki trufla þau á neinn hátt. Við Nermine ræddum eftir á að á þessum tímapunkti 

væru þau líklega farin að treysta okkur vel og finna til öryggis í hópnum þannig að 

uppákomur eins og þessar virtust ekki hafa nein áhrif á hópinn.  

  

Mynd 60: Uppsetning stofunnar í samvinnuverkefninu þar sem teiknað var eftir orðum 
og sýnishornum 

  

Mynd 61: Samvinnuverkefnin, börn vinstramegin og foreldrar hægra megin 

 Kaffitíminn var tekinn mjög seint og þá reyndi á í samskiptum þegar sú 

rússneskumælandi sagðist þurfa að fara. Við reyndum að útskýra að það yrði sýning á eftir 

og reyndum að fá hana til að vera lengur, en hún virtist ekki skilja. Við náðum að útskýra 

að það væri popp og djús í boði í kaffitímanum og við það fékkst hún til að koma aðeins 

með okkur fram. Börnin fengu djús og popp og virtust sæl með það. Þá greip Nermine til 

þess ráðs að notast við þýðingarsíðu á internetinu og þannig náðu þær að gera sig 

skiljanlegar fyrir hvor annarri. Kom þá í ljós að móðirin væri slæm í baki og væri að fara 

eitthvað vegna þess, þyrfti að mæta kl. 15. Við náðum þá að gefa henni gjöfina og kveðja 
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almennilega. Að þessu loknu fórum við í að setja upp RGB ljósin og taka fram vírana. 

Málin þróuðust svo þannig að við buðum börnunum inn í stofuna, sýndum þeim ljósin, 

hvernig þau virkuðu og skoðuðum litríka skuggana okkar á veggnum. Ég sýndi þeim vírbút 

og skuggann af honum og klippti síðan handa þeim búta. Ég spilaði tónlist og út frá þessu 

spannst frjáls leikur, fimleikaæfingar og dans. Ágreiningurinn sem upp hafði komið í 

byrjun tímans virtist horfinn út í veður og vind og léku þau sér öll saman í sátt og 

samlyndi. 

  

Mynd 62: Litríkir skuggar í RGB ljósum 

 Fullorðna fólkið sat hinsvegar áfram frammi á kaffistofu og virtist njóta þess að 

slaka bara á og spjalla saman. Síðan mættu sýningargestir og blönduðust hópnum, bæði 

inni í stofunni okkar með krökkunum og frammi í sýningarrýminu. Krakkarnir voru 

svolítið á flakki, hlupu fram og svo aftur inn í stofu. Það var mjög heppilegt að þessa helgi 

var vetrarfrí og því engin önnur starfsemi í skólanum. Við þurftum því ekki að taka tillit til 

neins og var gaman að geta leyft krökkunum að vera svona frjáls. Á einhverjum 

tímapunktu komu einhver þeirra og báðu um að fá að mála. Ég fór þá með þeim inn í stofu 

og setti pappír og málningu á borðin, önnur börn sem voru gestir komu þá líka og var 

skemmtilegt að geta boðið upp á þetta. Á einu borði í stofunni var ég með ýmis gögn eins 

og t.d. myndaspjöldin og sýnishornin af verkefnunum. Þannig gátu þeir sem höfðu áhuga á 

kennslunni t.d. kennarar og samnemendur mínir úr Listaháskólanum og starfsmenn 

Reykjavíkurborgar, skoðað og fengið innsýn inn í það sem við vorum búin að vera að gera 

saman.  

 Það eina sem okkur þótti miður varðandi opunina sem slíka, var að afar fáir af 

fjölskyldumeðlimum þátttakenda mættu. Aðeins einn faðir og ein systir, úr sömu 

fjölskyldu. Sú fjölskylda var sú sem hafði nýverið fengið samþykki fyrir alþjóðlegri vernd 
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hér á Íslandi og var mikil gleði því fylgjandi. Ég velti hins vegar fyrir mér hvernig áhrifin 

væru á aðra, mögulega vekti þetta blendnar tilfinningar. Enn og aftur varð mér hugsað til 

þess hverjar tilfinningar þessara einstaklinga væru í raun og veru, þrátt fyrir brosin sem þau 

gáfu okkur og hinum. Vonandi upplifðu þau raunverulega gleði meðan þau voru þarna með 

okkur en ég var meðvituð um að ýmislegt hlyti að hafa brotist um innra með þeim. Ég var 

einnig meðvituð um að sumar af þessum konum upplifðu ekki stuðning heima fyrir þegar 

kom að því að taka þátt í virkni utan heimilis og gæti það einnig verið ástæða þess að 

eiginmenn þeirra hafi ekki séð ástæðu til þess að mæta og gleðjast með þeim yfir þátttöku 

þeirra í smiðjunni.  

 Á einhverjum tímapunkti hóaði ég krökkunum saman, náði í ukuleleið og við 

komum okkur fyrir á gólfinu í miðrýminu. Foreldrarnir sluppu við að koma fram, enda 

voru krakkarnir alveg tilbúnir til að gera þetta án þeirra. Við sungum lagið okkar og gekk 

það mjög vel. Þá sagði ég gestum hvað ég héti og hvaðan ég væri og svo krakkarnir líka, 

hvert og eitt. Í kjölfarið af því var komið svo mikið öryggi í hópinn og þau virtust njóta 

athyglinnar. Ein var farin að söngla lagið aftur þannig að við endurtókum flutninginn, nú af 

enn meiri krafti og gestirnir okkar tóku undir. Þetta gekk stórvel, það var klappað og 

börnin virtust glöð og sæl og stolt af þátttöku sinni.   

 Í lokin tókum við niður öll verkin og söfnuðum saman í möppurnar þeirra svo þau 

gætu tekið þau með sér heim. Við gáfum þeim gjafirnar sem vöktu mikla lukku og áttum 

hjartnæma kveðjustund. Það var mikið spurt um framhald og við sögðumst vona að við 

gætum framkvæmt það einhverju síðar. Teknar voru hópmyndir í lokin og vona ég innilega 

að ég geti uppfyllt ósk þeirra og sjái þau sem flest aftur hér á landinu okkar góða.  
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Mynd 63: Myndir á sýningunni 
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6. Viðtöl við sérfræðinga 

Í kjölfar vinnusmiðjunnar fór ég að vinna úr rannsóknargögnum mínum og fékk þá 

hugmynd að ræða við ýmsa aðila sem hafa mikla þekkingu og reynslu af málefnum 

innflytjenda, flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd í þeim tilgangi að fá viðbrögð 

við því sem ég var að gera. Upplýsingar um annað sem gert hefur verið og verið er að gera 

fyrir þessa hópa og hvað þætti gott námsumhverfi innan kerfisins. Þá vildi ég jafnframt 

heyra þeirra hugmyndir um hvað sé vel gert og hvað mætti gera betur. Ég vildi reyna að ná 

fram þeirra persónulegu skoðunum á þessum málum og framtíðarsýn þeirra. 

6.1 Edda Ólafsdóttir, Velferðarsviði Reykjavíkurborgar 

 

 „Við hugsum allt út frá okkur, eins og það séu bara allir eins og við en þannig 

 er það svo sannarlega ekki, sem betur fer.“ 

Edda Ólafsdóttir er sérfræðingur á skrifstofu Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar í málefnum 

innflytjenda og flóttafólks. Hún sagði mér frá þjónustu Reykjavíkurborgar við 

innflytjendur og flóttafólk en þar hefur borgin verið í farabroddi. Hún minntist á að það 

væri margt sem þyrfi að huga að og hafi jafnvel gleymst. Þar nefndi hún sérstaklega 

menningarnæmi eða fjölbreytileikanæmi sem henni finndist jafnvel enn betra hugtak. Það 

snýr að því að þegar verið væri að þjónusta allskonar fólk með allskonar bakgrunn og í 

allskonar aðstæðum, þá þurfi starfsfólk að tileinka sér þetta næmi til þess að geta veitt fólki 

þá þjónustu sem henti hverjum og einum. Þetta sagði hún vera áskorun því við værum svo 

óskaplega hvít, eins og hún orðaði það. Við hugsum allt út frá okkur, að það séu bara allir 

eins og við en þannig sé það svo sannarlega og sem betur fer ekki.  

 Edda fór inn á upplýsingagjöf sem er hluti af hennar starfi. Hún vildi meina að hið 

talaða orð væri ofmetið hvað það varðar. Það þyrfti að einfalda texta og nota myndrænt 

ferli og hreyfingar meira. Hún minntist á að henni finndist sú leið sem ég hefði farið í 

vinnusmiðjunni mjög áhugaverð, en ég hafði sagt henni frá verkefninu. Edda nefndi að þau 

væru að notast við bæklinga, sem hún teldi vera ofmetið fyrirbæri. Hún talaði fyrir því að í 

stað texta mætti nota í meira mæli t.d. myndbönd eða teikningar og virkja þannig bæði 

heilahvelin. Því þegar fólk hefði orðið fyrir miklum áföllum sem það hefði ekki unnið úr 

þá geti móttökuskilyrðin verið mjög skert og þá þurfi að segja sama hlutinn tuttugu eða 

þrjátíu sinnum. Hún sagðist velta því fyrir sér hvernig hægt væri að segja hlutina öðruvísi? 

Með því að virkja heilakvelin t.d. með hreyfingu eða teikningu, þá yrði skilningurinn 
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auðveldari.   

 Edda sagði að sér þætti verkefnið mjög áhugavert og teldi að það ætti að leggja 

mun meiri áherslu á skapandi starf. Þá minntist hún á listmeðferð og ég sagði henni að ég 

hefði fengið leiðbeiningar frá listmeðferðarfræðingi í undirbúningi mínum fyrir 

vinnusmiðjuna. Hún sagðist vera þeirrar skoðunar að það hljóti einmitt að vera mikilvægt 

fyrir kennara barna að vera fær um að taka á móti því þegar barn tjáir sig myndrænt t.d. um 

áföll eða erfiða reynslu. Þá hljóti kennarinn að þurfa að tileinka sér slíkt næmi. Í þessu 

samhengi ræddi Edda um þær konur sem koma til dvalar í Kvennaathvarfinu en stórt 

hlutfall þeirra er af erlendum uppruna. Þá væri sameiginlegt tungumál stundum ekki til 

staðar en mikilvægt væri að bjóða upp á leiðir til tjáningar. Hún sagði mér frá verkefni sem 

hún hafði kynnst í vinnusmiðju erlendis þar sem þáttakendur tóku myndir af hvunndagslífi 

sínu á símana sína. Þetta varð svo ákveðið meðferðarform á leið til meiri jákvæðni og 

gleði.  

 Ég spurði Eddu hvað væri í boði fyrir innflytjendur þegar kæmi að fræðslu og 

nefndi að ég hefði heyrt að ekki væri mikið í boði þegar kæmi að samfélagsfræðslu, 

starfsmenntun og tómstundastarfi. Edda nefndi að umsækjendur um alþjóðlega vernd, sá 

hópur sem væri að bíða, fengi í raun betri þjónustu en þeir sem hafi fengið samþykki eða 

aðrir innflytjendur. Enda væri sá hópur lítill samanborið við alla heildina. Í hennar starfi 

sagðist hún vera meira upptekin af þeim sem væru búnir að fá stöðu. Hún sagði að nú ætti 

að fara að huga meira að samfélagsfræðslu og hvernig hún skyldi vera framreidd. Þá nefndi 

hún frístundina, sem mikið væri lagt uppúr en sumir komi úr menningarsamfélögum þar 

sem hugtakið frístund sé einfaldlega óþekkt fyrirbæri. Við værum mikið að nota svona orð 

sem hafa enga merkingu fyrir þeim. Aftur lagði Edda áherslu á að nota sjónrænar leiðir til 

þess að veita upplýsingar og einnig að mikilvægt væri að gefa leyfi til þess að segja „ég 

skil þetta ekki“. Fólk sem kemur úr samfélagi þar sem er mikil stéttaskipting gæti talið sig 

vera dónalegt þegar það eigi t.d. í samskiptum við starfsmenn sveitarfélags eða starfsmenn 

hins opinbera, að segjast ekki skilja þeirra orð. Fólk kinki kolli en starfsmenn þurfi að 

kanna hvort raunverulegur skilningur hafi átt sér stað. Þarna kom hún aftur inn á 

fjölbreytileikanæmið. Edda sagðist líta svo á að þessar áherslur ættu að koma betur inn í 

grunnnám hjá sem flestum stéttum þar sem unnið væri með allskonar fólki. Hún nefndi 

mikilvægi gagnkvæmrar aðlögunar, því við þurfum á þessu fólki að halda. Við erum mjög 

ungt innflytjendaland og hún vill meina að við líðum svolítið fyrir það. Í löndunum í 

kringum okkur væri mun meira í boði fyrir þennan hóp þegar kæmi að virkni og 

menningarlífi, ýmiss konar lítil verkefni fyrir konur og börn, kaffihús, menningarhús og 
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allt mögulegt.  

 Edda sagðist oft hugsa um hvernig virkja mætti innflytjendur í að kenna okkur, það 

væru ekki alltaf bara við að kenna þeim. Hún nefndi í því samhengi matinn og 

matargerðina, sem væri svo oft aðgangsmiðinn að þeim, ef svo mætti segja. Matseld væri 

svið þar sem þau kynnu og gætu og það er valdeflandi að virkja það. Síðan væri hægt að 

taka ýmis skref út frá því eins og þátttöku í matarmarkaði, sem dæmi.  

 Edda sagði að mikið af fólki sem væri innflytjendur eða flóttafólk væru sterkir 

einstaklingar og vel menntaðir. Jafnvel myndlistamenntaðir kennarar sem hafi, ólíkt mér, 

einfaldlega verið svo óheppin að fæðast í landi þar sem væru stríðsátök. Edda myndi vilja 

virkja þessa einstaklinga betur. Hún sagði mér frá félagsmiðstöðvum Reykjavíkurborgar 

sem stæðu Reykvíkingum opnar, komi maður fram með góða hugmynd að starfi þá er hægt 

að fá húsnæði þar. Hún ræddi um ýmsa hópa sem hún teldi að hægt væri að gera mikið 

fyrir með listrænu starfi eða listmeðferð svo sem útigangsfólk, ungt fólk sem væri tvígreint 

og börn í fóstri sem hafa upplifað fósturrof.  

 Í lokin ræddum við um unglinga og ungmenni af erlendum uppruna sem stundum 

er talað um sem „týnda hópinn“. Edda nefndi þann vanda sem upp komi þegar kæmi að því 

að læra íslensku sem fælist í að ekki væri töluð íslenska heima fyrir og að fá tækifæri 

gæfust til að æfa sig. Við vorum sammála um að mikilvægt væri að bjóða upp á ýmiss 

konar námskeið eða annað þar sem vettvangur væri gefinn til þess að æfa sig í að tala 

íslensku í gegnum það sem verið væri að gera. Hún sagði mér af ýmsum áhugaverðum 

námskeiðum sem hafi verið haldin en það skorti hins vegar að haldið væri utan um 

upplýsingar um þau. Hún teldi að mjög gagnlegt gæti verið að safna slíkum upplýsingum 

saman og gera þær aðgengilegar.  

6.2 Drífa Hrönn Kristjánsdóttir, Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og 

Hlíða, Velferðarsviði Reykjavíkurborgar 

 

 „Við sem störfum í þessum geira gerum okkur grein fyrir, þó að við séum ekki 

 menntuð í þeim fræðum, að það að gera eitthvað skapandi sé gott fyrir 

 tilfinningalífið, að fá einhvers konar útrás í gegnum listsköpun.“ 

Ég spjallaði við Drífu Hrönn Kristjánsdóttur, sem var tengiliður minn hjá Reykjavíkurborg 

varðandi vinnusmiðjuna. Drífa starfar hjá þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og 

Hlíða og tilheyrir teyminu sem sér um þá umsækjendur um alþjóðlega vernd sem eru í 

þjónustu hjá Reykjavíkurborg. Hún hefur umsjón með tilteknum fjölda umsækjenda auk 
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þess sem hún heldur utan um alla virkni sem umsækjendum um alþjóðlega vernd stendur 

til boða. Þegar ég spurði Drífu út í viðbrögð þátttakenda í vinnusmiðjunni, hvort hún hefði 

eitthvað heyrt af þeirra upplifun, þá kom í ljós að engir þeirra tilheyrðu þeim fjölskyldum 

sem hún hafði umsjón með. Hún heyrði þó seinna að þátttakendur hafi verið mjög ánægðir 

með námskeiðið, sérstaklega þeir foreldrar sem áttu börn sem ekki voru enn komin í 

leikskóla. Sjálfri fannst henni þetta mjög fínt námkeið og var afar ánægð með að hafa 

fengið að senda konurnar á það. Hún sagði að þau væru einmitt sífellt að leita að 

virkniúrræðum fyrir konur sem eru með lítil börn og þá sérstaklega þær sem hún kallar 

hefðbundnar múslimakonur, sem eiga erfitt með að fara t.d. í líkamsrækt og á 

tungumálanámskeið þar sem væri mikið af fólki og þær berskjaldaðar fyrir ókunnugum 

körlum. Námskeið eins og þetta fannst henni henta þessum hópi sérstaklega vel því þarna 

voru einungins konur með börn sín í öruggu umhverfi, sem væri akkúrat eitthvað sem þau 

hefðu þörf fyrir.  

 Ég sagði Drífu frá rannsóknarefni mínu og spurði hana hvort það væri eitthvað sem 

kæmi upp í hugann þegar ég nefni námsumhverfi fyrir þennan hóp. Hún taldi að það sem 

ég hafi verið að gera hlyti að hafa verið auðvelt fyrir börnin. Þau komu með mæðrum 

sínum sem voru hjá þeim allan tímann, þannig að þau þurftu ekki að fara inn í aðstæður 

sem þau þekktu ekki og vera þar ein. Það sama gildir um konurnar sem eiga oft erfitt með 

að fara út nema í fylgd eiginmanna sinna. Þannig að svona rými eins og ég var að skapa 

þeim væri jafnframt rými fyrir konurnar til þess að fá að vera einar, lausar við 

eiginmennina og hin börnin. Sumar fá víst ekki oft tækifæri til þess, að sleppa aðeins úr 

þeim aðstæðum að vera sífellt í þjónustuhlutverki. 

 Ég spurði Drífu hvort þetta væri hópur sem flókið væri að þjónusta þegar kæmi að 

virkni. Hún sagði svo vera. Þær væru margar hverjar duglegar að fara í húsnæði 

Hjálpræðishersins í Mjóddinni þar sem Hjálparstarf Kirkjunnar stendur fyrir 

saumaverkefni á mánudagsmorgnum í samstarfi við Hjálpræðisherinn. Þar væru bara 

konur, sem gæfi þeim leyfi til þess að fara og taka þátt en eiginmennirnir færu kannski með 

þeim fyrst að skoða aðstæður. Drífa sagði að fyrir þessar konur væri mikilvægt að það 

virkniúrræði sem þeim væri boðið upp á væri alltaf á sama stað og á sama tíma. Það þurfi 

að segja þeim hlutina svolítið oft og ýta töluvert við þeim, þannig að þessir hagnýtu þættir 

skipta máli. Þá talaði Drífa um mikilvægi þess fyrir konurnar að það væri eitthvað í boði 

fyrir þær utan heimilisins og þá sérstaklega þær sem væru með lítil börn, því þær hafi 

tilhneigingu til að lokast alveg inni. Fyrir utan að fara í Bónus og heim. Hún nefndi að það 

væri mikill vilji fyrir því að bjóða þeim upp á eitthvað skapandi, eins og það sem ég var að 
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gera. Slíkt vilji þjónustumiðstöðin geta boðið upp á árlega og þau sem starfi í þessum geira 

geri sér grein fyrir, þó að þau séu ekki menntuð í þeim fræðum, að það að gera eitthvað 

skapandi sé gott fyrir tilfinningalífið, að fá einhverskonar útrás í gegnum listsköpun. Þá 

sagði hún mér frá ýmsu áhugaverðu sem boðið hafi verið uppá undanfarið eins og vel 

heppnaðri tónlistarsmiðju í Listaháskólanum og tónlistarmeðferð fyrir konur sem beittar 

hafa verið ofbeldi og boðið hafi verið upp á í Gerðubergi. 

 Ég spurði hvort hún teldi að staðsetning vinnusmiðjunnar hefði verið vandamál, þar 

sem Myndlistaskólinn væri ekki beinlínis staðsettur miðsvæðis í borginni en hún taldi það 

ekki hafa verið. Vissulega væri þeirra fólk mikið til búsett í Breiðholti og í Grafarvogi en 

þau væru vön að taka almenningsvagnana. Hún og hennar samstarfsfólk hafi útbúið 

leiðbeiningar handa þeim með ljósmynd af húsinu og góðum lýsingum á því hvar þau ættu 

að fara úr vagninum o.s.frv. Það eina sem henni fannst mögulega hafa flækt málið aðeins 

var að vagninn stöðvaði ekki mjög nálægt húsinu, en hún taldi þetta samt ekki hafa verið 

vandamál. Drífu fannst mjög skemmtilegt að koma og sjá afraksturinn og upplifði gleði hjá 

þeim hópi sem var á staðnum. Henni fannst sérstaklega ánægjulegt að sjá hvað börnin náðu 

vel saman, þau voru að hlaupa og leika sér og hafi greinilega verið búin að kynnast og 

tengjast vel innbyrðis. Þegar þau byrjuðu í vinnusmiðjunni voru aðeins eitt eða tvö þeirra 

byrjuð í leikskóla þannig að þau höfðu örugglega haft mikla þörf fyrir að tengjast öðrum 

börnum. Þau hafi síðan verið farin að týnast inn á leikskólana smátt og smátt á tímabilinu. 

 Ég spurði Drífu út í umræðuna um vöntun á stofnun eða stað þar sem öll þjónusta 

og upplýsingar fyrir innflytjendur væru á sama stað. Drífa sagði að verið væri að vinna að 

nýrri reglugerð í félagsmálaráðuneytinu þar sem stefnt væri að því að jafna hlut þeirra sem 

koma hingað sem kvótaflóttafólk og hinna sem fá stöðu flóttafólks eftir hælismeðferð. Með 

þessari reglugerð breytist staða umsækjenda um alþjóðlega vernd umtalsvert til batnaðar 

þegar þau fá stöðu flóttamanns. Í tenglsum við þetta mun allt umhverfi móttöku flóttafólks 

komast í fastara form og vinnan verða markvissari.  

 Við fórum aðeins inn á virkni og mikilvægi hennar. Drífa sagði að mörg barnanna, 

eins og þau sem komu til mín, hafi lent í hræðilegum áföllum og væru mjög sköðuð. Þau í 

teyminu hennar fengju engar upplýsingar um það nema hugsanlega frá foreldrunum 

sjálfum og einfaldlega lærðu að þekkja einkennin með því að horfa á þau, hvernig þau 

töluðu og hvernig þau kæmu fram. Hún nefndi sem dæmi eina litlu stelpuna sem var í 

vinnusmiðjunni minni. Það hafi verið mjög flókið að vinna með hana á leikskólanum og 

þurft mikla sérfræðiþjónustu þar sem hún hvorki borðaði né talaði. En það hafi verið unnið 

mjög gott starf og náðst mikill árangur. Ég spurði út í sálrænan stuðning og Drífa sagði að 
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þau væru með þrjá sálfræðinga í teyminu en það væri almenn vitneskja að það væri ekki 

farið í úrvinnslu áfalla fyrr en lengra væri liðið. Það væri of mikil streita sem fylgdi því að 

sækja um alþjóðlega vernd og vera að vinna úr áföllum á sama tíma. Meiri áhersla væri 

lögð á að tala um hlutina og unnið í að styðja og styrkja einstaklingana en ekki farið strax í 

djúpa vinnu.  

 Drífa sagði mér frá ýmiss konar stuðningi sem þeim byðist og eitt af því sem væri 

áberandi, er að sumar konur sem væru búnar að vera lengi á flótta með börn sín ættu erfitt 

með að setja þeim mörk. Þau bjóði því upp á stuðning heim til þess að mæta þessum 

vanda. Í lokin ræddum við Drífa um menntakerfið hér á landi, hvað ástandið væri alvarlegt 

á framhaldsskólastiginu þar sem ungmenni sem ekki tali nægilega góða íslensku og ekki 

ensku eigi nánast enga möguleika. Þar taldi Drífa þörf á miklum hugarfarsbreytingum og 

tiltekt. 

6.3 Fríða Bjarney Jónsdóttir, Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar 

 

 „Þetta er svona taugalíffræðilegt. Að vera að gera eitthvað, þá er maður  slakari, 

 síður í streituástandi og er þá að læra. Maður tekur betur við.“ 

Ég ákvað að heyra aftur í Fríðu Bjarneyju Jónsdóttur en fyrra samtalið sem ég átti við hana 

átti sér stað haustið 2017. Fríða hafði tekið að sér nýtt starf sem ég var forvitin að heyra 

um, auk þess sem ég vildi tryggja að upplýsingarnar sem hún hafði gefið mér í fyrra 

viðtalinu ættu enn við, eða fá upplýsingar um það sem mögulega hefði breyst.  Ég bað 

Fríðu um að segja mér frá nýja starfinu hennar. Í kjölfar þess að ný menntastefna 

Reykjavíkurborgar til ársins 2030, Látum draumana rætast var samþykkt var ákveðið að 

ráðast í ýmsar aðgerðir og ein þeirra var að stofna nýja deild, Nýsköpunarmiðju 

menntamála sem Fríða var ráðin til þess að stýra. Hún lýsti deildinni sem einskonar 

kringlóttu fjöltengi sem ynni með öllum hinum deildunum á skrifstofunni en hlutverk 

hennar sem deildarstýru væri að halda utan um innleiðingu menntastefnunnar, veita 

fræðslu og ráðgjöf til starfsstöðva o.s.frv. Hún sagði að verkefnastjórar fjölmenningar væru 

ekki inni í hennar deild eða undir hennar yfirstjórn, en þau verkefni sköruðust.  

 Ég sagði Fríðu frá verkefninu mínu og í kjölfar þess sagði hún mér frá verkefni á 

Ísafirði, vikulöngu sumarnámskeiði sem kallaðist „Tungumálatöfrar“. Þetta væri 

íslenskukennsla fyrir fimm til ellefu ára börn af erlendum uppruna í gegnum listir og 

sköpun, list- og tungumálakennsla væru samofin. Fríða minntist aftur á finnska 

textílverkefnið sem hún sagði mér frá síðast, þar sem einnig var unnið með sköpun og 
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tungumálakennslu samtímis. Hún sagði þetta vera svona taugalíffræðilegt, að vera að gera 

eitthvað, þá væri maður slakari, síður í streituástandi, og væri þá að læra. Maður tæki betur 

við.  

 Ég sagði Fríðu frá verkefninu mínu og rannsókninni sem viðkemur góðu 

námsumhverfi fyrir viðkvæma nemendur. Út frá því spurði ég hana út í móttökudeildina 

sem fyrirhugað væri að setja á laggirnar og yrði staðsett í Háaleitisskóla. Fríða hélt utan um 

starfshópinn sem stofnaður var um stuðning við starfsstöðvar vegna móttöku og aðlögunar 

barna innflytjenda, flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd. Stofnun stoðdeildar 

fyrir börn umsækjenda um alþjóðlega vernd var ein af tillögum þess hóps, sú deild er nú í 

undirbúningi. Hér á landi hefur ekki verið staðið nógu vel að móttöku barna og hafi 

starfshópurinn því farið í að kanna hvað verið væri að gera í nágrannalöndunum. Þá sagði 

Fríða frá því að þegar Reykjavíkurborg gerði upphaflega samning við ríkið um þjónustu 

við umsækjendur um alþjóðlega vernd árið 2016 hefði blasað við að stefnu vantaði um það 

hvernig menntun barna í þeim hópi ætti að vera háttað. Í samvinnu við samband 

sveitarfélaga, ráðuneyti og önnur sveitarfélög var stofnaður hópur sem gerði tillögur að því 

með hvaða hætti væri best að sinna menntun barnanna. Þegar kom að því að móta tillögur 

um það hvernig málum skyldi háttað í Reykjavíkurborg var litið til nágrannalandanna og 

líka til Hafnarfjarðar þar sem komið hafði verið upp sérstakri deild fyrir börn umsækjenda 

um alþjóðlega vernd. Hópurinn lagði einnig fram tillögur um að efla móttöku barna 

innflytjenda við komu í skóla og sagði Fríða mikilvægt að skoða betur námslega stöðu 

barna í upphafi skólagöngu á Íslandi en einnig tilfinningalega og félagslega. Fram að þessu 

hafa ekki verið til nein verkfæri til þess. Nú væri verið að þýða og staðla matstæki frá 

Svíþjóð sem nýtt verður til að kanna stöðu barna við upphaf  skólagöngu og þá lagði 

hópurinn til að skólar með hátt hlutfall barna af erlendum uppruna fengi aukið fjármagn.  

 Í Reykjavík voru mótttökudeildir við fjóra skóla til ársins 2007 en þær þá lagðar 

niður. Þar byggðist upp ákveðin sérþekking sem skilaði sér síðan ekki nægilega vel út í 

almenna skóla auk þess sem kennsluráðgjöf fyrir skólana var ekki til staðar. Þegar 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur var lögð niður átti ein þjónustumiðstöð að sinna ráðgjöf 

vegna innflytjenda en það gekk ekki eftir. Málið snýst að mati Fríðu kannski ekki um það 

hvort það eigi að vera móttökudeild eða ekki heldur að úrræðin þurfi að vera fjölbreytt, það 

er aðalmálið. Erlendir sérfæðingar hafa bent á að oft væri hugmyndafræði 

móttökudeildanna varðandi félagslega aðlögun ekki góð, vegna þess að þá væru börnin 

tekin í eitthvert sérúrræði og lokuð af. Hins vegar skorti þekkingu væru þau send í almennu 

skólana, og þá væri móttökudeildin betri. Stóra málið væri samt skráning og mat á 
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námsstöðu og félagslegri og tilfinningalegri líðan. Í kjölfarið þurfa að vera til ólík úrræði 

sem henti ólíkum einstaklingum og að hér verði til þekkingarteymi kennara sem taki á móti 

og geti sinnt þessum námslegu, félagslegu og tilfinningalegu þáttum. Þá sagði Fríða að 

varðandi þau börn sem væru umsækjendur um alþjóðlega vernd, þá væru þau almennt send 

strax í almenna skólakerfið hér á landi en á Norðurlöndunum væri það ekki þannig. Þar 

væru eingöngu sérúrræði til að byrja með. Niðurstaðan væri því sú að það verði að 

klæðskerasníða námið fyrir hvern og einn en alls ekki að bjóða bara upp á það sama fyrir 

alla. Þá nefndi Fríða að auðvitað væri margt annað sem þurfi að koma til, eins og 

kennaramenntunin, starfsþróun og fleira. Þá ræddum við um þann galla á kennaranáminu 

að ekki væri lögð meiri áhersla á kennslu nemenda með ólíka færni. Einnig ræddum við 

ástandið á framhaldsskólastiginu, að þar skorti tilfinnanlega stefnu þegar kæmi að menntun 

þessa hóps. 

 Ég spurði Fríðu út í ýmis atriði sem við ræddum síðast og hvort eitthvað hafi 

mögulega breyst. Varðandi framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda sagði Fríða að það 

hafi komið ágætis úttekt á stöðu nemenda með annað móðurmál en íslensku frá 

Menntamálastofnun árið 2018. Þar voru nefnd ýmis atriði sem talið var að þyrfti að 

lagfæra, allt frá móttöku yfir í Aðalnámskrá og henni sýndist að það væri farin af stað 

vinna í mjög mörgum af þessum þáttum. Varðandi það kennslumagn sem væri í boði fyrir 

fullorðna og einnig samfélagsfræðslu, þá vildi Fríða meina að það hafi allavega orðið 

þrýstingur í þá átt að breyta og gera betur. Með tilkomu nýs menntamálaráðherra hafi orðið 

vitundarvakning innan kerfisins varðandi stöðu íslenskunnar og þetta tengist því. Þessi mál 

væru örugglega komin ofar í forgangsröðina þó ekkert hefði breyst enn. Þá hafi Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkurborgar gert ítarlega könnun á stöðunni þegar kæmi að fjölda 

erlendra starfsmanna, stöðu þeirra í íslensku og þörf á fræðslu og ráðgjöf. Einnig þegar 

kæmi að stjórnendum, hvaða stuðning þeir þyrftu til að geta verið með fjölmenningarlegan 

starfsmannahóp. Jafnframt væri stefnt að því að gera úttekt á fræðsluþörf erlendra 

starfsmanna í leikskólum, þannig að það væri ýmislegt í gangi.  

 Varðandi markhópinn og ólíkar þarfir t.d. einstaklinga og fjölskyldufólks, þá taldi 

Fríða, hvað fjölskyldufólk varðar, að það ætti að setja miklu meiri þunga í að fara í 

stuðning við þau inni í skólaumhverfinu, að nota það umhverfi. Varðandi þá stefnu að 

kvótaflóttamenn og aðrir flóttamenn skyldu sitja við sama borð þegar kæmi að þjónustu, þá 

sagði hún að búið væri að leggja fram áætlun um að þetta yrði samræmt en hún gæti ekki 

séð hvernig það myndi ná inn í menntakerfið, þar taldi hún að ekkert hefði breyst. Við 

ræddum hugmyndina um miðlæga stofnun sem sérhæfði sig í ráðgjöf, sérhæfði fræðsluefni 
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og upplýsingar til innflytjenda, svokallað clearing house. Fríða sagði að það væri 

fjölmenningarsetur á Ísafirði sem í raun ætti að sinna þessu hlutverki, það ætti að þjónusta 

öll sveitarfélögin á landinu og hefði til þess aðeins tvo starfsmenn. Það hafi verið rætt að 

setja eitthvað á laggirnar hér fyrir sunnan, þar sem flestir væru jú hér en hún sagðist ekki 

alveg vera inni í þeim málum. 

6.4 Kristín R. Vilhjálmsdóttir, Borgarbókasafninu 

  

 „Þegar listin verður þetta sameiginlega tungumál og einstaklingar mætast á 

 jafningjagrundvelli.“ 

Í samtölum mínum við hina og þessa sem hafa þekkingu á málefnum innflytjenda á Íslandi 

og þeirri þjónustu, menntunar- og virkniúrræðum sem þeim standa til boða, þá hefur 

fjölmenningarstarf Borgarbókasafnsins regluleg borið á góma. Það er ljóst að þar er verið 

að vinna mikilvægt og vel heppnað starf og ákvað ég því að hafa samband við Kristínu R. 

Vilhjálmsdóttur sem hefur yfirumsjón með því starfi. Ég byrjaði á að segja Kristínu frá 

verkefninu mínu, að ég hafi í minni vinnusmiðju verið að reyna að ná til þeirra kvenna sem 

væru umsækjendur um alþjóðlega vernd og væru jafnframt líklegar til að einangrast. Ég 

sagði henni að Drífa, hjá þjónustumiðstöðinni, hafi sagt mér að fjölmenningarteymi 

Borgarbókasafnsins hafi haft samband við hana og óskað eftir að hún og hennar 

samstarfsfólk myndi hvetja það fólk sem þau væru að þjónusta til þess að taka þátt í starfi 

Borgarbókasafnsins. Kristín sagði það vera rétt, að þau væru að reyna að teygja sig til 

fólksins, þar sem þau gerðu sér grein fyrir að maður næði ekki til fólks nema með því að 

vinna saman og það geti tekið langan tíma fyrir samfélagið að uppgötva eitthvað starf. 

Kristín sagði að almennt væri talað um bókasöfn, söfn almennt og aðrar 

menningarstofnanir, sem einskonar öryggisstaði. Þetta væru staðir sem þér finndist þú eiga 

heima en samt værirðu með öðru fólki.  

 Hún talaði um Söguhring kvenna, sem er það starf sem afar margir tala vel um og 

þykir mjög vel heppnað. Það er það verkefni Borgarbókasafnsins sem hvað markvissast er 

unnið með list og sköpun og er notað sem tæki til að tengja fólk. Verkefnið er unnið í 

samstarfi við Samtök kvenna af erlendum uppruna. Söguhringurinn hefur meðal annars 

unnið að sameiginlegum listaverkum þar sem þátttakendur, konur af erlendum uppruna 

hafa búið til sameiginleg kort, af Reykjavík, Íslandskort og núna síðast heimskort. Notaðar 

hafa verið aðferðir sem krefjast ekki nokkurrar reynslu eða þekkingar af listsköpun, allir 

koma að verkefnunum á jafningjagrundvelli. Heimsverkið var afjúpað á Listahátíð í 



 

 
105 

Reykjavík sumarið 2018, Kristín sagði það hafa verið draum sinn lengi að verkefni sem 

þetta yrði hluti af menningarlífinu, að fjölmenning væri bara eitthvað sérverkefni sem slíkt. 

Þá sagði Kristín mér frá öðru fjölmenningarstarfi sem safnið stæði fyrir og þar er 

gríðarlega margt og fjölbreytt starf í boði fyrir ólíka hópa. Gerðar hafa verið tilraunir til 

þess að höfða til íslenskra kvenna varðandi starf Söguhrings kvenna en það er eins og þær 

upplifi sig ekki tilheyra þegar um er að ræða þáttöku kvenna af erlendum uppruna. Við 

ræddum um þessa hlið á samfélaginu; hvernig við tækjum á móti fólki af erlendum 

uppruna og hversu erfitt við ættum með að líta svo á að samfélagið væri okkar allra, hversu 

mikilvægt það væri að ná að tengjast þvert á uppruna.  

 Ég sagði Kristínu frá rannsóknarspurningunni minni og spurði um hennar reynslu 

þegar kæmi að góðu og öruggu námsumhverfi fyrir viðkvæma nemendur. Hvað henni 

fyndist virka vel og hvað hafi gengið illa t.d. varðandi uppsetningu, staðsetningu, kennara, 

viðfangsefni og annað. Kristín sagði að almennt hafi Söguhringur kvenna haft aðstöðu á 

kaffistofunni á Borgarbókasafninu í Grófinni. Þetta rými er á 6. hæð hússins og hún sagði 

það vera mjög hentugan stað, bjart og gott vinnurými og vinsælt væri að koma þangað og 

taka þátt. Þar sem vitað er að margar þeirra kvenna sem eru af erlendum uppruna búi í 

öðrum hverfum, eins og til dæmis í Breiðholti, þá hafi þau stundum reynt að færa starfið 

þangað en það hafi ekki gengið nógu vel. Hún taldi ástæðuna vera sambland þess að þeim 

tækist ekki nægilega vel að ná til nærsamfélagsins og svo þess að konurnar sem vanar væru 

að mæta í Grófina ættu erfitt með breytinguna. Þá taldi hún mikilvægt að reyna að ná til 

þátttakenda og spyrja þá hvað þeir myndu vilja að væri í boði á söfnunum, hvað myndi 

þurfa til þess að fólk mætti og tæki þátt. Þá sagði Kristín að fleiri erlendir starfsmenn hafi 

nýlega verið ráðnir til starfa hjá Borgarbókasafninu, sem hún taldi mjög jákvæða þróun.   

 Ég spurði Kristínu hvort það væri einhver hópur sem þeim hafi þótt sérstaklega 

erfitt að ná til. Hún sagði að markmið Söguhrings kvenna hafi alltaf verið að reyna að ná til 

þeirra kvenna sem væri hætt við að þróa þannig líf að þær yrðu einangraðar og með því að 

bjóða upp á fjölbreytt starf, og mikið samstarf, þá tækist að ná til þeirra. Þegar Kristín 

fjallaði um það sem vel hafi gengið, þá vildi hún meina að það ætti sér stað þegar listin 

yrði þetta sameiginlega tungumál og einstaklingar mættust á jafningjagrundvelli. Ég spurði 

hana hvort hún upplifði að listrænu verkefnin þeirra væru valdeflandi og Kristín sagði að 

þau væru það vegna þess að þeir einstaklingar sem sæju um og þróuðu starfið leggðu 

áherslu á það. Það hafi frá upphafi verið það mikilvægasta í starfinu. Kristín ræddi 

mikilvægi þess að eiga í samstarfi við aðra, að Borgarbókasafnið væri með langan lista yfir 

samstarfsaðila eins og Samtök um móðurmál, Women in Iceland og Rauða krossinn. Í 
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gegnum þessa aðila næðu þau til nýrra hópa. Þá nefndi Kristín að mikilvægt væri að vera 

með kynningarefni á mörgum tungumálum. Ég spurði hana hvort þau hafi eitthvað notast 

við myndbönd sem kynningarefni í stað þess að nota mikinn ritaðan texta. Hún sagði að 

þau væru einmitt að prófa sig áfram með slíkt og það hafi virkað vel.   

 Þegar ég hrósaði Kristínu og samstarfsfólki hennar fyrir þeirra fyrirmyndarstarf 

sagði Kristín að það væri vissulega staðreynd að Borgarbókasafnið væri sú 

menningarstofnun sem væri með mesta fjölmenningarstarfið og þetta væri líka stór 

menningarstofnun. Þá væru þau mikið að miðla fjölmenningarstarfinu, bæði innanlands og 

á ráðstefnum erlendis. Kristín sagði að bókasöfnin væru einfaldlega mjög mikilvæg hús í 

samfélaginu. Hún tók sem dæmi að fjölmenningarstarfið væri allt ókeypis, þannig að þetta 

væri í raun alveg einstök stofnun. Annað sem hún sagði einkenna starfið er að það teygi 

anga sína í raun langt út fyrir múra bókasafnanna, eins og til dæmis yfir í mennta- og 

velferðarkerfið. Einnig hafa nokkur verkefni verið unnin í samstarfi við mismunandi 

ráðuneyti. Í lok árs 2017 var samþykkt stefna Menningar- og ferðamálasviðs um fjölbreytt 

tungumál og menningu. Hún hlaut nafnið Rætur og vængir og byggir meðal annars á 

reynslu Borgarbókasafnsins á sviði fjölmenningar.  

6.5 Vilborg Oddsdóttir, Hjálparstarfi Kirkjunnar 

 

 „Í svona verkefni er mikilvægast að byggja upp traust og öryggi, það að vera 

 að gera eitthvað í höndunum, borða saman og hafa gaman.“ 

Eitt þeirra verkefna sem hefur hvað oftast borið á góma þegar ég hef spurt út í hvað væri í 

boði og hvað næði til þeirra kvenna af erlendum uppruna sem líklegastar væru til þess að 

einangrast, er saumaverkefni á vegum Hjálparstarfs kirkjunnar í samstarfi við 

Hjálpræðisherinn sem fram hefur farið í húsnæði Hjálpræðishersins í Mjódd. Starfið hófst 

á því að nokkrar konur af erlendum uppruna hittust og saumuðu fjölnota poka en hefur 

síðan undið upp á sig. Konurnar eru orðnar margar og verkefnin fjölbreyttari. Vilborg 

Oddsdóttir, félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfi Kirkjunnar, hefur haft umsjón með verkefninu 

frá upphafi en það hófst árið 2017. Hún sagði mér frá því hvernig það hófst þegar 

stofnuninni var gefinn efnisstrangi. Hún hafi haft samband við þrjár konur frá Marokkó 

sem hún þekkti til og þannig rúllaði þetta af stað í rólegheitunum.   

 Vilborg hefur starfað í þessum geira í mörg ár og vissi sem var að það tæki tíma að 

byggja svona starf upp, en konunum fjölgaði smátt og smátt. Hún sagði að það að byggja 

upp traust taki tíma, en það væri grunnurinn í svona starfi. Hún sagði að til hennar kæmu 
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konur sem hvergi birtust annars staðar og það sem hún teldi að höfðaði til þeirra væri það 

að þær væru að sauma og búa eitthvað til sem nýttist. Konurnar væru margar hverjar 

meðvitaðar um sjálfbærni, þær væru meðvitaðar um að þetta væri gamalt efni sem verið 

væri að nýta og þær vildu einfaldlega gefa til samfélagsins. Það væri eitthvað um að vera, 

þær að hittast sem hópur, mikið hlegið og endað á því að borða saman. Vilborg sagði að 

það væri númer eitt, tvö og þrjú að gefa þeim þetta öryggi, þetta væri bannað karlmönnum 

og börnin þeirra mættu koma með. Þær fengju ekki laun en þar sem afurðirnar væru seldar 

þá fengju þær gjafakort upp á fimm þúsund krónur eftir hver fjögur skipti sem þær tækju 

þátt. Vilborg sagði að það væri skuldbinding að taka þátt í verkefninu og núna væri staðan 

þannig að það kæmust færri að en vildu. Þær yrðu að biðja um leyfi ef þær kæmust ekki og 

það væri brýnt fyrir þeim að mæta stundvíslega. Vilborg lagði áherslu á mikilvægi þess að 

það væru reglur og með því að læra að fara eftir þeim, að bera virðingu fyrir verkefninu og 

taka á sig þessa skuldbindingu sem verkefnið er, hafi einhverjar þeirra komist á þann stað 

að verða tilbúnar til þess að fara út á vinnumarkaðinn.  

 Vilborg sagði það mikilvægt að finna verkefni við hæfi hverrar og einnar. Þetta 

væri mjög blandaður hópur, þarna væru konur sem gætu hvorki lesið né skrifað og einnig 

konur sem lokið hafa háskólanámi. Hún sagði að nú stæði til að fara í samstarf við 

Reykjavíkurborg sem muni hafa það í för með sér að þær fái að auki ýmiss konar fræðslu. 

Þá væri mikilvægt að hlustað yrði á hópinn, þarfir hans og áhuga, og einnig hina ólíku 

hópa innan hópsins. Það muni ekki vera mögulegt að bjóða upp á eitt fyrir alla í þeim 

efnum. Ef ekki væri hlustað á þeirra óskir gæti það haft mjög neikvæð áhrif á það traust 

sem tekist hafi að byggja upp. Það væri svo mikilvægt að þær upplifðu að þetta væri þeirra 

verkefni, að þær sjálfar skiptu þar máli og að þeirra þarfir væru í fyrirrúmi.  

 Vilborg sagði mér frá hinum ýmsu verkefnum sem hópurinn hafi tekist á hendur. 

Ýmiss konar varningur hafi verið framleiddur, þessa dagana væri verið að framleiða 

páskalöbera og tauservíettur og fyrir jólin saumuðu þær jólapoka sem hugsaðir voru til 

innpökkunar í stað hefðbundins innpökkunarpappírs. Þær voru mjög ánægðar með þá vöru 

og meðvitaðar um gildi hennar varðandi þróun til sjálfbærni. Þá voru nokkrar þeirra 

fengnar til þess að kenna íslenskum konum að sauma slíka poka. Vilborg sagði að þær hafi 

eitthvað gert af því að sauma ráðstefnupoka og er það eitthvað sem þær stefndu á að gera 

meira af og kynna þá verkefnið í leiðinni með bæklingum sem myndu fylgja pokunum. 

Jafnvel myndu einhverjar þeirra mæta á ráðstefnurnar, afhenda pokana og segja frá 

verkefninu í leiðinni.  

 Vilborg ítrekaði að lokum að í svona verkefni væri mikilvægast að byggja upp 
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traust og öryggi, og í þessu tilviki hefði leiðin til þess verið sú að gera eitthvað í 

höndunum, borða saman og hafa gaman. Síðan, þegar að ákveðið traust er komið á verði 

hægt að byggja ofan á það með því að bjóða uppá fræðslu og fleira. Eftir samtal mitt við 

Vilborgu rölti ég á milli og skoðaði hvað konurnar voru að vinna að, þá rakst ég á eina af 

konunum sem tóku þátt í vinnusmiðjunni minni. Stálpuð stúlka sat við hlið hennar og 

túlkaði þegar konan tjáði mér að litla dóttir hennar spyrði á hverjum laugardegi hvort þær 

gætu farið í teikniskólann. Þetta gladdi mig og ég sagði henni að ég vonaðist til að þær 

gætu komið aftur til mín seinna og bað fyrir kveðju til dótturinnar litlu. 
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7. Niðurstöður, hugleiðingar og framtíðarsýn 

7.1 Hver er staða hópsins og hvað getum við gert fyrir hann? 

Eftir að hafa rýnt í gögn mín um vinnusmiðjuna og viðtölin við sérfræðingana og 

reynsluboltana finnst mér heildarmyndin vera að skýrast en sjónarhornin eru nokkur. Fyrir 

það fyrsta eru það nemendurnir sjálfir, þessi viðkvæmi hópur, aðstæður þeirra og 

möguleikar og hvernig ég sé fyrir mér að ég og við sem samfélag getum orðið þessu fólki 

að liði. Hópurinn sem um ræðir samanstendur af konum af erlendum uppruna og börnum 

þeirra sem hér dvelja og bíða milli vonar og ótta með þá ósk að fá hér alþjóðlega vernd. 

Þær tilheyra þeim hópi kvenna sem líklegastar eru til að lifa lífi sem veldur einangrun. Þær 

halda sig mest heima fyrir þar sem þær eru sumar að miklu leyti í þjónustuhlutverki og eiga 

lítil sem engin samskipti við aðra en fjölskyldumeðlimi. Einhverjar þessara erlendu kvenna 

komast út á vinnumarkaðinn og starfa þá mjög margar við þrif. Þar hafa þær oft litla 

möguleika á samskipum við annað fólk og fá þar af leiðandi takmarkaða æfingu í að tala 

íslensku. Nái þær ekki lágmarkstökum á íslenskunni, og tala jafnvel enga ensku heldur, þá 

eiga þær mjög erfitt uppdráttar í samfélaginu. Einnig hefur komið fram að skortur er á 

virkniúrræðum fyrir þær, bæði vegna tungumálavandans sem veldur 

samskiptaörðugleikum og vegna þess að sumar þeirra tilheyra þannig menningarheimi að 

ekki er gefið samþykki fyrir því að þær fari út af heimilinu án fylgdar, nema öruggt þyki að 

þær séu á stað sem hlýtur samþykki eiginmanns eða annarra fjölskyldumeðlima.  

 Það hefur komið fram að innflytjendur telji að þeir læri tungumálið best í gegnum 

virkni, það að vera að gera eitthvað. Kona af erlendum uppruna hefur sem dæmi tjáð sig 

um að hún hafi farið á íslenskunámskeið en lítið lært, þá hafi hún farið á 

matreiðslunámskeið og lært mun meira í íslensku í gegnum þá þátttöku (Unnur Dís 

Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010). Í sömu grein kemur fram að lítið sem ekkert sé í 

boði af starfstengdu námi, endurmenntun eða tómstundanámi fyrir fullorðna innflytjendur 

sem ekki tali næga íslensku. Reynsla mín af því að tilheyra stuðningsfjölskyldu fyrir 

flóttafjölskyldu hefur sýnt mér mjög vel hve mikil þörf er fyrir einmitt þetta og hafa 

viðmælendur mínir staðfest að staðan hafi ekki mikið breyst í raun og veru. Mikill vilji sé 

þó til að þróa fræðsluna meira og leggja áherslu á meiri samfélagsfræðslu og skapandi 

starf, sem rætt hefur verið að hafi jákvæð áhrif á tilfinningalífið.  

 Hvað leik- og grunnskóla varðar þá hefur komið fram að stefnt sé að því að bjóða 

þeim börnum sem hafa annað móðurmál en íslensku upp á fjölbreyttar námsleiðir sem 

henti ólíkum einstaklingum og ólíkum þörfum þeirra, og að huga beri að félagslegum og 
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tilfinningalegum þáttum til jafns við aðra námsþætti. Það er mín skoðun að áherslan ætti að 

vera sú sama þegar kemur að hinum fullorðnu. Fríða Bjarney ræddi einmitt um þetta þegar 

hún nefndi að fræðsluþarfir fjölskyldufólks séu mjög ólíkar fræðsluþörfum einstaklinga og 

telur hún að fræðsla fólks með börn ætti að fara fram í skólaumhverfinu.  

 Það er ljóst að einhverjir í hópnum eru haldnir áfallastreitu, en fram hefur komið að 

slíkt ástand valdi því að erfitt er að taka við upplýsingum, það þurfi að heyra sömu 

upplýsingarnar margsinnis áður en þær raunveralega skili sér. Fjallað hefur verið um þá 

miklu áhersla sem lögð hefur verið á hið talaða og ritaða mál í upplýsingagjöf og þykir það 

bera takmarkaðan árangur. Áhugi er á að fara aðrar og meira skapandi leiðir og sem dæmi 

að notast við myndbönd og teikningar. Einnig hefur verið rætt um að árangursríkt geti 

verið að segja og túlka hlutina á marga vegu, að nota hreyfingu, standa upp og bjóða upp á 

eitthvað áþreifanlegt. Þarna sé ég fyrir mér að hugtakið fjöltáknun (e. multimodality) gæti 

komið að góðum notum en það gengur út á að gefa nemendum tækifæri til að fara út fyrir 

tungumálið og skapa merkingu eftir ólíkum leiðum (Hafþór Guðjónsson, 2019). Hvað 

upplýsingagjöf varðar þá hefur einnig komið fram hjá viðmælendum mínum að þörf sé 

fyrir einskonar fræðslusetur (e. clearing house) þar sem öll upplýsingagjöf sé á einum stað 

og jafnvel önnur þjónusta eins og fræðsla og tómstundir. Á Íslandi er starfrækt 

fjölmenningarsetur, en það er staðsett á Ísafirði. Hugmyndir eru um að setja á laggirnar 

slíka stofnun eða starfsstöð á höfuðborgarsvæðinu en óvíst er hvort og hvenær það kemst 

til framkvæmda.  

 Ég heyrði af verkefni hausið 2017 sem vakti áhuga minn en það er listrænt verkefni 

sem fram hefur farið í bænum Kristinehamn í Svíþjóð. Agli Sæbjörnssyni myndlistamanni 

bauðst þar að setja upp sýningu sem þróaðist þannig að með styrk frá ríkisstyrktum sjóði 

sem kallast Kreative platser fékk hann úthlutað húsnæði þar sem hann bauð innflytjendum 

og umsækjendum um alþjóðlega vernd ásamt öðrum hópum fólks sem upplifir einangrun 

að taka þátt í listatengdum verkefnum (Margrét Gústavsdóttir, 2017). Hugmynd Egils var 

að útvega stað fyrir þennan hóp þar sem hann gæti gefið til samfélagsins í stað þess að að 

þiggja alltaf ölmusu og geta ekkert gefið til baka, sem væri svo niðurlægjandi. Egill og 

hans samstarfsfólk byrjuðu á að bjóða upp á leirmótun en hann sagði það hafa mjög 

jákvæð áhrif á fólk með áfallastreitu að gera eitthvað með höndunum og eitthvað skapandi. 

Sjálfur hefur hann sagt frá því að hafa farið í listmeðferð þar sem hann hafi verið látinn 

„pota í leir til þess að örva græðgina í lífið og tengjast barninu í sjálfum sér“ (Margrét 

Gústavsdóttir, 2017). Einnig settu þau upp gróðurhús og svo er vatn í nágrenninu þar sem 

hægt er að veiða. Þetta þróaðist síðan þannig að sett var upp veitingahús sem fékk nafnið 
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Kärahär, en einnig stóð hópurinn fyrir markaði þar sem seldar voru afurðir fólksins. Þarna 

varð til lítið samfélag sem þessi hópur fann að hann tilheyrði, tók þátt í að skapa og móta, 

og varð hópurinn sýnilegur og hafði hlutverk í hinu stærra samfélagi. Sambærilegt verkefni 

myndi ég vilja sjá framkvæmt hérlendis, og þá af hálfu yfirvalda.  

 Hvað varðar verkefni af þessu tagi var hin bandaríska Jane Addams frumkvöðull og 

hennar Hull House fyrirmyndin. Hennar hugmyndafræði rímar vel við þær hugmyndir sem 

Edda Ólafsdóttir ræddi, um að gefa innflytjendum tækifæri til þess að kenna sjálfir og 

miðla sínu handverki eða menningu. Slíkt sé valdeflandi og geti jafnframt auðgað 

menningu okkar. Þessar áherslur endurspegla þær áherslur sem í dag þykja ákjósanlegar 

varðandi menntun innflytjenda: Að stuðla að því að þeir öðlist sjálfsmynd sem einkennist 

af menningarblöndu (e. hybrid identity), þeir verði tvítyngdir og öðlist færni tveggja 

menningarheima sem byggi brýr og efli skilning (Suárez-Orozco, S. og Suárez-Orozco, M., 

2001). Þessum einstaklingum gangi til að mynda almennt best í námi í samanburði við aðra 

innflytjendur sem ekki ná að tileinka sér þessháttar sjálfsmynd. Elsa Sigríður Jónsdóttir 

(2007) rennir einnig stoðum undir þessar hugmyndir í umfjöllun sinni um 

fjölmenningarlega sjálfsmynd.         

 Þá komum við aftur að vinnusmiðjunni og velti ég fyrir mér hvernig námsumhverfi 

henti aðstæðum sem þessum. Fyrir það fyrsta er mikilvægt að skoða hvort sú fræðsla sem 

verið er að bjóða uppá fyrir þennan hóp sé raunverulega menntandi. Í umfjöllun sinni um 

muninn á fræðslu og menntun segir Páll Skúlason (1987, bls. 340-345) að öll fræðsla sé og 

eigi að vera menntandi, hún eigi að stuðla að þroska nemenda og gera þá hæfari sem 

manneskjur til að heyja lífsbaráttuna og njóta lífsins. Þá fjallaði Páll um það hvernig 

skólarnir hafi, allavega fyrr, dælt fræðslu inn í fólk sem miðuð hafi verið við ímyndaðar 

eða raunverulegar þarfir þjóðfélagsins, það sem hann kallaði ytri skilyrðin. Á sama tíma 

hafi skólinn vanrækt innri skilyrðin sem hann sagði snúa að því að takast sjálfur á við sinn 

eigin lífsvanda. Þetta finnst mér eiga við um menntun þessa hóps, ekki síður en annara í 

samfélaginu. Það er mín tilfinning að við getum náð árangri með því að huga betur að 

félagslegum og tilfinningalegum þáttum.  

 Ég hef sjálf reynslu af því hversu erfitt það getur reynst að sannfæra fólk með 

áfallastreitu um að það þurfi á sálrænum stuðningi að halda, en væri hugað meira að þeim 

þáttum á vettvangi fræðslu og frístundastarfs tel ég líklegra að árangur næðist. Ég fór á 

fyrirlestur á vegum RIKK (Rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum) í Þjóðminjasafni Íslands 

þann 4. apríl 2019 þar sem Rannveig Sigurvinsdóttir, lektor við sálfræðideild Háskólans í 

Reykjavík, fjallaði um áföll, geðheilsu og félagslegt samhengi. Þar nefndi hún 
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áfallamiðaða nálgun (e. trauma-informed) sem mikilvægt væri að huga að í starfi með 

viðkvæmum einstaklingum og hópum (Rannveig Sigurvinsdóttir, 2019). Rótin (Félag um 

málefni kvenna með áfengis- og fíknivanda) hefur fjallaði töluvert um þetta hugtak, eða 

það sem þær kalla áfallamiðaða þjónustu (e. trauma-informed services), en hún miðar að 

því að skapa umhverfi og aðstæður þar sem allir eru öruggir og ekki er ýtt undir 

áfallaviðbrögð (Guðrún Ebba Ólafsdóttir, Guðrún Kristjánsdóttir, Kristín I. Pálsdóttir, 

Katrín Guðný Alfreðsdóttir og Þórlaug Sveinsdóttir, 2015). Þetta kom einnig fram í 

fyrirlestri Unnar Óttarsdóttur um listmeðferð og minni og er nokkuð ljóst að þeir kennarar 

og aðrir sem vinna með fólki með áfallastreitu ættu að kynna sér hvernig forðast megi að 

skapa aðstæður þar sem nemendur eða umbjóðendur þeirra séu líklegir til að endurupplifa 

áföll. 

 Ég tel að það sem Edda kallaði fjölbreytileikanæmi sé eitthvað sem allir sem starfa 

með fólki ættu að tileinka sér. Það er nauðsynlegt að mæta fólki á forsendum þess, leggja 

sig fram við að öðlast skilning þegar um er að ræða ólíkan menningarlegan bakgrunn því 

það er mín skoðun að skilningur og virðing verði að vera til staðar beggja vegna borðsins. 

Þá fannst mér einnig góður punktur hjá viðmælendum mínum að mikilvægt væri að hlusta 

á fólkið, heyra hverju það hefur áhuga á og vilji taka þátt í og reyna að uppfylla þeirra 

óskir. Þannig upplifi fólk að það eigi eitthvað í því starfi sem það tekur þátt í, fær 

tilfinningu fyrir því að tilheyra og að þeirra rödd sé mikilvæg. Þetta tel ég að sé einstaklega 

mikilvægt og að við sem tilheyrum þessu samfélagi í heild sinni tileinkum okkur að hlusta 

og átta okkur á að raddir allra eru jafnmikilvægar.  

 Við erum mjög ungt fjölmenningarsamfélag og eigum margt ólært, eins og fram 

hefur komið. F. Graeme Chalmer (1996), prófessor við UBC, er ötull talsmaður 

fjölmenningarhyggju (e. multiculturalism) í tengslum við listgreinakennslu. Hann er 

hlynntur aðferðum DBAE eða fagmiðaðri listkennslu, þar sem meðal annars er lögð 

áhersla á sögulega tengingu og leggur hann áherslu á að nemendur upplifi fjölbreyttari 

sögu, fjölmenningarlegri, og fjölbreyttari sjónræna menningu. Hann leggur áherslu á að 

menningin og sagan sem við kennum ætti að endurspegla raunveruleikann, og með því 

móti geti allir nemendur upplifað sterkari tengingu og þörf fyrir listina í líf sitt.  

7.2 Hvað getur listkennslan gert? 

Í kaflanum um menntagildi og megintilgang list- og verkgreina í Aðalnámskrá grunnskóla 

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

þjóðfélagslegri ábyrgð nemenda. Þær eru vettvangur menntunar til sjálfbærni 

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

samhengi við aðra menningarheima og eigið umhverfi og náttúru. Er það 

grunnur að velferð þeirra og virkni í mótun samfélagsins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 141). 

Í kaflanum um hæfniviðmið fyrir sjónlistir segir enn fremur: 

Í myndmennt öðlast nemendur tækifæri til að læra og tjá sig án orða. Þeir 

geta ýmist unnið á gagnrýninn hátt með málefni daglegs lífs eða með 

ímyndunaraflið. Slík reynsla veitir nemendum forsendur til að læra að þekkja 

sjálfa sig bæði í tengslum við náttúruna og efnisheiminn. Skilningurinn 

verður bæði almennur og persónulegur, byggður á rannsóknum á 

raunveruleikanum og töfrum ímyndunaraflsins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 147).  

Í mínum huga er listsköpun alltaf tengd einhvers konar skynjun og tjáningu, oft 

tilfinningalegri eða persónulegri tjáningu. Þá finnst mér hið listræna ferli sem slíkt jafn 

mikilvægt og útkoman eða lokaniðurstaðan og í sumum tilvikum jafnvel mikilvægara. 

Listrænt eða skapandi ferli er auk þess eitthvað sem ég tel að geti verið gagnlegt fyrir fólk í 

ýmiss konar störfum að tileinka sér, ekki einungis listamenn og ég upplifi aukna áherslu á, 

og kröfu um, skapandi hugsun víða í atvinnulífinu. Þegar ég tala um skapandi ferli þá á ég 

við þau vinnubrögð sem listamenn hafa tileinkað sér við sköpun listaverka. Eirún 

Sigurðardóttir hefur sett fram afar gagnlegan leiðarvísi í bók sinni, Skapandi ferli. 

Leiðarvísir, en þar segir hún:  

Skapandi ferli listafólks er rannsóknarvinna sem leitast við að finna 

ófyrirséðar niðurstöður. Þetta eru aðferðir sem nýtast vel í allri gagnrýnni 

hugsun og gefa um leið tilfinningum og innsæi mikilvægt rými, nokkuð sem 

allar starfsgreinar í framþróun geta einnig nýtt sér (Eirún Sigurðardóttir, 

2016). 

Þegar ég skoða listkennsluna sem slíka, hvað hún feli í sér og hvaða möguleikar felist í 

henni í skólum, þá geri ég mér grein fyrir mikilvægi þess að nemendur öðlist þekkingu á 

megin hugtökum og frumþáttum myndlistar og ekki síst að þeir fái tækifæri til þess að 

tileinka sér skapandi ferli í sínum vinnubrögðum. Ég tel jafnframt að hægt sé að vinna með 
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þessa þætti og samþætta á fjölmarga vegu. Á námskeiði mínu sumarið 2018 í 

Myndlistaskólanum í Reykjavík sem ég kallaði Liti og tilfinningar var ég, eins og fram 

hefur komið, að kenna sex til níu ára börnum litafræði, formfræði og listasögu. Á sama 

tíma lagði ég áherslu á að nemendur fengju útrás fyrir líðan sína í gegnum listsköpun og 

samtöl um tifinningar. Þar lærðu nemendur að tengja orð eða heiti við ákveðnar 

tilfinningar, þeir lærðu einfaldar slökunar- og núvitundaræfingar og ýmsar aðferðir sem 

gátu nýst þeim við að átta sig á tilfinningum sínum og ná betri stjórn á þeim. Þarna var 

tilgangur minn að samþætta myndlistarkennslu og mannkostamenntun í samhljómi við 

hugmyndir Macmurray (1935) en hann tengir menntun tilfinninganna við hið listræna og 

var sannfærður um að við þyrftum að tengjast listunum til þess að ná að þroska 

tilfinningalífið og þannig myndum við læra að meta hluti og manneskjur. Þá fjallar Elliot 

Eisner (2002) um tilfinningalega þýðingu listarinnar og að hún hafi ekki síður 

vitsmunalega þýðingu. Því geti hún haft heilmikil áhrif á menntun og þroska barna. Hann 

vildi meina að listkennsla sem einungis byði upp á efnivið, fátæklegt innihald og óljós eða 

fá markmið væri ekki raunveruleg listkennsla. Eisner lagði mikla áherslu á vinnubrögð og 

fannst oft skorta áherslu á fagurfræði, gagnrýna hugsun og tengingu við listasöguna. Hann 

var þeirrar skoðunar að í gegnum menntun í listum læri nemendur skapandi hugsun og 

víðsýni. Þeir læri að horfa á nýjan hátt, bæði inná við og á umhverfið og samfélagið. Hann 

vildi meina að í listgreinakennslu væri stóra málið að auka hæfni og þroska nemenda og 

gefa þeim tíma til að skynja og upplifa heiminn á eigin forsendum. Þessar hugmyndir 

finnst mér viðeigandi þegar ég spyr mig hvernig listkennslan geti nýst börnum í vanda. Ég 

hef rætt þá skoðun mína að maður læri best í gegnum virkni, þegar maður er að gera 

eitthvað sem maður hefur áhuga á. Þetta á auðvitað við um bæði fullorðna og börn.  

 

7.3 Hvað hef ég lært og hvernig kennari vil ég vera? 

Í þessari rannsókn er ég vissulega að skoða sjálfa mig sem verðandi kennara og þá hvernig 

kennari ég vilji vera. Ég skoða það út frá reynslu minni af vinnusmiðjunni, því sem ég hef 

lært af henni og öllum þeim samtölum sem ég hef átt og þeirri þekkingu sem ég hef öðlast 

við gerð þessa verkefnis. Ég hef mikinn áhuga á að vinna með viðkvæmum nemendum. 

Viðbrögð viðmælenda minna, þegar ég sagði þeim frá vinnusmiðjunni og áherslum mínum 

þar, voru á þá leið að mér finnst ég hafa fengið staðfestingu á að það sem ég var að gera og 

hugsa sé eitthvað sem skipti máli og þörf sé fyrir. Og það er nákvæmlega það sem ég 

sækist eftir. Af einhverri ástæðu hef ég alltaf haft ríka þörf fyrir að láta gott af mér leiða en 
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eins og ég fjallaði um snemma í þessari ritgerð þá held ég að megin ástæðan fyrir því að ég 

var komin með nóg af vinnu minni við förðun hafi verið sú tilfinning að það sem ég væri 

að gera skipti ekki nokkru máli fyrir samfélagið.  

 Svo ég fari aðeins í gegnum áherslurnar í vinnusmiðjunni og hvað ég hef lært af 

henni, þá er það alveg ljóst að umhverfið og andrúmsloftið skiptir afar miklu máli. Ég lagði 

áherslu á að hafa ýmsa sjónræna námsþætti á veggjum í formi hluta sem mátti snerta og 

meðhöndla. Uppsetningin var þannig að nemendur og kennari gátu horft hvert á annað, átt í 

beinum samskiptum og séð vel allt sem fram fór. Það var mjög mikilvægt að byrja rólega, 

gefa gott rými fyrir hópinn til að kynnast innbyrðis og að hafa verkefnin einföld og 

auðskilin. Að vera með sýnishorn eða sýnidæmi var mikilvægt en ég hugsa að gott hefði 

verið að hafa þau fleiri, bjóða upp á fjölbreyttari leiðir og ná þannig að virkja ímyndunarafl 

þeirra betur. Það var mjög gott að bjóða í fyrstu upp á verkefni sem móðir og barn leystu í 

sameiningu. Ég upplifði að það skapaði öryggi og stuðlaði að bættum tengslum móður og 

barns. Þá urðu til dýrmætar gæðastundir að mínu mati, þar sem enginn virtist upplifa 

pressu eða annað óþægilegt eða streituvaldandi.  

 Ég fann hve mikilvægt var að hlusta á þarfir hópsins og einstaklinganna. Að fara 

ekki að þrýsta á samskipti eða samvinnu milli barnanna fyrr en ég upplifði að þau væru 

tilbúin til þess að sleppa hendinni af móður sinni, en þá var það líka mjög mikilvægt að 

opna á meiri samskipti milli barnanna þegar þau voru tilbúin til þess og það var svolítið 

erfitt að átta sig á því hvenær sá tímapunktur væri. Svo eru börnin misjöfn, misháð 

mæðrum sínum og misörugg. Ég fann einnig að mikilvægt er að hlusta vel á þarfir hvers og 

eins og vera vakandi fyrir því að þó að allir virðist glaðir og kátir, þá er kannski mjög stutt 

í óöryggið. Þetta átti ekki síður við um þá fullorðnu. Ég hugsaði stundum að þau hlytu að 

njóta þess sem þau væru að gera hjá mér, það var svo létt yfir þeim. En auðvitað eru 

áhyggjurnar ekki langt undan þegar aðstæður fólks eru svona ótryggar og framtíðin í 

mikilli óvissu. Þegar við fórum að ræða tilfinningarnar og einhverjar mæðranna fóru að tjá 

tilfinningar eins og ótta og sorg, þá fór ég að velta fyrir mér hvort það að vera hress og 

glaður væri kannski í sumum tilvikum örvæntingarfull tilraun til þess að vera meðtekinn, fá 

að tilheyra þessu samfélagi og að sýna sínar bestu hliðar út á við.  

 Það er ljóst að vilji ég kenna nemendum eins og þessum, þá er það mér nauðsynlegt 

að tileinka mér það fjölbreytileikanæmi sem Edda ræddi um, læsi á aðstæður og líðan fólks 

og áfallamiðaða nálgun í umhverfi, verkefnavali og samskiptum. Til þess að það takist tel 

ég að mikilvægt sé að vera nærgætin í samskiptum og hlusta vel. Vera vakandi fyrir 

merkjum sem gætu verið vísbendingar um óöryggi, hræðslu, kvíða, streitu eða einhvers 
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konar vanlíðan og að koma fólki ekki í aðstæður þar sem það gæti upplifað slíkar 

tilfinningar. Þetta er fín lína, því allir hafa þörf fyrir svolitla áskorun en hún verður að vera 

hæfileg og á þeirra forsendum. Takist það, að nemendur upplifi að þeir séu að nýta 

hæfileika sína til fulls en séu fullkomlega við stjórn og upplifa ekki pressu eða álag, þá eru 

þeir líklegir til að komast í það ástand sem nefnt er flæði (e. flow) (Csikszentmihalyi, 

2008). Flæði er það ástand sem við upplifum þegar þessar fyrrnefndu aðstæður skapast og 

athyglin er óskipt, við missum tengslin við það hvað tímanum líður eða hvort við séum 

svöng eða þreytt. Þetta er ástand þar sem okkur líður vel, erum að njóta okkar til fulls og 

þess sem við erum að fást við. Talað er um að flæðið geti verið misdjúpt og ég vona að mér 

hafi tekist á stundum að hjálpa nemendum mínum að komast að minnsta kosti nálægt slíku 

ástandi. Það er mín tilfinning að nemendur hafi alla jafna notið sín og að tíminn hafi oftast 

verið aðeins of fljótur að líða því nemendur voru svo niðursokknir í verkefnin sín. Þannig 

aðstæður eru einmitt þær sem ég vona að ég geti náð að skapa sem oftast í minni kennslu.  

 Ég vil leggja áherslu á að bjóða upp á verkefni sem gætu stuðlað að sterkari 

sjálfsmynd, sjálfsmynd sem mótast af tilfinningunni fyrir því að við erum öll einstök en 

eigum samt svo margt sameiginlegt. Elsa Sigríður Jónsdóttir (2007) fjallar um mikilvægi 

þess að styrkja sjálfsmynd nemenda af erlendum uppruna. Hún talar um að hafi þessir 

einstaklingar sterka persónulega sjálfsmynd og séu með hátt sjálfsmat og gott sjálfstraust, 

virki það sem höggdeyfir þegar þeim mæti andúð og vanmat í nýju samfélagi. Slík verkefni 

ættu jafnframt að stuðla að samkennd innan hópa sem er eitthvað sem ég vil jafnframt 

leggja áherslu á og leita þá í smiðju Nel Noddings og hennar umfjöllunar um 

umhyggjusiðfræði í skólastarfi (Noddings, 2007). Hún segir meðal annars að í stað þess að 

einblína sífellt á einkunnir, ættum við að beina athyglinni að því að styðja alla nemendur 

við að þroskast á fleiri sviðum, eins og því líkamlega, tilfinningalega, vitsmunalega og 

siðferðilega. Þetta finnst mér einmitt kallast á við frásögn Fríðu Bjarneyjar um þær áherslur 

sem stefnt sé á við móttöku barna af erlendum uppruna, að hugað sé til jafns að 

námslegum, félagslegum og tilfinningalegum þáttum. Með því að sameina alla þessa þætti 

tel ég að líklegra sé að við stuðlum að hamingju og velferð nemenda okkar. Og það er 

einmitt þá, eins og fyrr hefur komið fram, sem við erum færust um að læra. Þegar við erum 

hamingjusöm (Noddings, 2003). Páll Skúlason orðaði það þannig að manneskjuleg 

lífsfylling hlyti að vera eitt meginmarkmið menntunar (1987, bls. 144). Mér verður hugsað 

til orða Palmer (2007, bls. 1-34) um að kennarinn verði að vera sjálfum sér samkvæmur, 

styrkja tengslin við rætur sínar og finna sína innri rödd. Allt snúist í raun um sjálfsmynd og 

sjálfsvirðingu kennarans, hann þurfi að taka ábyrgð á innra lífi sem sé það sem fyrst og 
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fremst litar það hvernig kennari hann er. Það kallast á við umfjöllun Macmurrey (1992) um 

mikilvægi þess að kennarinn sé tilfinningalega fær um að kenna nemendum sínum um 

tilfinningarnar. Þess vegna tel ég að til þess að ég geti orðið sá kennari sem ég vil vera og 

verið trú hugsjónum mínum í starfi, verði ég að leggja áherslu á að rækta minn innri mann. 

Aðeins þannig get ég orðið fær um að styðja nemendur mína við að styrkja tengsl sín við 

sinn innri mann og verða þannig fær um að sýna tilfinningum annarra skilning. Á þann hátt 

trúi ég að ég geti skapað nemendum mínum námsumhverfi sem einkennist af umhyggju og 

stuðlað að hamingju þeirra og velferð. 
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Lokaorð 

Í tilraun minni til að svara spurningunni um hvernig ég geti skapað viðkvæmum 

nemendum eða samfélagshópum gott námsumhverfi tel ég svarið snúast fyrst og fremst um 

öryggi. Á ég þá við öryggi í aðstæðum, umhverfi, samskiptum, verkefnavali, efni og 

aðferðum. Hópurinn sem um ræðir í þessari rannsókn eru mæður og 4-5 ára börn þeirra 

sem sótt hafa um alþjóðlega vernd. Þetta er fólk sem er í mörgum tilvikum að glíma 

áfallastreitu, sem veldur því að það á erfitt með að taka við upplýsingum. Einnig er um að 

ræða þær konur sem líklegastar eru til þess að einangrast, og hefur skort virkniúrræði sem 

henta þeim. Þá veldur biðstaðan eftir því að umsókn þeirra verði afgreidd mikilli streitu og 

kvíða og er viðbótarálag við það sem verður við það eitt að kynnast nýju samfélagi, 

menningu þess og siðum.   

 Fræðslan sem er í boði fyrir þennan hóp er að mörgu leyti góð en þó er einnig 

margt sem mætti bæta. Áherslan hefur verið á íslenskukennsluna, sem er vissulega 

mikilvæg en það hefur töluvert skort á samfélagsfræðslu og starfsfræðslu auk 

tómstundastarfs. Með vísan í fræðin og reynslu fólks sem starfar á þessum vettvangi þá 

virðist vera að maður læri best í gegnum virkni og samskipti. Einnig hefur komið skýrt 

fram að skapandi starf geti verið mjög góð leið en þá geti einnig skapast mikilvægur 

vettvangur fyrir tilfinningalega tjáningu og útrás. Þetta rímar við nýjar áherslur 

Reykjavíkurborgar varðandi menntun barna, að lögð verði meiri áhersla á félagslega og 

tilfinningalega þáttinn. Ætti það auðvitað að eiga við um bæði börn og fullorðna. Slíkt 

stuðli að bættri líðan og sterkari sjálfsmynd sem eru þættir sem skipta meginmáli til 

undirbúnings fyrir lífsbaráttuna og auka möguleika á að geta notið lífsins til hins ítrasta. 

Það ætti að vera meginmarkmið menntunar og ríma þær áherslur vel við hugmyndir þeirra 

fræðimanna sem ég hef fjallað um og leggja áherslu á félagslega þáttinn í námi, umhyggju, 

mannkosti og tilfinningalíf. 

 Við heyrum oft háværar raddir þeirra sem gagnrýna hve illa innflytjendum takist að 

aðlagast samfélaginu. Í þessu samhengi þá skiptir ekki síður máli að við sem samfélag 

lærum betur að vera fjölmenningarleg, að við lærum að lesa í ólíkan menningarbakgrunn 

fólks og ólíkar þarfir þeirra. Þannig getur gagnkvæm virðing skapast milli ólíkra hópa 

samfélagsins og raunverulegum þörfum allra mætt. Fyrir vikið getur samfélagið jafnframt 

orðið menningarlega auðugra. Það að tilheyra fjölmenningarlegu samfélagi snýst að mínu 

mati ekki eingöngu um að vera umburðarlyndur, það snýst fyrst og fremst um að við eigum 

öll jafnan rétt til þess að tilheyra og vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Það að tilheyra 
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samfélagi er öllum nauðsynlegt og með það að markmiði tel ég mikilvægt að búinn verði 

til vettvangur fyrir innflytjendur þar sem þeir fái tækifæri til þess að læra og gefa af sér. 

Við höfum öll eitthvað fram að færa og er það mjög valdeflandi að fá tækifæri til þess að 

miðla sinni þekkingu og færni. 

 Hvað listkennsluna varðar þá er það niðurstaða mín að hún sé kjörinn vettvangur til 

náms fyrir hópa sem þennan. Komið hefur fram að skapandi starf sé gott fyrir 

tilfinningalífið og þegar fólk hefur ekki eitt sameiginlegt tungumál, sé tungumál listarinnar 

tilvalið til þess að gefa nemendum færi á að tjá sig persónulega, tjá tilfinningar sínar og fá 

einhverskonar útrás fyrir þær án orða. Einnig hefur reynst vel að nýta myndrænar og aðrar 

skapandi leiðir til miðlunar og upplýsingaflæðis og tel ég einnig, út frá minni reynslu, að 

slíkt hafi virkað vel. Skapaðar voru aðstæður til samtals um tilfinningar og líðan, liti, dýr, 

mat og orð, þar sem sjónræn námsgögn gegndu mikilvægu hlutverki. Það er mín skoðun að 

þessa aðferð megi þróa lengra og nýta í fjölbreyttu samhengi. Síðast en ekki síst voru 

listrænu verkefnin í einfaldleika sínum til þess fallin, í samhengi við aðra þætti er varða 

námsumhverfið almennt, að skapa gæðastundir í notalegri samveru móður og barns annars 

vegar og fólks í svipaðri stöðu hinsvegar þar sem áherslan var fyrst og fremst á að vera og 

njóta. Þannig var gerð tilraun til að stuðla að aukinni hamingju, sem fram hefur komið að 

er það ástand sem þykir ákjósanlegt til þess að vera fær um að læra, og það ástand sem 

hlýtur jú að vera hið stóra markmið lífsins .    
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