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Hvernig getum við leitast við að 
skilja okkur sjálf og hvert annað í 
sam hengi við loftslags breytingar? 
Loftslags sálfræði er nýtt hug tak 
yfir ákveðna fræði sem á að hjálpa 
okkur að skilja við brögð mannsins 
við loftslagsvánni. Tilfinningar okkar 
eru í beinu sambandi við gjörðir okkar 
– og því er mikilvægt að við lítum 

inná við til að skilja okkur og aðra í 
kringum okkur betur á flóknum tímum. 
Verkið er myndræn túlkun höfundar á 
„loftslagstilfinningum“. Um er að ræða 
leiðiarvísi sem leiðir mann í gegnum 
hverja og eina tilfinningu tengda 
loftlagsvánni, í von um að hægt sé 
að efla sameiginlegan skilning  á 
sálarlífi og líðan hvers annars.  
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Fyrir nokkrum árum fór ég að átta 
mig almennilega á þeim alvarlegu 
afleiðingum sem loftslagsbreytingar 
eru að hafa á jörðina okkar og 
vistkerfi hennar. Vitundarvakning í 
samfélaginu hefur aukist á síðustu 
árum og í kjölfari hennar kom 
Greta Thunberg og þróaði með sér 
byltingarkennd mótmæli nemenda um 
allan heim. Á síðastliðnu ári unnum 
við, nemendurnir í hönnunardeild LHÍ, 
að verkefnum tengd loftslagsmálum 
og fengum um leið að fræðast um 
vísindin og staðreyndirnar á bakvið 
þau. Á sama tíma fóru þættirnir Hvað 
höfum við gert? í loftið á RÚV og 
sem voru gríðarlega upplýsandi hvað 
varðar íslenskt samfélag og okkar 
neysluhætti. 
 Ég fór að sækjast meira í 
fréttir tengdar loftslagsmálum til 
að halda mér upplýstri um þróun 
neyðarástandsins og fann hvernig 
vonleysið í mér jókst frá degi til dags. 
Eins og staðan er í dag er erfitt að 
vera vongóður um að við náum að 
afturkalla þær varanlegu breytingar 
sem loftslagsáhrifin munu hafa. Við 
erum ekki að draga úr kolefnislosun 
okkar nærri því nógu hratt til þess að 
hitastig jarðar nái að hita um meira en 

2 gráður á celsius. Umbreytingin sem 
þarf að eiga sér stað í samfélaginu, til 
að halda okkur innan þeirra marka, er 
ekkert í líkingu við það sem við höfum 
séð áður. 
 Mér finnst mjög erfitt að horfast 
í augu við þennan raunveruleika sem 
við lifum í og ég get ekki ímyndað 
mér hvernig lífið er fyrir fólkið á 
framlínunni sem er löngu byrjað 
að finna fyrir hörmulegum áhrifum 
loftslagsbreytinga. Ég finn fyrir 
hjálparleysi og vonleysi en það sem 
hjálpar mér að takast á við þessar 
tilfinningar er að ræða við fólk sem 
líður eins og mér. Þó eru ekki allir jafn 
„áhugasamir„ fyrir loftslagsmálum og 
ég er. Sumt fólk hröklast í burtu frá 
samræðum tengdar loftslagsmálum 
e.t.v. til að forðast neikvæða orku. 
Síðan eru sumir sem einfaldlega vita 
ekki nóg um þessi málefni til að geta 
tjáð sínar skoðanir á þeim. Margir 
segja að það sé mikilvægt að vera 
bjartsýnn og vongóður en þá efast ég 
um að þau viti hvernig raunveruleg 
staðan er í dag. Það kom mér á 
óvart hversu margir sem ég þekki 
virðast loka á þessa umræðu og kjósa 
hreinlega að afla sér takmarkaðra 
upplýsinga og lifa í óvissu. Og af hverju 

ættu þau ekki að gera það? Það er ekki 
eins og þau hafi mikið vald til þess að 
breyta ástandi heimsins annað en að 
flokka plast, minnka kjötát og draga úr 
kolefnislosun sinni. 
 Margir loka á þessa umræðu því 
þeir einfaldlega vita ekki hvernig þeir 
eiga að bregðast við þessu ástandi. 
Loftslagsbreytingar er risastórt hugtak 
sem nær yfir milljón mismunandi hluti 
sem eru að gerast í heiminum og það 
er ómögulegt fyrir mannsheilann að ná 
utan um eitthvað svo umfangsmikið. 
Það er erfitt að ætlast til þess að allir 
bregðist við loftslagsvánni af þeirri 
neyð sem hún krefst af okkur. Þess 
vegna langaði mig að fræða mig um 
það sem gerist í okkar flókna sálarlífi 
þegar kemur að því að meðtaka 
þessar miklu og flóknu upplýsingar 
– og þetta  gríðarstóra hugtak. Það 
komu upp margar hugmyndir um 
hvernig ég gæti miðlað neyðarástandi 
loftslagsbreytinga til almennings á 
einlægan og árángursríkan hátt. Mig 
langaði að fara óhefðbundna leið 
til að ná að fanga áhuga þeirra sem 
hafa gert það að að vana að setja 
upp varnir þegar þau heyra orðið 
loftslagsbreytingar. 
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Í BA ritgerðinni minn fjallaði ég um 
fegurð út frá sjónarhorni Sagmeister 
og Walsh. Þó svo að ég hafi farið 
aðra leið í lokaverkinu þá langaði mig 
samt að nýta mér það sem ég lærði 
af ritgerðinni. Að mínu mati er fegurð 
oft vanmetin í nútíma hönnun og þá 
aðallega í arkítektúr. Hönnuðir og 
arkítektar virðast leitast í einsleitni 
og fúnktíonalisma og gleyma því 
hve mikil áhrif fegurð hefur á fólk og 
hversu vel hún virkar í samfélögum. 
Mín skilgreining á fallegri hönnun, burt 
séð frá persónulegum smekk, er þegar 
ég finn að hún var sköpuð af ást, um-
hyggju og með mikillri umhugsun á 
bakvið. Þetta hafði ég ofarlega í huga 
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þegar ég hóf rannsóknarferlið mitt 
fyrir lokaverkið. 
 Ég fór að skoða myndræna 
túlkun mannsins á heimsenda í 
sögulegu samhengi. Það sem greip 
sérstaklega athygli mína var málverkið 
The Garden of Earthly Delights sem 
hollenski listamaðurinn Hieronymus 
Bosch gerði snemma á 16. öld. Þar 
koma fram margar mismunandi 
súrrealískar senur úr mannlegri 
hegðun og freistingum lífsins. Fólk 
hefur, í gegnum tíðina, túlkað verkið á 
allskonar hátt þar sem Bosch sjálfur 
tjáði sig aldrei opinberlega um þýðingu 
þess. Flókinn simbólismi málverksins 
hefur fengið fólk til að velta því 

fyrir sér hvort þetta sé siðferðisleg 
viðvörun eða viðsýn á paradísarmissi.1 
Ég hallaðist mikið í átt að þeirri 
hugmynd að notast við simbólisma í 
mínu eigin verki og fór því að rannsaka 
sjónræn tákn og hvernig þau hafa 
verið notuð í listum í gegnum tíðina. Ég 
fór einnig að skoða gamla „tribal“ list 
þar sem frumbyggjar úr mismunandi 
menningarheimum myndskreyttu 
ástand síns tíma. Þessar mynd-
skreytingar hreyfðu við mér og 
því ákvað ég að sameina þessar 
hugmyndir sem ég sótti innblástur 
í og gerði mína eigin nútímalegu útgáfu 
af verki sem túlkar tilfinningar okkar 
á þessum sögulegu tímum. 
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Mynd 1: Lambayeque kyrtill Mynd 2: Chuspa poki
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Mynd 3: The Garden of Earthly Delights
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Mynd 4: Skissur frá höfundi

Mynd 5: Skissur frá höfundi
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Mynd 6: Skissur frá höfundi

Mynd 7: Skissur frá höfundi
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Mynd 8: Loftslagssálfræði
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Mynd 9: Skeytingarleysi
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Mynd 9: Afneitun
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Mynd 10: Bjargráð og varnir



MISSIR 14

Mynd 11: Missir
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Mynd 12: Samúð
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Mynd 11: Skömm
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Mynd 12: Aðskilnaður
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Mynd 13: Umhverfisleg sjálfsmynd



VERKIÐ: VEGGTEPPI 19

Mynd 14: Grunnur veggteppis



Verkið er 100cm x 200cm á stærð 
og verður framleitt sem veggteppi. 
Ástæðan fyrir því er sú hugmynd 
um að verkið nái að varðveitast sem 
lengst svo að afkomendur okkar fái að 
rýna í hugarheim fólks á okkar tímum 
líkt og við fáum að gera með eldri verk.
 Um er að ræða einsskonar 
skífurit sem er skipt upp í 9 hluta þar 
sem hver og einn hluti er myndræn 
túlkun á sálfræðilegu hugtaki tengt 
loftslagsbreytingum. Hver hluti er á 
mismunandi litafleti og er það helsta 
aðgreining hugtakanna án stuðning 
við bókina. Ég vildi ekki hafa of 
formfasta myndbyggingu í verkinu 
þar sem þessar tilfinningar eru sífellt 
að breytast og mótast í huganum 
okkar. Í sumum hlutum skífunnar er 
simbólisminn augljós en ég passaði 
mig einnig að halda ákveðinni dulúð í 
verkinu svo að hver og ein manneskja 
gæti túlkað það á sinn hátt.  
 Í miðju verksins sést myndræn 
túlkun á loftslagssálfræði. Hvít 
ugla gefur til kynna þá vitsmuni og 
gáfur sem felast í því að opna sig 
fyrir sínum eigin tilfinningum og 
tilfinningum annarra. Fyrir neðan 
ugluna eru tvær manneskjur að 
opna sig og tveir snákar sem tákna 
félagslega og samfélagslega bælun 
sem hindrar mann oft í að tjá sig 
opinberlega um tilfinningar sínar 
gagnvart loftslagsbreytingum. 

 Ef við förum hringinn réttsælis 
sjáum við á efsta hlutanum til hægri 
hugtakið skeytingarleysi (e. uncare). 
Þar er maður með 3 hausa sem táknar 
þá persónulegu röskun sem felst í því 
að slíta sig frá umhyggjusama part 
sjálfsins. Maðurinn stendur á öðrum 
lifandi verum sem hann ber ekki 
virðingu fyrir og ber enga ábyrgð til. 
 Á næsta hluta til hægri má 
sjá afneitun (e. denial) í fremur 
bókstaflegri túlkun. Fjólubláir 
stjórnmála menn með prik í 
afturendanum og í afneitun, halda 
uppi hjálparlausu loftslagi jarðar og á 
toppnum er kærulaust fólk að dansa 
með drykk í hendi. Á hliðinni má sjá 
verksmiðjur blásandi út mengun en 
mengunina má sjá gegnumgangandi í 
verkinu. 
 Næst er það hugtakið Bjargráð 
og varnir (e. coping and defenses). 
Efst má sjá hendi sem ver okkur 
fyrir þeim neikvæðu áhrifum sem 
loftslagsbreytingar hafa á sálarlíf 
okkar. Hægt er þó að taka við þessum 
áhrifum og notast við annaðhvort 
neikvæð eða jákvæð bjargráð. 
 Á eftir kemur Missir (e. loss) 
en sú túlkun er einnig bókstafleg 
þar sem sjá má varnarlaus dýr í 
útrýmingarhættu. 
 Síðan er það flókna hugtakið 
og tilfinningin Skömm (e. shame). 
Skömm og að skamma er afar sterk 

tilfinning sem felur í sér reiði og sorg. 
Hér má því sjá rauðglóandi form í 
miðjunni sem svíður á meðan snákar 
(hópar og einstaklingar sem dreifa 
skömm og skamma) éta það upp. 
 Samúð kemur þar á eftir 
en það hugtak felur aðallega í sér 
góðmennsku og skilning. Neðst í 
myndbyggingunni má sjá mann 
halda á brotnum hnetti en það táknar 
sálræna álagið sem fylgir því að finna 
fyrir þjáningu heimsins. Að ofan má 
síðan sjá samstöðu og samheldni á 
milli manna og dýra.
 Næst á eftir er hugtakið 
Aðskilnaður (e. splitting) en það 
útskýrir tvíræðni og mótsagnir í lífinu 
og því er allri myndbyggingunni skipt í 
tvennt. 
 Á seinasta hlutanum má sjá 
túlkun á Umhverfislegri sjálfsmynd 
(e. environmental identity). Hugtakið 
segir frá afhverju það er mikilvægt að 
við tengjum okkar eigin sjálfsmynd við 
náttúruna þannig að við byrjum að líta 
á okkur sjálf sem hluta af náttúrunni. 
Í miðjunni má sjá manneskjur 
að mótmæla aðgerðarleysi í 
umhverfismálum. 
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Samhliða verkinu verður bók eða 
svokallaður leiðarvísir sem mun 
útskýra hvert sálfræðilegt hugtak fyrir 
sig og fræðir lesandann um hugtakið 
í tengslum við loftslagsvánna. Ég 
er búin að gera rannsóknarvinnu 
þar sem ég hef skoðað hvað 
sálfræðingar hafa að segja um 
tilfinningar mannsins í þessum 
aðstæðum og það kom mér á óvart 
hversu margir hafa verið að sérhæfa 
sig í þessu málefni. Þeir kalla það 
loftslagssálfræði þegar sálfræðingar 
m.a. rannsaka viðbrögð og hegðun 
barna við loftslagsbreytingum eða 
gefa sjúklingum sínum ráð til að 

sporna við loftslagskvíða og þunglyndi. 
Bandalag loftslagssálfræðinga eða 
Climate Pshycology Alliance er 
sameiginilegur vettvangur fyrir alla þá 
sem vilja nýta sér loftslagssálfræðina. 
Á heimasíðu þeirra má finna handbók 
þar sem sálfræðingar hafa gert 
rannsókn á sálfræðilegum hugtökum 
sem tengjast loftslagsbreytingum. 
Markmið þeirra með handbókinni er 
að þróa sameiginlegan skilning fólks á 
loftslagssálfræði.2 Úr handbókinni hef 
ég valið 9 hugtök sem ég mun fjalla 
um í lokaverkinu. Ég valdi þessi hugtök 
út frá tengingu þeirra við mína eigin 
menningu og reynslu. 
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Mér fannst ég verða fyrir ákveðnu 
upplýsingaflóði í rannsóknarferlinu 
og langaði helst að deila með öllum 
því sem ég var að uppgötva. Í 
sköpunarferlinu fannst mér ég hafa 
mér ég hafa náð að miðla réttum 
upplýsingum í hnitmiðað verk. 
 Þegar ég lít til baka yfir allt ferlið 
finnst mér ég hafa lært gríðarlega 
mikið. Skilningur og virðing mín 
gagnvart fjölbreytni fólks í kringum 
mig hefur dýpkast og á sama tíma hef 
ég náð að kynnast sjálfri mér betur. 
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