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Starfsþjálfun í
borgarlistmenntun
Inngangur
Starfsþjálfun í borgarlistmenntun til samfélagsþróunar er tileinkuð því að skapa og
bjóða upp á námsmöguleika fyrir kennara í fullorðins- og samfélagsfræðslu,
félagsráðgjafa, fagfólk á lista-og menningarsviði, sem og sjálfstæða listkennara og
listamenn úr ólíkum listgreinum sem leitast við að skilja betur og vinna með
samfélagi sínu og læra hvernig aðferðafræði borgarlistmenntunar getur aukið
gildi sitt við félags- og menntunaríhlutun samfélagsins.

Borgarlistaverkefnið var stofnað til af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undir
Erasmus+ áætluninni á sviði fullorðinsfræðslu og miðar að því að styðja ófaglært
fullorðið fólk í jaðarsettum samfélögum út frá hugmyndafræði og starfsemi
borgarlistmenntunar.

Borgarlistaverkefnið er viðbragð við þeim vandamálum sem snúa að menntasviði
óformlegrar og skapandi listfræðslu með sérstaka áherslu á að efla samfélagslega
þátttöku og þvermenningarleg samskipti til þess að styrkja samfélagsuppbyggingu
jaðarsettra einstaklinga og samfélagshópa sem getur verið erfitt er að ná til. Á
meðan vinnslu verkefnisins stendur verða niðurstöður settar fram til að byggja upp
traust og skilning á möguleikum borgarlistmenntunar.

Verkefnið var þróað í samvinnu fimm óháðra aðila: EDUCULT í Austurríki, ZRC SAZU
í Slóveníu, PROPORTIONAL MESSAGE í Portúgal, REYKJAVÍK ENSEMBLE á Íslandi
og FilmWorks Trust á Bretlandi.
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Byrjum hér
Hvers vegna borgarlistmenntun?
Borgarlistmenntun er skilgreind út frá hugmyndaþríhyrningi listkennslu,
fullorðinsfræðslu og borgarlist. Borgarlistmenntun nær yfir skapandi þroska
einstaklingsins sem og skilning á svæðisbundinni og alþjóðlegri list og menningu á
stórum þéttbýlissvæðum með fjölbreyttum íbúafjölda. Með því að vinna að
listsköpun með ófaglærðu fullorðnu fólki, úr jaðarsettum hópum, getum við sigrast
á félags-og menningarlegum hindrunum og veitt aðgang að nýjum
þjóðfélagshópum. Mismunandi listgreinar virka sem samskiptatæki fyrir
þvermenningarlega samræðu og félagslega inngildingu.

Borgarlistmenntun er dýrmætt tæki til samfélagsþróunar, hún gerir það kleift að
þróa félagslegan og menningarlegan auð, efla sköpunarkraftinn og styrkja
samfélagið. Félags-og menntunarleg íhlutun í gegnum listir í borgarumhverfi krefst
samvinnu félags- og menningarstofnana og fagfólks af ólíkum sviðum og
atvinnugreinum til að skapa í sameiningu nýstárlegar og sjálfbærar lausnir.

Borgarlist er leið fyrir þá sem eru jaðarsettir og oft útilokaðir frá samfélaginu og
skortir vettvang til að tjá sig á. Hlutverk borgarlistmenntunar í félagslegu samhengi
beinist að mikilvægi þátttöku í nærsamfélaginu. Þess vegna er borgarlistmenntun
nýstárlegur drifkraftur fyrir félagslega þátttöku og samfélagsþróun.

Fyrir hverja er þessi starfsþjálfun?
Þessi starfsþjálfun er fyrir kennara í fullorðins- og samfélagsfræðslu, félagsráðgjafa,
fagfólk á lista- og menningarsviði og alla fræðsluaðila sem vilja fræðast um hvernig
borgarlistfræðsla getur aukið gildi sitt við félags- og menntunaríhlutun
samfélagsins. Þjálfunin er ætluð fræðsluaðilum og iðkendum sem leitast við að
nýta borgarlistmenntun sem tæki til samfélagsþróunar, þ.e. í jaðarsettum
samfélögum, og vekja meðvitund um þann inngildinarkraft sem felst í
borgarlistmenntun, bæði út frá fræðilegum þáttum og í framkvæmd.

Hvert er markmiðið starfsþjálfunarinnar?
Starfsþjálfunin miðar að því að veita fræðsluaðilum sem starfa í félagslegu
samhengi, kynningu á borgarlistmenntun og hvernig hægt er að beita
aðferðafræði hennar til að stuðla að félagslegri íhlutun og samfélagsþróun. Þessi
starfsþjálfun ætti að vera yfirgripsmikil verkfærakista fyrir þig, sem fullorðins
samfélagskennara eða listiðkanda, til að ná til, vinna og eiga samskipti við
félagslega útskúfaða og jaðarsetta hópa.
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Hvað finnur þú á næstu síðum?
Á eftirfarandi síðum finnur þú þrjú meginviðfangsefni starfsþjálfunarinnar: Inngang
að borgarlistkennslu, borgarlistmenntun til samfélagslegra breytinga og
borgarlistmenntun til samfélagsþróunar.

Hér finnurðu þjálfunarefni sem skilgreinir hvern þessara meginþátta, sem stutt er af
efni til frekari rannsókna og ábendinga, og hagnýt verkefni til kennslu.

Fyrir hvern áfanga er kynning og nánari útskýring á helstu hugtökum, samhengi,
þekkingu og notagildi, lýsandi dæmi um bestu starfsvenjur og fleiri gagnleg úrræði,
til að bæta innsýn og undirbúning fyrir starfsemi innan borgarlistkennslu.

Í gegnum þessa starfsþjálfun munt þú finna margar sögur sem við höfum safnað
saman úr Borgarlistasögunum (URB_ART Storybook), sem unnar voru fyrir
verkefnið, auk verklegra athafna og æfinga til að framkvæma, bæði með
leiðbeinendum og samfélagsmeðlimum sem virkja þannig samfélagsumhverfið
innan borgarlistmenntunar.

Borgarlistaþjálfunin samanstendur af samtals 30 klukkustundum augliti til auglitis
og 72 klukkustundum af sjálfstýrðum námsúrræðum, þar með talið þjálfun,
sjálfstæðu námi og æfingum. Nánar tiltekið mun borgarlistaþjálfunin gera þér kleift
að:

✔ Skilja hugmyndina um borgarlistmenntun sem listrænt og samfélagslegt

hreyfiafl.

✔ Þekkja helstu einkenni borgarlistar og götulistar.

✔ Viðurkenna og beita borgarlistmenntun og aðferðafræði hennar fyrir

menntun fullorðinna í borgarumhverfi.

✔ Skilja kraft menningar- og listfræðslu fyrir samfélagslega inngildingu og

borgaralega þátttöku.

✔ Skilja helstu árangursvísa borgarlista á sviði íhlutunar fyrir samfélagslegar

breytingar.

✔ Kanna og hagnýta bestu starfsvenjur borgarlistmenntunar fyrir

samfélagslegar breytingar og eflingu samfélags úr Borgarlistasögunum.

https://urbart.eu/storybook/
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✔ Skilja hugtökin þvermenning og borgarmállýska sem árangursvísa í

borgarlistkennslu.

✔ Skilja, viðurkenna og aðlaga félagslegar þarfir og áskoranir mismunandi

samfélaga sem fræðsluaðili og kennari.

✔ Kanna og aðlaga samfélagsþróun sem byggir á kostum samfélagsins

(ABCD) fyrir borgarlistmenntun.

✔ Kanna og nota mismunandi hagnýtar aðferðir til að virkja jaðarhópa og

samfélagsumhverfið.

Hvernig er hægt að nota þetta?
Með því að veita kennurum og samfélagsfræðslusaðilum eins og þér þekkingu,
innsýn, bestu starfsvenjur og dæmi um hagnýt verkefni í borgarlistmenntun
viljum við útvega þér verkfæri og námsefni til þess að styrkja þig í starfi þínu með
hópum sem erfitt er að ná til.

Borarlistastarfsþjálfunin er verkfærakassi til menntunar og þjálfunar. Þetta er
þjálfunaráætlun fyrir þá sem vinna með jaðarhópum og meðlimum samfélagsins.
Þú getur búið til þjálfunareiningar til að vinna með þeim kennurum sem þú vilt
þjálfa og afhent þjálfunareiningarnar, sem samanstanda af 10 klukkustundum
augliti til auglitis og 24 klst af sjálfstýrðum námsúrræðum í hverjum kafla. Með því
að ná til kennara getum við aukið fjölda kennara sem hafa verkfæri til að vinna
með hópum sem erfitt er að ná til, aukið umfang þeirra félagslegu áhrifa sem
borgarlistaverkefnið og borgarlistamenntunin geta haft.
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1. BORGARLISTMENNTUN
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1.1 Velkomin í borgarlist

1.1.1 Hvað eru borgarlistir?

Borgarlistir eru allar birtingarmyndir lista
sem fyrirfinnast í opinberu borgarrými.
Ólíkt hefðbundinni list er borgarlist ætluð
breiðari hópum almennings. Jafnvel meira
en það, því þetta er listræn iðja sem
venjulega býður áhorfendum að taka þátt
og miðar að því að efna til og hefja
opinberar umræður. Borgarlistir eru til í
mörgum myndum, allt frá málverkum,
styttum og skúlptúrum til veggjakrots,
tónlistarinnsetninga og margvíslegra
hátíða. Form borgarlista eru oftast nátengd borgarlífsstíl samtímans, félagslegum
veruleika og ekki síst borgarrýminu sem slíku.

1.1.2 Munurinn á borgarlist og götulist

Það eru engar skýrar og fastmótaðar skilgreiningar á „götulist“ og „borgarlist“, en til
að einfalda málið vinnum við út frá eftirfarandi skilningi á fyrirbærunum:

● Götulist er list sem er að finna á götum úti, venjulega í veggjakroti,
myndum, veggmyndum, táknum eða merkjum. Á sama tíma er götulist líka
hreyfing eða jafnvel menningarkimi, þar sem listin gegnir mjög mikilvægu
hlutverki sem samskiptatæki.
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● Borgarlist felur götulist í sér, hún dregur allar listgreinar saman sem verða til
í borgarumhverfinu og einkennist af því að aðgengið er ókeypis. Ólíkt
götulist tilheyrir borgarlist í dag hinum almenna listvettvangi og stofnunum
hennar. Að sama skapi fær hún almennt jákvæð samfélagsleg viðbrögð,
heldur sig innan lagarammans og leitast við að vera meira þátttakandi og
án aðgreiningar. Einnig líta borgarlistamenn almennt á sig sem listamenn
og leitast við að afla tekna með listaverkum sínum.

1.1.3 Aftur í ræturnar

Saga borgarlista er jafn löng og mannlíf í
þéttbýli. Samt sem áður nær sú sértæka sýn
sem við skilgreinum borgarlist út frá í dag
bara aftur til áttunda áratugarins.

Á áttunda áratugnum upplifðu margir
þéttbýlisstaðir í hinum svokallaða vestræna
heimi, sérstaklega í Bandaríkjunum, nýja
hreyfingu sem átti sér stað á götum borgarinnar: hip-hop menningarkiminn. Þessi
nýji menningarkimi var nátengdur veggjakrotshreyfingunni sem breiddist fyrst út
þegar á sjöunda áratugnum og enn frekar á þeim áttunda og níunda þegar
veggjakrot flæddi yfir götur, neðanjarðarlestir, lestir, ljósastaura, póstkassa o.s.frv.
Samfélagsgagnrýnin sem framin var með veggjakroti og úðabrúsum var venjulega
talin ólöglegt athæfi og skilgreind sem skemmdarverkastarfsemi.

Á níunda áratugnum þróaðist veggjakrotið og hip-hop hreyfingin. Hún dreifðist um
heiminn og sameinaðist í nýrri og breiðari hreyfingu sem kallast götulist þar sem
margs konar listform sem unnin voru á götum úti og miðuðu ekki að því að bjóða
upp á fagurfræðilega upplifun heldur ögra stöðu stjórnmála og félagslegra málefna
með því að bjóða almenningi að taka þátt. Götulistamenn voru upphaflega sérstakt
samfélag ungra einstaklinga, sem komu úr lágstétt eða millistétt, óhræddir við að
segja sinn eigin sannleika af brennandi ástríðu. Verk þeirra þróuðust í að verða
margslungnari í útfærslu, tóku á sig staðbundinn blæ, og voru m.a innblásin af
manga götulist frá Japan.

Fljótlega varð veggjakrot sem og önnur blómstrandi götulist æ minna tengd
neðanjarðarlist og sífellt meiri partur af meginstraumnum og varð sýnilegri í
fjölmiðlum. Manstu eftir prinsinum af Bel-Air?

Götulist varð sífellt samofnari hinu almenna sviði lista og listamarkaðinum. Árið
2008 bauð ein af mest leiðandi listastofnunum heims, Tate Gallery, völdum

https://www.tate.org.uk/
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borgarlistamönnum að búa til útiverk meðfram Thames ánni. Margir veggjakrots
listamenn og aðrir iðkendur götulistar eins og Banksy fengu almenna
viðurkenningu fyrir verk sín vegna listræns gildis þeirra og voru þau flutt í gallerí,
söfn og einkasöfn. Á tíunda áratugnum varð götulist í öllum sínum blæbrigðum
þekkt sem nýtt listform - borgarlist - vinsæl meðal listfræðinga og almennings. Þótt
götulistin hafi ratað til hefðbundinna listsýningarrýma tilheyrir hún ennþá
almenningsrýmum og er þar með opin öllum.

1.1.4 Hvernig lítur borgarlist út? Tegundir og
dæmi

Borgarlist er kraftmikið listasvið þar sem listamenn nota alls kyns fleti, efni og
nálganir til að koma skilaboðum sínum áleiðis. Skilgreining okkar á borgarlist er
víðtæk og ekki takmörkunum háð. Eins og lagt er til í eftirfarandi málsgreinum eru
borgarlistir listræn birtingarmynd listarinnar í þéttbýli og fjallar venjulega um
borgarveruleika samtímans sem býður almenningi til þátttöku.

Hér á eftir er yfirlit yfir algengustu tegundir borgarlistar:
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MYND: Metelkova mesto (ein af borgarlistamiðstöðvum Ljubljana)

● Algengasta og viðurkenndasta
tegund borgalista er ýmis konar
myndlist. Eins og áður hefur komið
fram er graffiti hin upphaflega
borgarlist. Síðan á áttunda
áratugnum hefur veggjakrot þróast í
að verða sífellt flóknara, ekki bara
bundin við tákn og merki, heldur er
hana að finna í mörgum afbrigðum.

Til dæmis eru máluð 3D veggjakrot (einnig þekkt sem gangstéttarlist eða 3D
gangstéttarlist) úðuð eða teiknuð á sérstakan hátt í því skyni að búa til
sjónhverfingar.

Þetta eru afbrigði veggmynda og eru stórkostleg listaverk sem þekja heila
veggi, en ólíkt upprunalegu götulistinni gera þau kröfu um lögmæti sitt og
leitast við að birta pólitískt sakleysi og fagurfræðilega ánægju í því
augnamiði að sameina samfélagið. Algengt er að borgir setji fram reglur sem
leyfa og hvetja listamenn til að mála á völdum stöðum. Sveitarfélagið
Ljubljana er til dæmis með yfirlitskort sem inniheldur nú sautján staði þar
sem hægt er að búa til veggjakrot og veggmyndir með löglegum hætti.

Annar angi götulistar er regnvirkjuð list (einnig þekkt sem „regnverk“), sem
nýtir vatn á yfirborði flatar til að framkalla myndverk sem annars eru ósýnileg
þegar þurrt er.
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Ekki má gleyma ,,skæru-markaðssókn” (guerrilla marketing) vegna þess að
hún lítur út eins og dæmigerð götulistaverk en kemur ekki úr
undirheimunum. Þvert á móti nota fyrirtæki þetta sem frumlegt og
hagkvæmt markaðstæki til að auka vörumerkjavitund.

Síðasta tegund veggjakrots sem við nefnum hér, til að gefa dæmi um
margbreytni nútíma veggjakrots er ,,garn-sprenging” (yarnbombing) sem
notar hekl og prjón í litríkar sýningar. Dæmi um þetta er slóvenska stofnunin
Zavod Tri, sem leiðir saman farandkonur og býður þeim að prjóna veggjakrot
sem síðan hangir á opinberum stöðum víðsvegar um slóvenska bæinn,
Škofja Loka. Þær deildu sögu af velgengni sinni: Konur úr öllum áttum í
Borgarlistasögunum. Verkefnið tilheyrir sjálfstæðri listiðkun sem tilheyrir
veggjakrots menningu.

MYND: Zavod Tri project, Slóvenía

Gleymum ekki ljósmyndun. Ljósmyndir sýna á
raunsæan hátt félagslegan veruleika sem við
erum annars sjaldan meðvituð um.
Portúgalska Arzo-verkefnið sýnir til dæmis líf
flóttafólks í myndum og býður áhorfendum til
samtals. Þetta er ein af sögunum sem lýst er í
Borgarlistasögunum.

MYND: Arzo Project, Portúgal

https://zavod-tri.org/
https://urbart.eu/women-of-all-winds-slovenia/
https://urbart.eu/women-of-all-winds-slovenia/
https://urbart.eu/picture-stories-portugal/
https://urbart.eu/picture-stories-portugal/
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Graffiti tengdist fyrst hip-hop tónlist, tegund
dægurtónlistar sem jaðarsettir íbúar New York
borgar voru fyrstir til að þróa. Í dag er hip-hop
tónlist að finna um allan heim. Við nefnum
portúgalska rapparann   F13 LBM sem býr til tónlist
til að vekja athygli á staðalímyndum og öðrum
versnandi félagslegum vandamálum. Götulistir og
nú borgarlistir tengjast orðið breiðara tónlistarsviði
sem felur í sér hip-hop og rapp, en einnig
rokktónlist, pönk rokk og fjölmörgum rafrænum
tónlistartegundum.

.

MYND: “F13 LBM tónleikar, Portúgal

Tónlist getur staðið ein og sér, en hún
getur líka verið hluti af sviðslistum
eða listformum sem byggja á
hreyfingu. Austurríska listasmiðjan
„Dansar þú list?“, sem er að finna í
Borgarlistasögunum, sýnir hvernig
samskipti verða til í gegnum list en
ekki í gegnum orð.

MYND: “Dansar þú list?” vinnusmiða,  Austurríki

● Undanfarið hafa fleiri og fleiri götulistamenn sýnt áhuga á að setja sýningar
sínar upp, sem eru allt frá einföldum myndlistar uppákomum eins og að
mála á staðnum og til vandaðri sýninga, en þar á meðal má nefna The Sirens
of the Lambs eftir Banksy. Þessi frægi breski veggjakrotslistamaður notaði
fjölda mjúkdýra sem horfðu út úr ,,sláturhúsatrukki” sem ók í gegnum New
York borg til að leggja áherslu á þjáningu dýra.

● Ekki má gleyma götuleikhúsum sem eru frábrugðin venjulegu leikhúsi, ekki
aðeins vegna þess að sýningarnar fara fram utandyra, (stundum einnig
innandyra), í almenningsrými og eru ókeypis, heldur einnig vegna þess að
þær skapa samfélagslega gagnrýnið efni sem býður áhorfendum upp á taka
þátt í samræðu, og svo nota þau ekki hljóðnema eða aðra leikmuni og eru
öllum aðgengileg. Vitað er að snarskari (Flash mobs) kemur fjölda fólks til að
syngja og dansa saman. Sérstaða snarskara er sú að birta tálsýn, sem virðist

https://urbart.eu/urban-sounds-portugal/
https://urbart.eu/dance-art/
https://genius.com/Banksy-sirens-of-the-lambs-annotated
https://genius.com/Banksy-sirens-of-the-lambs-annotated
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vera sjálfsprottin þátttaka, á meðan hún er það í raun alls ekki. Þessi aðferð er
mjög vel skipulögð þar sem hugsað er um smáatriðin fyrirfram og
þátttakendur eru vel undirbúnir.

● Borgarlistaiðkendur stunda það einnig að koma með óvænt þrívíð listaverk
inn í borgarrýmið. Það eru venjulega kraftmikil og tímabundin listaverk til
að koma samfélagslegum skilaboðum á framfæri eða einfaldlega laða fólk
að með fallegum verkum, einnig við ferðamannastaði. Þetta er frábær leið
fyrir listamenn til að tjá sig frammi fyrir mjög breiðum áhorfendahópum.

● Önnur tegund borgarlistar sem tilheyrir jaðrinum er skæru-garðyrkja
(guerrilla gardening) sem líka kallast fræ-sprengingar (seed bombing). Hér er
garðyrkja notuð í formi beinna mótmæla af fólki sem kastar boltum, sem
innihalda fræ og áburð, á gróðurlausar lóðir í borgum til að kalla eftir
samfélagsbreytingum.

1.2 Hvað er borgarlistmenntun?
Borgarlistmenntun er hugmyndafræðilegur þríhyrningur listmenntunar,
fullorðinsfræðslu í þéttbýli og borgarlistar. Borgarlistmenntun er hvers kyns
fullorðinsfræðsla sem stunduð er í þéttbýli, hvort sem um er að ræða formlega eða
óformlega menntun fullorðinna að loknu grunnskólanámi.

1.2.1. Í fyrsta lagi: Listkennsla

Það er vel þekkt að listnám býður nemendum upp á að tjá sig og slaka á. Listnám
kveikir á sköpunargáfunni, eflir umræðu og þjálfar færni, en gegnir einnig
mikilvægu hlutverki í félagslegum skilningi og gagnrýninni hugsun barna. En hvað
með fullorðna? Meðal fræðslustaða sem taka á móti fullorðnum eru gallerí, söfn,
listasmiðjur og samfélagsfræðslumiðstöðvar. Fyrstu þrír upptöldu staðirnar eru
ætlaðir almenningi, ef ekki yfirstéttarhópum, og sá síðasti er ætlaður til
óhefðbundnari listfræðslu. Í því augnamiði að bjóða fullorðnum þátttakendum
aðgang að list og vinnustofum, hvort heldur sem er formlegt eða óformlegt listrænt
samstarf, er minni áhersla lögð á hina listrænu færni og meira lagt upp úr því að
auka lífsgæði íbúa og bæta inngildingu í samfélaginu.

Listkennsla er samheiti yfir skapandi ferli og nám í ólíkum listgreinum. Listkennsla
hefur í för með sér félagslega þátttöku og möguleikann á eflingu einstaklinga og
þjóðfélagshópa. Listkennsla býður upp á félagslegan aðgang að menningar- og
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fræðslustarfi og nýrri færni sem er yfirleitt ekki á allra færi. Eins og kemur fram í
þriðja áfanga er samfélagsleg íhlutun í gegnum list ein áhrifaríkasta aðferðafræðin
til að ná fram meiri menntun á öllum stigum tilfinninga- og vitsmunalífs, félagslega
og þátttökulega og miðar að því að sameina samfélagið, þar með talið þá sem eru
félagslega útskúfaðir.

1.2.2 Okkar sýn á borgarlistmenntun

Borgarlistmenntun er aðferð við menningarfræðslu sem leitast við að kveikja
sköpunargáfu þátttakenda með borgarlist, en ekki aðeins list sem tilheyrir
klassískum listgreinum. Borgarlist leitast hvorki ekki við að vera eingöngu
nútímaleg né reynir hún að hafna eldri gerðum listtjáningar. Hún sprettur af
götulist og gegnir því hlutverki sínu að næra samfélagið með aðgengi og þátttöku.
Af þeirri ástæðu er borgarlist sérstaklega kærkomin því hún getur náð til
ófaglærðs fullorðins fólks í jaðarsettum samfélögum sem leitast við að yfirstíga
félags-og menningarlegar hindranir, til að líða betur og aðlagast betur.

Borgarlistmenntun byggir á þeim þáttum
sem skilgreina borgarlistasenuna og einnig
af því mannlífi sem tilheyrir
borgarumhverfinu. Hún tengist kraftmikilli
og flókinni umgjörð borga sem
samanstanda af mismunandi samfélögum
sem hafa mótast í gegnum tíðina út frá
mismunun. Borgarlistmenntun er
skilgreind út frá því að ójöfnuður til
menntunar sé til staðar, sem endurspeglast
í auknu misvægi á aðgengi borgarbúa að menntun. Venjulega má rekja muninn
eftir skólum í miðborgum og úthverfum, sem passar við mynstrið um
efnahagslegan ójöfnuð.

Borgarlist hefur annan eiginleika sem gerir hana að mjög samþættandi afli og
þátttöku-og valdeflandi sem auðveldar útbreiðslu hugmyndastefnunnar um
Evrópu án félagslegrar aðgreiningar. Að leiða saman fólk af ólíkum uppruna með
þátttöku í borgarlistum er því einfaldara en í gegnum hefðbundnar listir vegna þess
að þær síðarnefndu tengjast yfirleitt þjóðlegum rótum.
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1.2.3 Aðferðir við borgarlistmenntun

Borgarlistmenntun er ákveðið form listkennslu og er mikilvægt tæki til
samfélagsþróunar sem ekki má vanmeta vegna þess að hún gerir það kleift að
þróa félagslegan og menningarlegan auð og stuðlar þannig að valdeflingu
samfélags.

Sú spurningin vaknar, hvernig borgarlistkennarar starfi? Hverjar aðferðir þeirra og
nálganir séu? í gegnum þetta verkefni reynum við að þróa í sameiningu aðferðir
við borgarlistkennslu með því að beita ávinningi af listkennslu inn í
borgarumhverfi og þannig þróa framsækna hugmyndafræði um símenntun og
valdeflingu.

Það eru til þúsundir mismunandi námskrár fyrir listkennslu. Þess vegna er ekki til
nein samræmd aðferðafræði, en innan verkefnisins leitumst við að því að þróa
okkar eigin aðferðir, ekki aðeins vegna þeirra þátta sem eiga við um listir í borgum,
borgarumhverfið sjálft eða markhópa, sem við reynum stöðugt að fella inn, heldur
einnig vegna þess sem grunnkönnun okkar á þverfaglegri og fjöltyngdri
borgarlistamenntun leiddi í ljós.

Borgarlistakennarar sem við tókum viðtöl
við trúa ekki á vörumiðaða aðferð. Þeir
töluðu allir um hið skapandi ferli, sem felst í
því að taka þátt í listsköpuninni, en ekki um
niðurstöðuna. Þátttakendurnir gerðu heldur
ekki upp á milli ólíkra listgreina. Borgarlistir
geta falið í sér sviðslistir eins og dans og
leiklist sem og tónlist, bókmenntir, ljóð,
frásagnir og mismunandi tegundir
myndlistar, kvikmyndir og ljósmyndun,
handverk, hönnun, stafrænar listir o.s.frv.
Svið borgarlista er því mjög breitt og meginmarkmið listkennara er að nýta snjallar
kennsluaðferðir við kennslu á námskeiðum og vinnustofum sem þeir halda.

Meginmarkmiðin sem ákveða hvaða aðferðafræði skuli valin og skarast almennt og
yfirleitt við eftirfarandi:

● Verkefnamiðað nám til að ná tiltekinni færni.
Hugmyndin er almennt að þátttakendur öðlist listræna og tæknilega
færni í list og/eða tækni. Austurríski eldfluguklúbburinn (Firefly Club)
er gott dæmi úr Borgarlissögunum „Í lokin verður alltaf tónlist“. Innan
þessa félagsskapar lærir fólk með vitræna fötlun að verða plötusnúðar.
Á svipaðan hátt fengu nokkrir slóvenskir   fangar tækifæri til að taka
þátt í verkefninu „Kvikmyndagerð á bak við lás og slá“ sem teymið
Hupa Brajdič stóð fyrir, þar sem fangar fengu að læra grunnatriði í

https://www.fireflyclub.at/
https://urbart.eu/at-the-end-there-is-always-music-austria/
https://urbart.eu/filmmaking-behind-bars-slovenia/
https://www.hupabrajdic.com/
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kvikmyndagerð og meðhöndlun tæknibúnaðar. Þetta er kunnátta og
reynsla sem hefur varanlegt gildi fyrir þátttakendur.

● Tungumálanámskeið með handverki.
Námskeið sem gengur út á að þátttakendur fái að skapa í höndunum
og læra nýtt tungumál, hægt og rólega, og er venjulega er notað með
innflytjendum. Dæmi um þetta er „Selfi“ verkefnið sem nú stendur yfir
í Ljubljana. Konur frá Kosovo, Írak, Íran og víðar prjóna andlistsmyndir
af sér á meðan þær eru á tungumálanámskeiði.

● Meðferðarúrræði
Listmeðferð er notuð til þess að ná tengingu við innra sjálfið. Pan
Intercultural Arts er til dæmis félag með aðsetur í London sem notar
listir til að aðstoða unga innflytjendur, flóttamenn og hælisleitendur
sem hafa orðið fyrir áfalli. Þau deildu sögu sinni með okkur „Að ýta
undir félagslegar breytingar” í Borgarlistasögunum.

MYND: “Building Bridges” verkefni, Bretlandi

Á sama hátt notar samstarfshópurinn Red Earth Collective í
Birmingham list til að örva samræður um geðheilbrigðismál meðal
jaðarsettra og samfélaga sem líða fyrir kynþáttafordóma. Þau deila
sögu sinni með okkur„Tölum um geðheilsu”.

● Að blanda geði
Listræn ástundun getur einnig verið leið fyrir þátttakendur til að
tengjast hver öðrum, tala og tjá sig, eignast vini og finna að þeir
tilheyra samfélaginu og geti stuðlað að vexti þess. Til dæmis hefur
jaðarsett fólk í austurrísku borginni Graz fengið tækifæri til að
umgangast í hljóðgervla-smiðju. Lestu meira um það í
Borgarlistasögunni ,,Bara djamm”. Þátttakendur búa til tónlist, en fyrst
og fremst koma þeir saman, miðla til hvors annars og skapa samfélag.
Á sama hátt komu íslenskir   karlkyns fangar saman í hverri viku til að
kanna mismunandi leiðir til listsköpunar með sjálfstætt starfandi
listkennara.

http://www.oloopdesign.com/projekti/selfi/
https://www.pan-arts.net/
https://www.pan-arts.net/
https://urbart.eu/driving-social-change/
https://urbart.eu/driving-social-change/
https://www.redearthcollective.org.uk/
https://urbart.eu/lets-talk-about-mental-health/
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● Tekjumiðuð borgarlist
Sum borgarlistaverkefni hafa þann tilgang að bæta fjárhagslegan hag
þátttakenda. Eitt af
verkefnunum sem við
skoðuðum í IO2 nefnist
“Revealed Hands” og
miðar að því að styðja
hóp farandkvenna sem
búa í Slóveníu við að
opna sína eigin
netverslun.1

MYND: “Murar brotnir” verkefni, Ísland

1.3 Árangursþættir og áskoranir
borgarlistmenntunar

1.3.1 Frábærir kennarar

Eins og grunnkönnunin okkar sýndi fram á eru kennarar fjölbreyttur hópur fólks.
Þeir eru almennt vel menntaðir í listkennslu, en einnig í öðrum greinum eins og
kennslufræði, fullorðinsfræðslu, mannfræði, sérkennslu, félagsráðgjöf, sálfræði og
ekki hvað síst í listgreinum. Formlegar háskólagráður eru hins vegar ekki
nauðsynlegar til þess að stunda borgarlistkennslu vegna þessa er einnig hægt að
læra uppeldis-og fullorðinsfræðslu og listræna færni utan háskóla. Hvort sem um er
að ræða sjálfstæða listgreinakennara eða tengda iðkendur, þá hafa þeir gaman af
því að vinna á smáan og staðbundnum hátt með stökum þátttökuhópum. Þess
vegna skaltu ekki einblína á gráður, heldur einnig meta hagnýta færni.

Kennarar eru stór árangursþáttur borgarlistmenntunar og skipta sköpum fyrir
velgengni hennar. Margir skilgreina starf sitt sem ákveðna köllun með því að nota
sköpunargáfuna til að bæta líf einstaklinga og samfélaga. Samt sem áður er
hugmynd þeirra ekki að „hjálpa“ heldur að aðstoða einstaklinga með því að fá þá til
að skapa með sér á jafningjagrundvelli. Kennarar skara venjulega fram úr hvað

1 Project’s Revealed Hands (Razkrite roke) online shop:
https://www.razkriteroke.si/trgovina/?lang=en

https://www.razkriteroke.si/trgovina/?lang=en


22

varðar félagslega færni, þeir skynja og sýna mikla samkennd sem gerir þeim kleift
að framkvæma námskeiðin á þann hátt sem hentar tilteknum hópum þátttakenda
best. Til viðbótar við menntun og færni verða kennarar einnig að sýna hluttekningu.
Ewa Marcinek, ritlistarkennari á Íslandi, deilir árangurssögu sinni „Að gefa öðrum
rými“ í Borgarlistasögunum, en hún leggur einmitt áherslu á mikilvægi þess að vera
uppörvandi og næm þegar hún leiðir vinnustofur, sérstaklega gagnvart erfiðum
aðstæðum sem innflytjendur standa frammi fyrir. Að sama skapi bera kennararnir,
að hennar sögn, einnig ábyrgð á að skapa öruggt rými þar sem tengsl við
þátttakendur er algjört lykilatriði.

MYND:„Að gefa öðrum rými”, Ísland

1.3.2 Fjármögnun: Þetta er heimur ríks mannsins

Spurningin um fjármögnun er aðkallandi. Þó að það séu fjölmargar áætlanir
tileinkaðar fjárframlögum til listgreina, listkennslu og fullorðinsfræðslu, sem
listkennarar í þéttbýli geta sótt í, er fjármögnun ein stærsta áskorunin á þessu sviði.
Sem sagt, þátttakendur í grunnkönnuninni okkar voru allir á þeirri skoðun að
fjárframlög til borgarlistmenntunar yrðu að aukast. Auk þess lýstu þeir óskum
sínum um að fjármögnunin yrði minna verkefnamiðuð og myndi frekar miðast við
langtímaverkefni, til þess að tryggja meiri stöðugleika. Margir þeirra hafa starfað á
þessu sviði í nokkur ár og síðan leitað inn í traustari atvinnugreinar vegna erfiðleika
við að vera síleitandi að skammtímafjármögnun.

Einnig myndu ófaglærðir fullorðnir þátttakendur úr fátækari samfélögum njóta
góðs af auknum fjármagnsstöðugleika verkefna sem myndi skapa stöðugra
umhverfi, sem margir viðkvæmir þátttakendur þurfa á að halda. Ólíkt
meirihlutanum þurfa þeir lengri tíma til að aðlagast og slaka á til þess að framfarir
þeirra verði áþreyfanlegar. Öruggt og stöðugt umhverfi gerir þeim kleift að opna
sig, tjá forvitni sína og sýna viljann til þess að læra. Þetta er því enn ein ástæðan fyrir
nauðsyn þess að koma á varanlegra fjármögnunarkerfi.

Þátttakendur í könnuninni gagnrýndu einnig þau þröngu umsóknarskilyrði og
skilgreiningar sem verkefni þeirra þurfa að passa inn í þegar þeir sækja um styrki.

https://urbart.eu/holding-a-space-iceland/
https://urbart.eu/holding-a-space-iceland/
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Frjáls félagasamtök sem hafa til dæmis tileinkað sér að aðstoða ungmenni í
vandræðum geta oft ekki sótt um styrki til listmiðaðra verkefna. Umsækjendur
þurfa að vera skapandi og falla að ákveðnum prófíl, sem stjórnendur sjóða gera að
skilyrði. Svipuð staða kemur líka upp oft upp þegar meta á óhefðbundin verkefni.
Opinberir stjórnendur vilja sjá tafarlausar og áþreifanlegar niðurstöður verkefna, en
borgarlistarmenntun er ekki skyndilausn, heldur hægt og sveigjanlegt ferli sem
aðeins er hægt að mæla árangur af til lengri tíma litið, með vísan til
heildarhugmyndafræði um sjálfbærni og ferilmiðaða aðferðafræði, sem við munum
fjalla um í 2. Áfanga. Það er því gott að tilgreina skammtíma- og langtímamarkmið í
umsóknarferlinu.

Það er ekki annað hægt en að velta fyrir sér hvað myndi gerast ef sveitarfélög, ríki
og ESB myndu auka fjárveitingar sem ætlaðar eru til borgarlistkennslu. Gæti
borgarlist þrifist með auknum og stöðugri stuðningi?

1.3.3 Tölum um rými

Annar mikilvægur þáttur sem ákvarðar árangur (eða mistök) borgarlistmenntunar
er aðstaða. Svarendur grunnkönnunarinnar óskuðu eftir fleiri, eða öllu heldur betur
búnum, félagsmiðstöðvum þar sem listgreinar yrðu stöðugt í boði og þátttakendur
og kennarar gætu sameinast á jafningjagrundvelli. Þar sem samfélags
(lista)miðstöðvar eru hvorki nýjar af nálinni né sjaldgæfar, er hægt að gera sér í
hugarlund að einhver vandkvæði séu á því hvernig þær séu starfræktar. Hér á eftur
er bennt á æskilega eiginleika sem slíkar miðstöðvar ættu að geta boðið upp á.

Herbergin ættu að vera björt, rúmgóð og þægileg, og eins opin og hægt er. Sumir
þátttakendur þurfa að hafa möguleika á að fjarlægja sig frá hópnum ef þeir þurfa
að kjarna sig eða einfaldlega að vera í einrúmi.

Þessi opnu rými eru ekki aðeins hugsuð í táknrænum skilningi, heldur einnig í
áþreifanlegum skilningi, með aðstöðu sem býður upp á útisvæði, verönd eða
annars konar aðstöðu þar sem vegfarendur gætu stoppað við, forvitnast og
hugsanlega sökkt sér í borgarlist, enda þróuðust borgarlistir á götunum.

1.3.4 Að deila sýnir umhyggju

Seinasti árangursþátturinn sem við teljum vert að nefna tengist miðlun og
upplýsingagjöf til almennings um borgarlistastarfsemi. Í einföldu máli, að dreifa
boðskapnum um hina fjölmörgu kosti sem felast í listkennslu í borgarumhverfi.
Aftur sýndi grunnkönnunin okkar greinilega fram á að það er margt og mikið sem
borgarlistkennarar hafa fram að bjóða, en upplýsingarnar ná því miður stundum
ekki til tilætlaðs markhóps og þátttakenda. Samfélagsmiðlar og fjölmiðlaumfjöllun
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á hverjum stað eru því lykilatriði varðandi dreifingu á þessum upplýsingum. Báðir
þættir tengjast svo að sjálfsögðu stöðugum efnahag.

Uppbygging varanlegs upplýsingaflæðis á netinu, sem er bæði auðvelt að finna og
auðvelt að lesa, og uppfært er reglulega, eykur fjölda þátttakenda. Einnig ætti
kynningin að beinast að jaðarsettum hópum á viðeigandi tungumáli/um. Síðasta
ráðleggingin felst í því að tryggja að samskiptarásin sé komin til að vera og haldist
vel uppfærð.

1.4 Viðauki 1: Sjálfstýrð
námsúrræði
1.4.1 Mismunur á borgarlist og götulist

Kafli 1 Borgarlistmenntun

Mismunur á borgarlist og götulist

Leiðbeiningar
1) Hugsaðu um hvaða fjármögnunarmöguleikar henta
þínum samtökum bæði á landsvísu og í Evrópu og gerðu
lista! 1) Reyndu að muna eftir ýmsum mismunandi stílum
götulistar sem þú getur kynnt þér í borginni þinni. Hvað
myndir þú telja vera dæmigerðustu götulistaverkin í borginni
þinni?

2) Hannaðu einfalt kort af borginni þinni sem sýnir hvar
götulistaverk er að finna. Ef þetta kort er ekki þegar til er
hægt að bæta úr því og gera það aðgengilegt
sveitarfélögum til að auka vitund þeirra og ferðamanna um
götulistaframboð borgarinnar.

3) Til að læra meira um götulist um allan heim skaltu fara á
https://streetartcities.com/. Leitaðu að borginni þinni eða
öðrum borgum sem vekja áhuga þinn. Ef götulistin sem í
boði er vekur athygli þína skaltu hlaða niður streetartcities
appinu og búa þig undir ný ævintýri.

Lengd 3 klst.

Tenglar Visit streetartcities.com

https://streetartcities.com/


25

1.4.2 Saga borgarlista

Kafli 1 Borgarlistmenntun

Saga borgarlista

Leiðbeiningar
Borgarlistir eiga rætur sínar að rekja langt aftur í tímann. Ef þú
vilt skilja bakgrunn borgarlista til hlítar, hugsaðu og kafaðu þá
dýpra í sögu götulistar.

Lengd 2 klst.

Tenglar From Writing to Street Art / Google Arts and Culture

1.4.3 Borgarlist sem birtist með snarskara (Flash Mob)

Kafli 1 Borgarlistmenntun

Borgarlist sem birtist með snarskara (Flash Mob)

Leiðbeiningar
Snarskari er tjáningarform sem lýsir sér í því að hópur fólks
framkvæmir óvænt listrænan viðburð á opinberum stað. Í
gegnum þetta borgarlistform miðlar hópur fólks
fagurfræðilegum, pólitískum eða félagslegum skilaboðum.
Með því að horfa á upptökur af ýmsum snarskörum og lesa
greinar er hægt að afla sér hugmynda um hvernig þessi
tegund borgarlistar er notuð til að tjá hugsanir, hugmyndir,
langanir eða listræna færni í samfélaginu.

Hugsaðu síðan um málefnið sem þú vilt taka opinbera
afstöðu til, búðu til þinn eigin snarkskara og notaðu í borginni
þinni.

Lengd 3 klst.

Tenglar Flash Mob Article / CNN
Flash Mob Article / Social Interest Research
Greenpeace Flash mob / The Guardian
Flash Mob in Munich / YouTube
Protest Flash Mob (India) / YouTube
Protest Flash Mob (Israel) / YouTube

https://artsandculture.google.com/story/kgVRBiI8Mw8A8A
http://edition.cnn.com/2003/TECH/internet/08/04/flash.mob/
http://www.sirc.org/articles/flash_mob.shtml
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/dec/29/art-effective-protest-campaigners-environmental-social-greenpeace-waste-banks-flash-mobs
https://www.youtube.com/watch?v=NMnfY5O5qSg&list=PLh38PHFAZKGiVSbKp0pNLVzo9I63-eyt-
https://www.youtube.com/watch?v=WkZqvCZQuzU
https://www.youtube.com/watch?v=8XfgN5mOmGo
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1.4.3 Íhlutun samfélagsins í gegnum borgarlist

Kafli 1 Borgarlistmenntun

Áhrifamáttur götulistar

Leiðbeiningar 1) Hugsaðu og kláraðu ofangreindan lista yfir áhrif
listmenntunar með sérstökum dæmum úr borginni
þinni.

2) Hlustaðu síðan á margmiðlunar myndlistarmanninn
Daniela de Castro Sucre tala af ástríðu um áhrifamátt
borgarlistar og þau skilaboð og tilfinningar sem hún
getur komið á framfæri við áhorfendur.

3) Sæktu þér innblástur úr fyrirlestri hennar og skrifaðu
ritgerð um hvernig sérstakar listgreinar í þéttbýli gætu
hjálpað til við að leysa brýnasta vandamálið í þínu
hverfi eða borg.

Lengd 4 klst.

Tenglar Daniela de Castro Sucre / YouTube

1.4.4 Máttur borgarlistar: Farið yfir landamæri

Kafli 1 Borgarlistmenntun

Máttur borgarlistar: Farið yfir landamæri

Leiðbeiningar Borgarlist býr yfir ótrúlegum möguleikum til að fara yfir
hvers konar mörk, ekki aðeins pólitísk og félagsleg, heldur
einnig tungumálaleg. Markmið starfsþjálfunarinnar er að
auka þekkingu á því hvernig hægt er að yfirstíga hindranir af
ýmsu tagi með borgarlist og borgarlistmenntun.

Lengd 3 klst.

Tenglar CROSSING BORDERS / CROSSING BOUNDARIES

https://www.youtube.com/watch?v=FnKtA9LBpKI
https://artsandculture.google.com/story/3gXhZIamEIMBIA
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1.4.5 Borgarlistir á tímum COVID

Kafli 1 Borgarlistmenntun

Borgarlistir á tímum COVID

Leiðbeiningar 1) Samélagslegt hlutverk borgarlista skiptir ekki aðeins
miklu máli fyrir illa stadda íbúa heldur sérstaklega á
óvissu tímum. Hvaða list var aðgengilegast fyrir
almenning í borginni þinni á meðan á nýlegum
samkomutakmörkunum Covid 19 heimsfaraldursins
stóð?

2) Reyndu að komast að því hvort einhver ný
borgarlistaverk hafi verið búin til á tímabili
samkomutakmarkana í borginni þinni.

3) Fylgdu krækjunum hér að neðan til að læra meira um
nýjar aðferðir til að deila list, óháð
fjarlægðartakmörkunum, sem listrænir möguleikar
borgarlistar sýndu fram á að væru aðgengilegir.

Lengd 3 klst.

Tenglar Art Seen: The Power of Street Art Under COVID
https://www.youtube.com/watch?v=APFjwdymkHo
Urban Arts Project MADE: SPEAKFEST 21
https://www.youtube.com/watch?v=o9JSWR9Byvs
https://www.youtube.com/watch?v=XOKvIepmGqw

https://www.youtube.com/watch?v=APFjwdymkHo
https://www.youtube.com/watch?v=o9JSWR9Byvs
https://www.youtube.com/watch?v=XOKvIepmGqw
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1.5 Viðauki 2: Hagnýt verkefni
1.5.1 Við erum listamennirnir

Verkefni n°: 1 Kafli 1

Við erum listamennirnir

Markhópur Samfélagsmeðlimir

Kynning Allir vita eitthvað sem aðrir vita ekki. Stundum lítur fólk á á
þekkingu sína og færni sem sjálfsagðan hlut og gerir ekki ráð
fyrir að öðrum finnist mikið til þeirra koma. Markmið
vinnusmiðjunnar er að uppgötva þessa færni og finna leiðir til að
koma henni á framfæri við aðra, á stuttum tíma. Að búa yfir
ákveðinni færni getur hjálpað til við að öðlast góða sjálfsmynd
innan hópsins; öðlast traust og virðingu frá umhverfinu sem gæti
hjálpað bágstöddum að sameinast samfélaginu betur.

Kennslugögn • Myndir fyrir hugflæðið
• pappír og blýantar
• bolti
• aðferð til að draga saman pör

Leiðbeiningar 1. Skref: Þátttakendur safnast saman í hring með nokkrum
myndum af borgarlistastarfsemi í miðjunni. Hver einstaklingur
velur sér mynd sem veitir innblástur. Síðan kynna þau sig í
hringnum (nafn, land), lýsa myndinni og segja hvers vegna þau
völdu tiltekna mynd.

2. Skref: Hver þátttakandi fær penna og blað og hefur nokkrar
mínútur til að velta fyrir sér dýrmætri þekkingu sinni og færni. Á
sama tíma hugsa þau um eigin færni og hvernig þau gætu á
einfaldan hátt deilt henni með þátttakendum. Þetta gæti verið
lag eða flutningur á erlendu tungumáli, töfrabragð, dansspor,
taktruna, saga, teiknihæfileiki, leikur, fingra- eða handaleikni …
eitthvað sem hægt er að kenna strax.

3. Skref: Bolti er látinn ganga á milli þátttakenda.
Leiðbeinandinn byrjar með boltann, endurtekur nafn sitt,
upprunaland og starfsgrein og lýsir síðan í einni setningu þeirri
færni sem hann getur kennt hinum. Þetta getur annað hvort
verið einföld færni eða flóknari færni, s.s eitthvað sem hægt er að
læra fljótt (innan 10 mínútna) og sem krefst engra
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viðbótarverkfæra (annarra en þeirra sem þegar er að finna í
rýminu) til að æfa sig.

4. Skref: Pörin eru dregin saman af handahófi til að forðast
meðvitað val á færni, kunningja eða maka.

5. Skref: 20 mínútur sem þátttakendur nota til kennslu og náms.
Hvor aðili um sig kennir og lærir af samstarfsaðilanum.

6. Skref: Sýning á nýfenginni færni hjá hverjum og einum
þátttakanda. Hugleiðing um færni og námsferli.

7. Skref: Endurgjöf, með því að láta boltann ganga á milli
þátttakenda.

Niðurstaða/
Íhugun

Lokaumræðan undirstriki svo listræna möguleika hvers og eins
og staðfesti vitundina um að allir eru mikilvægir
þjóðfélagsþegnar.

Frekari
athugasemdir Ráðleggingar um áframhaldandi vinnustofu:

- Skipt er um pör þannig að allir læri færni hvers og eins;

- þátttakendur ræða hvort þeir hafi einhverja aðra færni sem þeir
gátu ekki kynnt innan umfangs þessarar stuttu og einföldu
kynningar;

- þátttakendur ræða hvaða færni annarra þá langi að tileinka sér,
velja kannski eina og þannig verður handhafi færninnar
leiðbeinandi þeirra; Skipst er á hlutverkum þess að læra og að
leiðbeina;

- þátttakendur þróa hugmyndina um hvaða færni þeir gætu lært
og miðlað til annarra, utan umfangs vinnustofunnar;
þátttakendur eru hvattir til að skipuleggja sjálfir færnimiðaða
starfsemi.
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1.5.2 Kort af götulist í borginni minni

Verkefni n°: 2 Kafli 1

Kort af götulist í borginni minni

Markhópur Listkennarar, listamenn, fagfólk á lista- og menningarsviði,
samfélagsmeðlimir

Kynning Götulist umlykur okkur á hverjum degi í borgarumhverfinu í
mismunandi myndum eins og veggjakroti, götutónlist,
listgjörningum, listrænum innsetningum, skærugarðyrkju...
Stundum tökum við ekki einu sinni eftir borgarlistinni í kringum
okkur, en stundum hreyfir hún við okkur eða hvetjur okkur til
umhugsunar. Sumar tegundir götulistar veita okkur
fagurfræðilega ánægju, aðrar flytja félagslegt eða pólitískt
gagnrýnið erindi og sums staðar stjórnar borgar- eða
ríkispólitíkin listrænni tjáningu á götunni. Þessi æfing leitast við
að efla næmi okkar gagnvart götulist.

Kennslugögn Farsími og/eða skissubók
Prentuð eintök af borgarkortinu

Leiðbeiningar 1. Skref: Leiðbeinandinn útskýrir efni vinnustofunnar og hvetur
til frjálsra umræðna: form götulistar í borginni, skilaboð eða
tilgang götulistar, borgarreglur og reglur á landsvísu...

2. Skref: Hver þátttakandi fyrir sig eða pör (ef hópurinn er stór)
fara í 45 mínútna göngutúr um borgina í leit að dæmum um
götulist, mynda hana eða kvikmynda, skrá upplýsingar um hana
eða skissa upp. Þátttakendur koma sér saman um hvaða
áttir/svæði í borginni þau heimsækja svo þau fari ekki öll á sömu
staðina. Þegar þau uppgötva götulistformin merkja þau staðina
inn á borgarkortið.

3. Skref: Þegar þau koma til baka deila einstaklingarnir eða
pörin upplýsingum og sýna hvort öðru myndir eða myndbönd
af því sem þau sáu. Saman merkja þau alla götulistastaðina á
eitt sameiginlegt borgarkort.
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1.5.3 Frásagnir: Flökkusögur

Verkefni n°: 3 Kafli 1

Frásagnir: Flökkusögur

Markhópur Samfélagsmeðlimir

Kynning Upphafsspurningin er; hvaða flökkusaga tengist sterkast hverfinu
þínu eða borginni í heild? Það getur verið goðsögn um
upprunann, flökkusaga eða saga sem samanstendur af skáldaðri
frásögn sem tengist hjátrú, draugum, djöflum, dulsmálum,
geimverum og öðrum ótta. Flökkusögur eiga oft rætur í
staðbundinni sögu og dægurmenningu. Jafnvel þótt engar
sérstakar flökkusögur tengist hverfinu eða borginni þá er til
goðsögn um uppruna hverrar borgar sem flestir íbúar kannast
við. Markmið verkefnisins er að styðja þátttakendur að finna sig í
því að segja ekki aðeins frá flökkusögum heldur einnig sögu
þeirra sjálfra í borginni.

Kennslugögn • Snjallsími
• Stór tölvuskjár

Leiðbeiningar 1. Skref: Þátttakendur safnast saman í hring. Hver einstaklingur
kynnir sig stuttlega, þar á meðal borgina sem þeir koma frá.
2. Skref: Þátttakendur eru beðnir um að hugsa um
flökkusögurnar eða goðsögurnar um borg þeirra sem fyrst koma
upp í huga þeirra.
3. Skref: Þegar þátttakendur eru tilbúnir er þeim boðið að kynna
goðsögnina fyrir hinum í því formi sem þeim líkar best. Ef þeir
finna sig ekki í því að segja frá fá þeir aðra möguleika til að tjá sig,
eins og að spila tónlist eða myndband á tölvuskjá.

Niðurstaða/
Íhugun

Í umræðunni í lokin skaltu reyna að finna þætti sem flökkusögur
frá mismunandi borgum gætu átt sameiginlegar. Þátttakendum
er boðið að segja sína eigin sögu um lífið í borginni.

Frekari
athugasemdir

Til að fá frekari upplýsingar um flökkusögurnar og
frásagnarlistina er þátttakendum boðið að hafa samráð við
sagnamiðstöðvar og sækja sögusýningar og vinnustofur í
borgum sínum.
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1.5.4 Tónlistarbrýr

Verkefni n°: 4 Kafli 1

Tónlistarbrýr

Markhópur Samfélagsmeðlimir

Kynning Tónlistin felur í sér þann möguleika að hjálpa til við að yfirstíga
fjölbreyttar menningarlegar hindranir, kalla fram mismunandi
tilfinningar og tilfinningalegt ástand og stuðla að samskiptum
án orða sem við viljum koma á í hópi fjölbreytts fólks.

Í þessari vinnustofu búa þátttakendur til einfalt rapplag, byggt á
persónulegri reynslu á því að njóta viðurkenningar, stöðu,
inngildingar eða útilokunar í samfélaginu.

Kennslugögn ● Þráðlaus nettenging
● Snjallsímar
● Blátönn (Bluetooth) hátalari
● hljóðfæri (ef þátttakendur vilja)

Leiðbeiningar 1. Skref: Þátttakendur safnast saman í hring. Hver og einn kynnir
sig stuttlega.

2. Skref: Leiðbeinandinn útskýrir efni vinnustofunnar og hvetur
til frjálsra umræðna: hvaða sameiginlegu vonir eigum við,
erfiðleika, hindranir eða langanir í lífinu sem við getum deilt með
öðru fólki?

3. Skref: Dragðu saman pör með því að setja innpakkað sælgæti
(eða eitthvað annað) í poka/kassa, þar sem tvö eru eins (ef fjöldi
þátttakenda er ójafn - notaðu þá þrjá sælgætismola fyrir hvern
hóp). Þátttakendur draga sig saman.

4. Skref: Pörin tala saman um ólíka eða sameiginlega reynslu
sem þau gætu deilt í rapplagi. Ef nauðsyn krefur getur
leiðbeinandinn kynnt sér rappritunarleiðbeiningar fyrirfram, td
https://www.wikihow.com/Write-a-Rap-Song eða
kennsluleiðbeiningar rappnámskeiða á netinu. Þátttakendur
skrifa textann, sem getur verið mjög einfaldur, og velja
bakgrunnstaktinn á YouTube. Að öðrum kosti geta þau búið til
sinn eigin takt og spilað sjálf.

5. Skref: Pörin flytja lögin sín fyrir framan hina þátttakendurna og
fá endurgjöf.

https://www.wikihow.com/Write-a-Rap-Song
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Niðurstaða/
Íhugun

Að búa til tónlist er færni sem hægt er að læra, en einhvers staðar
verðum við að byrja. Fyrstu lögin okkar þurfa ekki að vera
meistaraverk en boðskapur þeirra getur verið jafn mikilvægur
fyrir okkur eða hina.

Frekari
athugasemdir

Lengri vinnusmiðjur geta hvort heldur falið í sér að framleiða
tónlist í stafrænni hljóðvinnslustöð eða á lifandi hátt. Næstu stig
geta falið í sér að blanda og ,,mastera” laginu og læra hvernig á
að birta það á netmiðlum.

1.4.5 Götulist: Skissulota

Verkefni n°: 5 Kafli 1

Götulist: Skissulota

Markhópur Samfélagsmeðlimir

Kynning Götulist er sá þáttur borgarlistar sem er hvað mest sjáanleg
opinberlega. Margir tengja götulist við veggjakrot sem þeir
mæta á hverjum degi í borginni sinni.

Til að ná tökum á að skapa veggjakrot og til að það verði
samþykkt sem listaverk þarf þekkingu og víðtæka reynslu.

Í þessari skissulotu munu þátttakendur læra um mismunandi
listræna þætti (t.d liti, samspil ljóss og skugga, samsetningu), og
þróa sinn eigin stíl og styrkja skapandi tjáningu sína.

Kennslugögn • pappír af ýmsum þykktum og stærðum
• blýantur
• strokleður
• yddari
• svartir merkipennar af ýmsum þykktum (t.d Pigma

Micron)
• merkipennar í litum
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Leiðbeiningar 1. Skref: Leiðbeinandinn útbýr öll kennslugögnin sem þarf fyrir
vinnustofuna.

2. Skref: Leiðbeinandinn undirbýr mismunandi efnispunkta sem
þátttakendur geta haft í huga við gerð skissunnar (t.d
litasamsetningu, samsetningu) og deilt þeim með
þátttakendum. Hægt er að nálgast kennslumyndbönd á netinu
eins og hér Introduction to Sketching / etchrstudio.com

3. Skref: Leiðbeinandi og þátttakendur skissa saman í samræmi
við innlögnina.

4. Skref: Þegar skissurnar eru tilbúnar eru þær hengdar upp,
eins og um litla sýningu væri að ræða, og deila svo hugsunum og
tilfinningum sem þau unnu út frá við gerð skissunnar.

Niðurstaða/
Íhugun

Í gegnum skissuferlið er mikilvægt að ræða við þátttakendur um
áhrif (götu)listar á annað fólk. Í lok lotunnar geta þátttakendur
tjáð hugsanir sínar og tilfinningar um ferlið við gerð skissunnar
og deilt hugmyndum um hvernig væri hægt að þróa skissurnar
áfram.

https://learn.etchrstudio.com/programs/collection-8qblluei6um
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2. BORGARLISTMENNTUN TIL
SAMFÉLAGSLEGSBREYTINGA
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Hversu mikilvægt er
borgarumhverfið?
Í 1. kafla spurðum við: Hvar annars staðar en í
borgum myndi félagsleg og menntunarleg
íhlutun í gegnum listir eiga mestu
möguleikana? Nú á tímum býr stærsti hluti
Evrópubúa í borgum. Borgir eru einnig
félagslegir, efnahagslegir og menningarlegir
miðpúnktar vaxtar og nýsköpunar. Þegar
skoðuð eru gögn Alþjóðabankans um
íbúafjölda þéttbýlis og dreifbýlis frá árinu 2020,
birtast eftirfarandi tölur í löndum samstarfsstofnana Borgarlistaverkefnisins.

Hlutfall þéttbýlismyndunar segir til um hversu stór hluti landsmanna býr í þéttbýli.

Með þessum tölum má ætla að þéttbýli skipti miklu máli þar sem meirihluti íbúa
þessara landa býr. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins bendir á að „borgir eru
ekki bara hagrænar vélar, þær eru óvéfengjanleg grunnstoð lífsgæða í öllum
skilningi til umhverfis-, menningar- og félagsmála.“ Fyrir listir í þéttbýli, eða
borgarlistir, er þetta mikilvæg niðurstaða þar sem listin á sér stað að stórum hluta í
borgum þar sem fjölbreyttur íbúafjöldi og ólíkir kimar samfélagsins búa saman. Til
að nálgast þetta betur má fara í ,,Þéttbýlisþróunar-spurningar” ("Urbanisation
Quiz").
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2.1 Hvernig geta borgarlistir og
samfélagsbreytingar farið saman?

2.1.1 Samfélagslegar breytingar hefjast með því
hvernig við höfum samskipti við aðra
Samfélagið er sífellt að breytast. Þess vegna er mikilvægt að vita hvað við skiljum
sem samfélagsbreytingar:

„Það er hægt að skilgreina félagslegar breytingar út frá því hvernig
mannleg samskipti, sambönd, hegðunarmynstur og menningarleg viðmið
breytast með tímanum. Þessar breytingar umbreyta að lokum
menningarlegum og félagslegum stofnunum, hugtökum og reglum, sem
munu óhjákvæmilega hafa áhrif á samfélagið til lengri tíma litið. Þessar
breytingar og umbreytingar eru ekki endilega góðar eða slæmar, en þær
eru vissulega djúpstæðar. Á yfirborðinu tökum við kannski ekki eftir
félagslegum breytingum; það getur tekið ár og jafnvel aldir af aðgerðum til
að valda einni breytingu.”2

Samfélagslegar breytingar eiga sér stað á öllum stigum og sviðum samfélagsins.
Tvær algengar tegundir samfélagsbreytinga eru þær sem hvatt er til af stofnunum
eða af grasrótarsamtökum. Þessar tvær tegundir gerenda sem hafa áhrif á
samfélagsbreytingar þekkjast út frá skilgreiningunni ,,ofan frá og niður”, sem á við
um æðri stofnanir eins og ríkisstjórnir eða ,,neðan frá og upp” sem myndi taka til
grasrótarsamtaka eða hreyfinga.

Til þess að sjá hvernig neðan frá og upp nálgunin getur haft áhrif á félagslega
umhverfið gætirðu kíkt á Borgarlistasöguna „Tónlistin bjargar“ (“Saved by the
Music”). Young Urban Art Foundation (YUAF) í London vekur nýja von með tónlist,
til að hjálpa fólki að flýja félagslegan skort. Markmiðið er að styrkja líf ungs fólks
með því að efla vellíðan og byggja upp tækifæri í gegnum sköpunargáfu og
menningarþátttöku og tryggja að þau sjáist, heyrist og séu metin af verðleikum.

2 cf. https://www.uopeople.edu/blog/what-is-social-change/

https://urbart.eu/saved-by-the-music/
https://urbart.eu/saved-by-the-music/
http://www.yuaf.org/
https://www.uopeople.edu/blog/what-is-social-change/
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PHOTO: Hljóðversrútan Media Bus project, London

Borgarlistmenntun er oft samfélagsdrifin af listamönnum, félögum eða
samfélagshópum. Þess vegna tilheyrir frumkvæðið ,,neðan frá og upp”
skilgreiningunni um samfélagslegar breytingar. En án laga- og
menningarstefnuáætlana er þetta samt ekki mögulegt.

Af þessum ástæðum er borgarlistkennsla starfsemi sem lýtur pólitískum ramma.
Því er ráðlegt að vera nýstárlegur í verkefnasköpun en jafnframt að leita samtals
og samráðs við ráðamenn og sveitarfélög, sem eiga að vera meðvituð um
menningarpólitískar aðstæður, til að eiga meiri möguleika á að hrinda verkefnum í
framkvæmd.

Vegna tengsla sinna við borgarrými sem bjóða borgarbúum upp á ókeypis aðgang
er borgarlistnám einnig tjáning lýðræðislegrar samvistar. Þetta á að sjálfsögðu að
endurspeglast í vali á staðsetningu sem og í möguleikum til þátttöku.

Ábending okkar: Veldu staðsetningu sem er eins aðgengileg og mögulegt er og
búðu til þátttökutilboð!
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2.1.2 Borgarlistmenntun sem tæki til
samfélagsbreytinga
Borgarlismenntum gerir kleift að tengja félagsmál, menntamál og menningu á
þverfaglegan hátt og hafa þannig áhrif á mismunandi grunnþætti innan
borgarsamfélagsins. Þó listkennsla sé fyrirferðarmest er einnig boðið upp á frekari
menntun og færniþróun fyrir þátttakendur sem örvar skapandi samræður og
samskipti í borgarrýminu.

Þessi grein ýtir undir skapandi, uppbyggilega og gagnrýna hugsun. „Mikilvægi
listarinnar og hlutverk hennar í vitsmunalegum og félagslegum þroska“ hefur verið
sannað. Listsköpun tekur gagnrýninn þátt í umhverfi sínu og stuðlar að
samfélagsbreytingum. Tengsl á milli einstaklinga og samfélagsins eru hér
nauðsynleg. Þar sem listir hafa áhrif á einstaklinga og þroska þeirra eru það fyrst og
fremst einstaklingar sem hafa áhrif á félagslegt samhengi auk þess að hafa
djúpstæð áhrif á samfélagslegar breytingar. Í því felast þó einnig áskoranir, sem þarf
að huga að, til að vinna markhópsmiðað, efnislega og aðferðafræðilega á réttan
hátt.

Eins og nefnt er í 1. kafla, er ekki nóg að búa yfir listrænni færni sem
borgarlistkennari. Maður þarf líka að hafa kennslufræðilega færni og félagslegt
næmni. Eins og við munum sjá neðar krefst vinna með jaðarhópum samkenndar,
tungumálanæmi og félagslegrar hæfni. Þetta á bæði við um listmenntun og
tækniþjálfun í listgreinum. Borgarlistkennari þarf því að vera eins konar alhliða
manneskja, sem sameinar marga eiginleika og færni. Einnig er hægt að skipta
borgarlistmenntun á milli mismunandi leiðbeinenda sem hafa mismunandi
hæfileika. Það er því ekki nauðsynlegt að hafa formlega menntun/þjálfun á öllum
undirsviðum. Með því að stunda listkennslu í samfélagslegum aðstæðum er hægt
að öðlast þá færni. Þess vegna er úrval borgarlistkennara mjög fjölbreytt.

Á hinn bóginn, og eins og líka
kemur fram í 1. kafla, þegar
leitað er eftir opinberu
fjármagni er ekki svo auðvelt
að ákveða hvort sækja eigi
um styrk til félagsstarfs eða
lista-og menningarstarfs. Það
er vegna þess að starfsemi af
þessu tagi felur í sér bæði listir
og félags-og
menntunarfræðslu. Mikilvægt
er að kynna sér ríkisframlög
og landsbyggðarsjóði til
þessara málefna og freista þess að sækja um hvoru tveggja, svo framarlega sem
lögð er áhersla á félagslegt og menningarlegt gildi verkefnisins hjá viðkomandi
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stofnun og aðlaga verkefnisumsóknina í samræmi við það. Á sama tíma gefur þessi
tvískauta nálgun einnig möguleika á aukafjárveitingum sem þýðir að verkefnið
getur orðið stærra og betur fjármagnað.

Hér á eftir tökum við dæmi um áhrifaríkt verkefni í Slóveníu. Verkefnið var unnið
með og fyrir einangraða fanga í öryggisfangelsum. Tilraun var gerð til þess að brjóta
upp rútínu fanga með því að bjóða upp á námskeið í kvikmyndagerð. Markmiðið
var að fangarnir gerðu kvikmynd í fullri lengd. Kynntu þér söguna „Kvikmyndagerð
á bak við lás og slá“ (Filmmaking behind Bars). Verkefnið var gert af frumkvæði
framleiðsluteymsins Society Center 21 og Hupa Brajdič.

2.1.3 Hvernig hlúum við að inngildingu, samheldni
og þátttöku innan samfélagsins?
Samfélagsbreytingar eru ekki mögulegar án skilnings á kerfislægum ójöfnuði
samfélagsins. Þessi ójöfnuður hefur leitt til skorts á aðgengi og þátttöku í
menningarstarfsemi jaðarhópa í samfélaginu.

Vegna samfélagslegrar skuldar við þessa hópa er nauðsynlegt að leita eftir
samfélagslegri inngildingu, samheldni og menningarlegri þátttöku. Þetta eru
hópar sem af efnahagslegum, félagslegum, menningarlegum, heilsufarslegum eða
öðrum ástæðum hefur verið meinað jafnt aðgengi að menningarstarfsemi, sem
ætti að vera í boði fyrir alla íbúa lýðræðisins. Þessi ójöfnuður eykst vegna
mismununar, sem er mannréttindabrot, og ávarpað er bæði staðbundið og í
alþjóðlegum lögum og sáttmálum.

1) Samfélagsleg inngilding - „ferli við að bæta kjör þegna samfélagsins,
sérstaklega þeirra sem eru illa settir og hafa færri möguleika, með því að
auka tækifæri, aðgang að auði, ljá þeim rödd og virða réttindi þeirra
(Sameinuðu þjóðirnar, 2016)3,

2) Samfélagsleg samheldni – „að hve miklu leyti meðlimir samfélagsins eru
tilbúnir til að vinna sín á milli til að bæta lífsgæði og vellíðan allra“4,

3) Menningarleg þátttaka – það að taka þátt í menningarviðburði eða athöfn;
til dæmis geta einstaklingar tekið þátt á virkan hátt, með því að stunda

4 The Arts Council: Glossary. Making Great Art Work, p. 14.

3 United Nations. 2016. Leaving no one behind, p.17.

https://urbart.eu/filmmaking-behind-bars-slovenia/
http://www.center-21.blogspot.com/
http://www.hupabrajdic.com/
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listsköpun sjálfir. Þeir geta einnig tekið þátt með því að mæta á listviðburði,
eins og að fara og sjá listgjörning, hlusta á tónlist o.s.frv.5

Til að sjá hvernig hægt er að ná árangi í inngildingu, samheldni og þátttöku
bendum við á Borgarlistasöguna „Vin í borginni“ ("An Oasis in the City"). Samtökin,
Strangers become Friends, hafa ásamt samfélagsmeðlimum hannað og byggt
garð fyrir fjölmenningarleg samskipti með stuðningi Vínarborgar í Austurríki.

MYND: Ókunnugir verða vinir, Austurríki

2.1.4 Breytingakenning
Breytingakenning (Theory of Change, ToC) er aðferð sem ætlað er að útskýra
hvernig við teljum að breytingar eigi sér stað eða muni gerast á því sviði sem við
viljum taka á og hvernig við ætlum að vinna að því að hafa áhrif á þessar breytingar.
Þetta getur nýst sem öflug nálgun til að styðja við áætlunar-og skipulagstengt nám
og breytingaferli.6

6 cf. http://cafod.azurewebsites.net/Theory_of_Change_Guidance.pdf
5 cf. Kevin F. McCarthy, Kimberly J. Jinnett, p. 7

https://urbart.eu/an-oasis-in-the-city-austria/
https://www.fremdewerdenfreunde.at/
http://cafod.azurewebsites.net/Theory_of_Change_Guidance.pdf
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Með þessari aðferð hafa leiðbeinendur í borgarlistmenntun tækifæri til „að greina
hvernig tiltekin íhlutun (eða röð íhlutana) er ætlað að leiða til sértækrar
þróunarbreytingar, (...).“ En hvernig virkar þetta?

1) Að bera kennsl á langtímamarkmið.
2) Kortleggja og tengja saman þær forsendur eða kröfur sem nauðsynlegar eru

til að ná því markmiði og útskýra hvers vegna þessar forsendur eru
nauðsynlegar og nægjanlegar.

3) Að bera kennsl á grunnforsendur þínar um samhengið.
4) Að bera kennsl á þá íhlutun sem frumkvæði þitt mun hafa í för með sér til að

skapa æskilega breytingu.
5) Þróa vísbendingar til að mæla og meta árangur þíns frumkvæðis.
6) Að skrifa frásögn til að rökstyðja frumkvæði þitt.7

ToC skoðar verkefni/áætlun í „stærra samhengi“ með greiningu á þróunarferlinu

með tilliti til allra þátta sem nauðsynlegir eru til að breytingar geti átt sér stað. Þetta

er lifandi íhugunarferli og rammi þar sem breytingarnar eru í stöðugri skoðum.8

2.2 Þvermenning er lykillinn!
Til þess að skilja og takast almennilega á við félagslegar aðstæður í
borgarsamfélögum ætti borgarlistkennari að vera meðvitaður um að
menningarlegur fjölbreytileiki, og þar með þvermenning, er ráðandi þáttur
mannlegra tengsla, á vissan hátt.

Þvermenning er skilningur á því að menningarheimar séu ekki einsleitar einingar
sem hægt er að afmarka skýrt, hvern frá öðrum. Þeir tengjast og blandast,
sérstaklega vegna hnattvæðingar og fólksflutninga. Þessi skilningur getur fært
aukinn skilning og  hluttekningu á fjölbreytileika nútímasamfélaga.

UNESCO lýsir menningarlegum fjölbreytileika sem „sérstöðu og fjölbreytni í
sjálfsmynd hópa og samfélaga sem mynda mannkynið. Sem uppspretta
samskipta, nýsköpunar og sköpunar er menningarleg fjölbreytni mannkyninu

8 http://cafod.azurewebsites.net/Theory_of_Change_Guidance.pdf

7

https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/how-does-theory-of-cha
nge-work/
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nauðsynleg rétt eins og líffræðilegur fjölbreytileiki er fyrir náttúruna. Í þessum
skilningi er um að ræða sameiginlega arfleifð mannkyns og ætti að vera
viðurkennd og staðfest hagsbót fyrir núverandi og komandi kynslóðir.“9

Menningarlegur fjölbreytileiki er eðlislægur hluti samfélagsins og nauðsynlegur
fyrir þróun sanngjarnra samfélaga um allan heim. Einnig getur menningarmunur
misskilist þegar unnið er með staðbundin verkefni með fjölbreyttum
þátttakendum. Þess vegna þarf að skilja menningarlegan fjölbreytileika í báðum
þessum þáttum, eðli og nauðsyn þess að samfélög séu menningarlega fjölbreytt
og einnig þá togstreitu sem stafar af ágreiningi og pólitískri orðræðu.

Í innleiðingu borgarlistmenntunar er þörf á þessum skilningi en samt getur það
verið áskorun í framkvæmd. Lifandi fjölbreytileiki þýðir á sama tíma að fólk af
ólíkum uppruna, af ólíku þjóðerni og menningarlegu samhengi, með mismunandi
þekkingu, venjur, færni o.s.frv. kemur saman og og á í samskiptum. Þetta er án efa
veruleiki nútíma borgarsamfélaga og krefjandi þáttur. Óhjákvæmilega verða einnig
skilnings-og samskiptavandamál vegna mismunandi tungumála, túlkunar eða
skoðana sem þarf að velta fyrir sér, eins og við munum sjá í 3. kafla.

2.3 Að annast sjálfsmyndir samfélagsins
Samfélög hafa bæði sameiginlega og
einstaklingsbundna sjálfsmynd. Þessar
sjálfsmyndir koma fram í félagslegu
samhengi og varpa ljósi á ójöfnuð. Þessi
ójöfnuður virðist felast í yfirburðatilhvöt eins
og til dæmis elítisma, nýlendustefnu,
kynþáttafordómum, kynjamisrétti og
evrósentrisma, bæði er varðar listumræðu
og listþekkingu10, og hefur áhrif á aðgengi
að menningarstarfsemi.

10 Darlene E. Clover, Kathy Sanford, Lorraine Bell, Kay Johnson. 2016, p. 8

9 UNESCO. 2001, p. 4
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Því er ástæða að taka til skoðunar ráðleggingar11 úr greiningu á snertiflötum
fullorðinsfræðslu og listkennslu til að ræða og vinna gegn þessum ójöfnuði í
samfélaginu.

Í eftirfarandi undirköflum verður fjallað frekar um mismunandi ójöfnuð í tengslum
við sjálfsmynd, sem tengist kyni, tungumáli, aldri og fleiru sem einkennir samfélög
og sjálfsmynd þeirra, þá sér í lagi þeirra sem hafa verið jaðarsettir.

2.3.1 Borgarlistmenntun og kyn
Í fyrsta lagi er kyn einn af aðalþáttum
sjálfsmyndar einstaklingsins. Samt
viðgengst ótrúlegt misrétti varðandi
aðgengi og réttindi fólks sem tengist kyni
þess. Kynjamisrétti er ennþá ein stærsta
áskorun samtímans12 þar sem
kynjamismunun getur hindrað framfarir13

sem hefur einnig áhrif á samfélög og
þátttöku þeirra í listum og menntun.

Í þessum skilningi er mikilvægt að búa yfir
gagnrýnni meðvitund, til að skilja hvernig
líf okkar og heimur er byggður upp út frá
kyngervi.14

Í kjölfarið geta kennarar í fullorðinsfræðslu
áttað sig á og greint hugsanlegt misrétti sem tengist kyni og kynhneigð í
samfélögunum sem þeir vinna með og gert sér grein fyrir hvernig þessi ójöfnuður
hindrar aðgang og/eða þátttöku þessa tiltekna hóps fólks. Í ferlinu verða lista- og
menningarverkefni að gæta þess að viðhalda ekki óbreyttu ástandi, heldur nýta sér
vald sitt til að skapa nýjan skilning.15

15 Ibid.

14 Darlene E. Clover, Kathy Sanford, Lorraine Bell, Kay Johnson. 2016, p. 9

13 Ibid.

12 Ibid.,p. 103

11 Ibid.
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2.3.2 Borgarlistmenntun og tungumál
Þar að auki tengist annar þáttur sjálfsmynda í samfélögum tungumálinu. Hluti íbúa
í evrópskum borgum eins og í Portúgal, Íslandi, Bretlandi, Austurríki og Slóveníu eru
með innflytjendabakgrunn. Í þessum tilvikum eiga íbúarnir önnur móðurmál eða
eru kannski ekki reiprennandi í opinberu tungumáli þjóðarinnar. Við þessar
aðstæður kemur fjöltyngi og borgarmállýska til skjalanna.
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Til að sjá dæmi um bestu starfsvenjur um þvermenningarlega umræðu bendum
við á borgarlistasöguna „Að breyta frásögninni“ (Changing the Narrative).
Kvennaleikhópurinn „LegalAliens“, sem eru alþjóðlegar sviðslistakonur, bjóða upp á
ókeypis leiklistarnámskeið sem gerir farandfólki, flóttamönnum og hælisleitendum
kleift að læra ensku og leiklist og hitta aðra sem deila bakgrunni þeirra eða standa
andspænis svipuðum áskorunum.

MYND: Sýning eftir Legal Aliens, London

Ef tungumál eru tákn um það að tilheyra16 og hvert tungumál tjáning menningar
og fjölbreytileika, þá þurfa borgarlistkennarar að skilja þá vídd innan samfélagsins.

Þótt sögulega séð hafi þjóðir og þjóðernishyggja unnið að því að framfylgja
hugmyndinni um eina þjóð og eitt tungumál17, þá býr þekking, friðsamleg
samræða, frelsi og lausnir í fjölbreytileika tungumála18. En einnig þarf að taka tillit til
mögulegrar togstreitu fjöltyngis í samfélögum sem getur komið upp í
samfélagsstarfsemi borgarlista.

18 Ibid., p. 3

17 Ibid.

16 John C. Maher. 2017, p. 1

https://urbart.eu/changing-the-narrative/
http://www.legalalienstheatre.com/
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2.3.3 Borgarlistmenntun og fullorðnir
Símenntun nær yfir allt nám á lífsleiðinni og er til þess fallið að bæta þekkingu,
hæfni og færni og fer fram út frá persónulegu, borgaralegu, félagslegu eða
atvinnutengdu sjónarhorni19. Þetta heldur áfram fram á fullorðinsár og stuðlar að
félagslegum breytingum með tilstuðlan frekari þjálfunarleiða til samfélagslegra
umbreytinga.

Borgarlistmenntun fyrir fullorðna spannar allt frá námskeiðum og vinnustofum,
málstofum, vinsældaleikhúsi, fyrirlestrum, þátttöku í myndbandsgerð, að njóta
lista, að vera í listrænu samstarf o.s.frv. Sumt er fræðslutengt, sem kallast óvirkt, og
byggir á upplýsingaöflun þátttakenda, annað er aftur á móti skapandi og byggir á
virkri sköpun.20

Til er hugmyndafræði sem kallast "kennslufræði möguleika". Þetta hugtak reynir
að greina hverju er hægt að breyta21 í samhengi ójöfnuðar. Borgarlistkennarar í
fullorðinsfræðslu geta notað þetta hugtak til að velta fyrir sér hverju er hægt að
breyta í samfélaginu og hvernig samfélagið gæti litið út í framtíðinni.

Þessa hugmyndafræði er hægt að nota þegar unnið er með mismunandi
aldurshópum í fræðslustarfi og greina hvers vegna ákveðnir aldurshópar hafa ekki
tekið virkan þátt í menningu. Út frá þessu er hægt að þróa aðferðir/starfsemi sem
hentar ákveðnum aldurshópum til að vinna á félagslegan hátt án aðgreiningar.
List getur byggt brú á milli aldurshópa og kynslóða.

Svo ábendingin okkar er sú, ef þú vilt vinna að samfélagslegri samheldni, að þróa
hugtök menntunar sem henta mismunandi kynslóðum og leiða fólk saman.

2.3.4 Borgarlistmenntun og minnihlutahópar
Að tilheyra minnihlutahópi hefur áhrif á
sjálfsmynd fólks, í flestum tilfellum. Sögulega
séð hafa minnihlutahópar verið minni en
aðrir hópar vegna þjóðernis, menningar,
trúarbragða, stjórnmála eða annarra tengsla
og oft þurft að þola mismunun. Að ná til
þeirra og fá þá til að taka í
menningarstarfsemi er samfélagsbreyting.

En hvers vegna er fólki ýtt út á jaðar
samfélagsins, hverjar eru orsakirnar? Það
gerist með því að líta á þessa hópa sem

21 Ibid., p. 11

20 Darlene E. Clover, Kathy Sanford, Lorraine Bell and Kay Johnson. 2016 https, p. 8

19 cf. European Communities. 2002.,p.1
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annað fólk. Þessi afstaða felst í því að aðgreina sig frá öðrum, sem skapar stigveldi
og stéttaskiptingu.22 Þetta nefnist jaðarsetning, sérstaklega í þéttbýli.

Jaðarsetning er félagslegur ókostur og stöðulækkun á sumum
þjóðfélagsþegnum.23 Þetta er félagslegt ferli þar sem einstaklingar eða fólk er
kerfisbundið útilokað eða neitað um fullan aðgang að ýmsum réttindum,
tækifærum og úrræðum sem venjulega standa meðlimum annarra þjóðfélagshópa
til boða.24

Í hinum fullkomna heimi þátttöku og inngildingu jafnréttis verða minnihlutahópar
virkur hluti af borgarlistfræðslustarfi. Þetta er aðeins hægt að gera með því að
skipuleggja starfsemi með heildstæðu sjónarhorni á minnihlutahópa og því að
listkennarar geri sér grein fyrir félagslegum píramídum sem tengist
minnihlutahópum og sjálfsmynd þeirra.

2.4 Ekki bara fyrir tímabundinn ávinning, heldur
til að ná sjálfbærum áhrifum!
Menningarfræðslustarfsemi eru tímabundin úrræði en markmiðið ætti að vera að
koma af stað sjálfbærum áhrifum með starfseminni. Sjálfbærni er heildstæð
hugmyndafræði sem gengur út á „að hugsa um framtíðina þar sem umhverfis-,
samfélags- og efnahagssjónarmið vega jafnt til þess að bæta lífsgæði. Til dæmis
treystir velferðarsamfélagið á heilbrigt umhverfi til að sjá þegnum sínum fyrir mat
og aðföngum, öruggu drykkjarvatni og hreinu lofti.”25

Sérstaklega er samfélagsleg sjálfbærni mikilvæg hvað varðar borgarlistmenntun
fyrir samfélagslegar breytingar. Samfélagsleg sjálfbærni er: „...ferli til að búa til
sjálfbæra, árangursríka staði sem stuðla að vellíðan með því að skilja hvers fólk
þarfnast á þeim stöðum sem það býr og vinnur á.”26

Grunnkönnunin á fjöltyngdri og þverfaglegri borgarlistmenntun sýndi fram á að
langtíma menningarframboð er gríðarstór árangursþáttur fyrir inngildingu

26 Saffron Woodcraft. 2015. Understanding and measuring social sustainability in Journal of Urban
Regeneration & Renewal, Vol 8(2), p. 133.

25 cf. https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/sd

24 Ibid.

23 Karon Benson 2018, p. 4

22 Darlene E. Clover. 2015, p. 305

https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/sd
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jaðarsettra hópa. Með reglulegum fundum og margs konar félagsstarfi má byggja
upp samheldni og draga úr hindrunum fyrir þátttöku í menningarstarfi.27

2.5 Niðurstaða: Hvernig á að afnema
jaðarsetningu og komast yfir menningarleg
mörk?
Í fyrri undirköflum þessarar starfsþjálfunar höfum við skoðað mismunandi flokka
sjálfsmynda og lagt áherslu á mikilvægi þvermenningar.

  Það skal tekið fram að til eru fleiri gerðir mismununar sem geta haft áhrif á
minnihlutahópa, sem ekki hefur verið fjallað um hér en er mikilvægt að hafa í huga.
Sum atriðin sem falla undir þetta tengjast þjóðfélagsstétt, kynþætti, trú, þjóðerni,
menntunarstöðu, útliti og öðrum þáttum. Slík mismunun sem útilokar getur einnig
átt við um fatlað fólk, LGBTQ+ fólk, fíkniefnaneytendur, umönnunaraðila, eldra fólk
og ungt fólk. Í borgarmenningarfræðslu eru einstaklingar sem tilheyra einum eða
fleirum þessara hópa.

En hvernig getum við afnumið jaðarsetningu og menningarleg landamæri? Þetta
hljómar svo einfalt, en á endanum snýst þetta um að leiða mismunandi
samfélagshópa saman! Það er áskorunin. Vettvangur borgarlistmenntunar er
einmitt kjörinn til að ná þessu markmiði vegna þess hversu góðum árangri hefur
verið náð í því að byggja brýr innan samfélagsins. Uppruni, tengsl, tungumál og kyn

27 cf. URB_ART. 2021. Baseline Survey on Multilingual Urban Arts Education, p. 52ff.
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eru þættir sem skipta ekki máli þegar rétt er að málum staðið. Listsköpun og
samstarf eru leiðir til inngildingar.

Borgarlistasagan „Bara djamm“
(“Just Jamming”) sýnir hvernig
hægt er að byggja brýr með
borgarlistkennslu. Konverter
framtakið býður upp á
hljóðblöndunarvinnustofur í ýmsu
samhengi, þar á meðal í opnum
rýmum eins og
almenningsgörðum með fólki eins
og innflytjendum, fólki sem berst
við  fíkn o.s.frv.

MYND: Barnavagn, sem breytt var í
hljóðblöndunarstöð, af Konverter í
Austurríki

Til að ætlunarverkið takist skipta viðmiðunarmörk höfuðmáli. Á öllum sviðum þýðir
þetta það að hafa aðgengið eins auðvelt og hægt er og hindranir eins litlar og
mögulegt er. Niðurstöður grunnkönnunarinnar er eftirfarandi:

Tungumál: Vinnið með fjöltyngi ef hægt er og þróið verkefni þar sem talað mál
gegnir aðeins litlu hlutverki. Látum listina vera tungumálið.

Kynning: Notið mismunandi leiðir til að dreifa (fjöltyngdu) kynningarefni til
mismunandi markhópa!

Vettvangur: Notaðu aðgengilegan stað sem er staðsettur í samfélagslegu umhverfi!
Jaðarhópar þurfa oft að yfirstíga hindranir til að treysta sér að mæta á staði þeirra
hópa sem njóta forréttinda. Reyndu að vega og meta hvaða staður er ákjósanlegur í
þínu hverfi.

Verið opin fyrir öllum: Bjóddu meðvitað fólki með mismunandi
menningarbakgrunn, kynjum og aldri. Láttu þau finna strax í upphafi kynningar og
framkvæmdar að þetta sé staður sem fer ekki í manngreinarálit, sé stigveldislaus
og að minnihlutahópar séu velkomnir.

Verðlagning: Reynið að halda aðgangseyri eða kostnaðarframlögum eins lágum og
hægt er og gakktu út frá hugmyndinni "borgaðu eins og þú getur/óskar".

Allt getur þetta brotið niður hindranir og þannig stuðlað að samfélagsbreytingum í
gegnum borgarlistmenntun!

https://urbart.eu/just-jamming-austria/
http://www.konverter.cc/
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2.6 Sjálfstýrð námsúrræði
2.6.1 Vefnámskeið um menningarstefnu ESB
með evrópska tónlistarráðinu

Kafli 2 Viðauki: Pólitíska hliðin á borgarlistmenntun

Vefnámskeið um menningarstefnu ESB með evrópska tónlistarráðinu

Leiðbeiningar Vefurinn um menningarstefnu ESB á vegum Evrópska
tónlistarráðsins veitir yfirlit yfir lagaramma og viðkomandi
aðila og hagsmunaaðila í menningarstefnu ESB - frá
stofnunum ESB til menningarneta.

Hugsið um hvaða fjármögnunartækifæri henta stofnun
ykkar á evrópskum og innlendum vettvangi og gerið lista!

Lengd 1,5 klst.

Tenglar Webinar on EU Cultural Policy with the European Music
Council / YouTube

2.6.2 Listin er vopn fyrir samfélagsbreytingar

Kafli 2 Samfélagsbreytingar í gegnum borgarlistmenntun

Listin er vopn fyrir samfélagsbreytingar

Leiðbeiningar Kannið vald listarinnar til að vinna gegn og hefja sig yfir
kynþáttafordóma, kynjamisrétti, stéttahyggju eða annars
konar jaðarsetningu, með því að fylgjast með þessum
TEDx-fyrirlestri dr. Tammy L. Brown, sem vísar í ýmis listform
og listamenn, þ.m.t. hana sjálfa, og sýnir hvers vegna
listmenntun og listræn iðja getur skipt sköpum og ýtt undir
samfélagsbreytingar.

Skrifið niður hjá ykkur helstu skilaboð fyrirlestrarins.

Hugsaðu um verkefni eða listaverk, eftir þig eða sem þú veist
af, sem geta ýtt undir samfélagslagsbreytingar.

https://www.youtube.com/watch?v=Sxogwp1HraQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sxogwp1HraQ
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Lengd 2 klst.

Tenglar Art is a weapon for social change / Dr. Tammy L. Brown /
YouTube

2.6.3 Hugur og hjarta: Listir og borgaraleg
þátttaka

Kafli 2 Samfélagsbreytingar í gegnum borgarlistmenntun

Hugur og hjarta: Listir og borgaraleg þátttaka

Leiðbeiningar Lesið skýrslu Nick Rabkin fyrir „The James Irvine Foundation“
um fylgni milli þátttöku í listmenntun og borgaralegrar
þáttöku.

Skrifaðu gagnrýna úttekt (1 x A4 síða) á greininni frá
sjónarhóli iðkanda, þar sem byggt er á eigin reynslu í
listmenntun!

Lengd 3,5 klst.

Tenglar Hearts and Minds report for the James Irvine Foundation by
Nick Rabkin

2.6.4 Kyn og sköpunargáfa: Á bjargbrún
framfara

Kafli 2 Samfélagsbreytingar í gegnum borgarlistmenntun

Kyn og sköpunargáfa: Á bjargbrún framfara

Leiðbeining
ar

Lesið fyrsta kafla skýrslunnar og takið mið af honum.

● Hvernig er ástandið í landinu? Finnur þú landið þitt í línuritum, td.
bls. 14? Er það eins og þú áttir von á?

● Hvaða hugmyndir gætu verið uppi til að vinna gegn gloppum í
framsetningu og þátttöku?

Lengd 1,5 klst.

https://www.youtube.com/watch?v=7o6kbRBFLdI
https://www.youtube.com/watch?v=7o6kbRBFLdI
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED598975.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED598975.pdf
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Tenglar Gender and Creativity: Progress on the precipice

2.6.5 Plötusnúðaskólinn

Kafli 2 Samfélagsbreytingar í gegnum borgarlistmenntun

Plötusnúðaskólinn

Leiðbeiningar Skoðaðu heimasíðu „Turntablista“ - DJ-skólans fyrir konur,
sem stofnaður var af konu í þeim tilgangi að skapa sterka
kvenfyrirmynd fyrir efnilega tónlistarmenn.

Eru þið meðvituð um skort á kvenfyrirmyndum í heimi
plötusnúða? Hversu marga kvenkyns plötusnúða þekkirðu?

Lengd 1,5 klst.

Tenglar Turntablista Website

2.6.6 Listmenntun til samfélagslegra breytinga

Kafli 2 Samfélagsbreytingar í gegnum borgarlistmenntun

Listmenntun til samfélagslegra breytinga

Leiðbeiningar Lestu ritgerð Dipti Desai um listmenntun og félagslegt
réttlæti, hvernig valdatengsl nýlenduveldanna hafa sett fram
og mótað fræðigrein listmenntunar og um hæfni listarinnar
til að ögra þessum valdapíramída.

Hver eru helstu skilaboðin í textanum? Skrifið þau niður og
berið saman við markmiðin sem stofnunin þín vinnur að í
starfsemi sinni.

Hvaða ráðstafanir geturðu gert í þinni stofnun til að brjóta
niður valdakerfið?

Lengd 3 klst

Tenglar Educating for Social Change through Art: a Personal
Reckoning by Dipti Desai

http://turntablista.com/en
https://aaep.osu.edu/sites/default/files/2020-10/desai_educating_for_social_change_through_art-_a_personal_reckoning.pdf
https://aaep.osu.edu/sites/default/files/2020-10/desai_educating_for_social_change_through_art-_a_personal_reckoning.pdf
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2.6.7 Brunnenpassage

Kafli 2 Samfélagsbreytingar í gegnum borgarlistmenntun
Menningarlegur fjölbreytileiki sem ögrandi þáttur

Brunnenpassage

Leiðbeiningar Lesið um Brunnenpassage, „félagslegt listrými“ í Vínarborg og
horfið á myndbandið með listræna stjórnandanum. Þú gætir
líka skoðað kynningu fyrirtækisins (2. hlekkur hér að neðan)

● Hvernig stuðlar þessi stofnun að samheldni milli ólíkra
hópa í starfi sínu?

● Hver eru helstu viðfangsefni og samfélagslegar
áskoranir sem unnið er með?

● Hver eru mismunandi starfsstig þeirra, að mati hins
listræna stjórnanda?

● Hvernig stuðlar Brunnenpassage að samfélagslegum
breytingum að þínu mati?

● Getið þið tengt starfsemina við eigin verkefni? Á
eitthvað af aðferðum Brunnenpassage einnig við um
ykkar starf?

Skrifaðu drög að verkefnishugmynd sem væri hægt að hrinda
í framkvæmd á þínu sviði og fjallar um þessi efni.

Lengd 1,5 klst.

Tenglar Brunnenpassage: a space for participatory art production /
Article
Participatory Spaces / YouTube
Brunnenpassage Trailer / YouTube

2.6.8 Borgarmállýska, ofur-fjölbreytileiki og
evrópskar kennslustofur - Menntaumræður

Kafli 2 Borgarlistenntun og tungumál

Borgarmállýska, ofur-fjölbreytileiki og evrópskar kennslustofur - Menntaumræður

https://innovationinpolitics.eu/showroom/project/brunnenpassage-a-space-for-participatory-art-production/
https://innovationinpolitics.eu/showroom/project/brunnenpassage-a-space-for-participatory-art-production/
https://www.youtube.com/watch?v=sY-hX8tHMmI&t=195s
https://www.youtube.com/watch?v=gzGIIexEE54
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Leiðbeiningar Þessi gögn veita yfirlit yfir skilgreiningar á hugtökunum
borgarmállýska og ofur-fjölbreytni og lýsa vaxandi vettvangi
fjölmenningar, ólíks bakgrunns og tungumála í námsrýmum í
Evrópu.

Lengd 1,5 klst.

Tenglar Metrolingualism, superdiversity and European classrooms -
Education Talks / YouTube
Super-diversity in societies explained by Steven Vertovec /
YouTube

2.6.9 Verkfærakista fyrir fjölbreytileika

Kafli 2 Borgarlistenntun og minnihlutahópar í þéttbýli

Verkfærakista fyrir fjölbreytileika: Leiðbeiningar um hvernig skuli fjalla um
sjálfmynd, vald og forréttindi

Leiðbeiningar Lesið leiðbeiningarnar til að ræða um sjálfsmynd, vald og
forréttindi frá inngangi og fram að
„Samfélagssáttmálar”(“Communal Agreements”).

● Skrifið athugasemdir um uppbyggingu og áhrif
leiðarvísisins!

● Ræðið saman eða athugið sjálf: hvernig hægt er að
nota þetta við vinnu á þínu tungumáli í þínu landi?

Lengd 1,5 klst.

Tenglar https://msw.usc.edu/mswusc-blog/diversity-workshop-guide-
to-discussing-identity-power-and-privilege/#socialjustice

2.6.10 SoPHIA

Kafli 2 Ekki bara tímabundin úrræði, heldur til að ná sjálfbærum
áhrifum!

SoPHIA: Holistic Heritage Impact Assessment Model

https://www.youtube.com/watch?v=7K-G6U0EsPQ&t=175s&ab_channel=SchoolEducationGateway
https://www.youtube.com/watch?v=7K-G6U0EsPQ&t=175s&ab_channel=SchoolEducationGateway
https://www.youtube.com/watch?v=5-AHVnHxT38&ab_channel=LatestThinking
https://www.youtube.com/watch?v=5-AHVnHxT38&ab_channel=LatestThinking
https://msw.usc.edu/mswusc-blog/diversity-workshop-guide-to-discussing-identity-power-and-privilege/#socialjustice
https://msw.usc.edu/mswusc-blog/diversity-workshop-guide-to-discussing-identity-power-and-privilege/#socialjustice
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Leiðbeiningar Kannið matslíkan arfleifðar (SoPHIA - Holistic Heritage
Impact Assessment Model) og lítið á þriggja ása nálgunina:
Yfirráðasvæði, fólk og tími. Á grundvelli þessa skaltu undirbúa
drög að menningarminjasvæði í borginni þinni.

Lengd 2,5 klst.

Tenglar SoPHIA – Holistic Heritage Impact Assessment Model

2.6.11 Ort Gallery
Kafli 2 Hvernig á að afnema jaðarsvæði og komast yfir

menningarleg mörk?

SoPHIA: Holistic Heritage Impact Assessment Model

Leiðbeiningar Lesið um Ort Gallery í Birmingham í Bretlandi á
EPALE-blogginu hér fyrir neðan og kíkið síðan á heimasíðu
þeirra. Hvaða aðferðir við samfélagsvinnu og vinnusmiðjur
hugnast þér mest?

Er hægt að hrinda hugmyndum í framkvæmd innan þinnar
stofnunar/ fyrirtækis?

Ef svo er, skaltu taka minnispúnkta þína í vinnuna og deila
þeim með samstarfsfólki þínu!

Lengd 1,5 klst.

Tenglar Ort Gallery in Birmingham, UK / Article

Ort Gallery website

2.7 Hagnýt verkefni
2.7.1 Þekkingarpróf í þéttbýlismyndun

Verkefni n°: 1 Kafli 3

Þekkingarpróf í þéttbýlismyndun

https://model.sophiaplatform.eu/
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/ort-gallery-relationship-between-art-community-and-adult-education
https://ortgallery.co.uk/
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Markhópur Listgreinakennarar, listamenn, fagmenn á sviði lista og
menningar

Instruction Skipuleggið þekkingarpróf í þéttbýlismyndun með
þátttakendum frá mismunandi löndum er varðar gildi
þéttbýlismyndunar innan upprunalanda þeirra.

Til þess þarf fyrirlesarinn að vita fyrirfram frá hvaða löndum
þátttakendur koma til að búa til línurit (eins og að ofan). Eftir
þekkingarprófið er hægt að ræða saman um fjölþjóðlega
þýðingu þéttbýlismyndunar.

2.7.2 Lárétt - Lóðrétt þrep

Verkefni n°: 1 Kafli 2 Að annast sjálfsmyndir samfélagsins

Lárétt - Lóðrétt þrep

Markhópur Listgreinakennarar, listamenn, fagmenn á sviði lista og
menningar

Kynning Þessi æfing miðar að því að sýna og endurspegla afstöðu til
forréttinda og jaðarsetningar innan samfélagsins, sem unnið er
með markhópi. Athugið að þessi æfing á ekki að fara fram með
jaðarsettu fólki. Framkvæmdin krefst næmni svo ekki myndist
valdapíramídi á meðal þátttakenda. Niðurstöðurnar eiga aðeins
að endurspegla afstöðu einstaklinganna og á ekki að deila
innbyrðis á meðal hópsins.
Til að byrja með skulu þátttakendur setjast niður með penna og
blað. Þeir ættu að draga lóðrétta eða lárétta línu í samræmi við
spurningarnar og svara þeim þannig sjálfir. Þú getur að
sjálfsögðu breytt, bætt við, eða skilið eftir nokkrar spurningar og
valið þær sem þú telur henta landinu þínu, hópnum þínum og
efninu á námskeiðinu þínu. Spurningunum ættu þátttakendur
að svara á grundvelli reynslu og eiginleika sinna.
.

Kennslugögn Pappír og pennar
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Leiðbeiningar Í hverju tilviki skal teikna lárétta eða lóðrétta línu í hvert sinn. Ef
þú ert í vafa skaltu ekki draga línu. Barnæska telst til 18 ára aldurs:

1) Draga skal lárétta línu ef um karl er að ræða og lóðrétta
línu ef um konu er að ræða.

2) Dragðu lárétta línu ef (flest) fólk myndi lýsa þér sem
hvítum. Dragðu lóðrétta línu ef (flest) fólk myndi lýsa þér
sem BIPoC (af svörtum eða lituðum uppruna).

3) Dragðu lárétta línu ef þú er ófatlaður, lóðréttra línu ef
fatlaður.

4) Dragðu lárétta línu ef þú áttir báða foreldra á lífi í bernsku
þinni. Dragðu lóðrétta línu ef þú áttir eitt eða ekkert
foreldri í barnæsku.

5) Dragið lárétta línu ef fjölskylda ykkar gat ávallt séð fyrir
nægum mat í uppvextinum; dragið lóðrétta línu ef ekki
alltaf var til nægur matur.

6) Dragðu lárétta línu ef þú upplifðir að búa í öruggu hverfi,
dragðu lóðrétta línu ef þér fannst þú ekki öruggur í
hverfinu þínu.

7) Dragið lárétta línu ef foreldrar ykkar voru alltaf í vinnu,
dragið lóðrétta línu ef foreldrar þínir voru stundum
atvinnulausir. (Þetta gæti verið annað hvort eða hvort
tveggja, allt eftir norminu).

8) Dragðu lárétta línu ef annað foreldrið sem þú bjóst hjá var
með háskólapróf. Draga lóðrétta línu ef hvorugt foreldrið
hafði skólagráðu.

9) Draga lárétta línu ef foreldri hefur aðstoðað þig reglulega
við heimanám, draga lóðrétta línu ef hvorugt hjálpaði þér
reglulega.

10) Ef þú hefur einhvern tíma reynt að breyta útliti þínu,
framkomu, hreim eða hegðun til að forðast að vera
dæmdur eða strítt skaltu draga lóðrétta línu.

11) Ef farið var með þig á listasöfn, söfn, íþróttaviðburði eða
leikrit á vegum foreldra þinna skaltu draga lárétta línu.

12) Ef skólinn þinn fór fram á tungumáli sem var ekki þitt
fyrsta tungumál skaltu draga lóðrétta línu.

13) Ef þú lærðir um menningu forfeðra þinna í grunnskóla
skaltu draga lárétta línu.

14) Ef þú sást meðlimi kynþáttar þíns, þjóðernishóps, kyns eða
kynhneigðar í sjónvarpi í niðurbrjótandi hlutverkum,
skaltu draga lóðrétta línu.

15) Ef þér leið einhvern tíma illa yfir brandara sem tengist
kynþætti þínum, þjóðerni, getu, kyni eða kynhneigð en
treystir sjálfum þér ekki til þess að mæta því skaltu draga
lóðrétta línu.

16) Ef þú hefur verið beittur ofbeldi sem tengist kynþætti
þínum, þjóðerni, getu, kyni eða kynhneigð skaltu draga
lóðrétta línu.

Niðurstaða/
Íhugun

Umhugsunar-og umfjöllunarspurningar fyrir lárétt - lóðrétt þrep:
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● Hvað sérðu þegar þú horfir á láréttu og lóðréttu línurnar
þínar?

● Hvað fór í gegnum huga þinn þegar þú dróst línurnar?
● Hvaða spurningar fundust þér þýðingarmestar og opnuðu

augu þín? Af hverju?
● Hvaða spurningar voru meiðandi, ef einhverjar? Af hverju?
● Hvernig tengist stéttaskipting og forréttindi fordómum?

Frekari
athugasemdir

(Heimild:
University Committee for Diversity, Equity and Affirmative Action
/ Booklet )

https://intraweb.stockton.edu/eyos/affirmative_action/content/docs/Interactive%20Diversity%20Booklet%2010-14-2011%20Rev%203_1_16.pdf
https://intraweb.stockton.edu/eyos/affirmative_action/content/docs/Interactive%20Diversity%20Booklet%2010-14-2011%20Rev%203_1_16.pdf
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2.7.3 ,,Ég er” - Ljóð

Verkefni n°: 1 Kafli 2 Að annast sjálfsmyndir samfélagsins

,,Ég er” - Ljóð

Markhópur Listgreinakennarar, listamenn, fagmenn á sviði lista og
menningar

Kynning Þetta verkefni virkjar sjálfsskoðunarferli samfara því að veita
einstaklingum tækifæri til að mynda tengsl sín á milli.
Þátttakendur skrifa stutt ljóð og byrja hverja línu á „Ég er“ sem
hvetur þá til að lýsa með eigin orðum hverjir þeir eru og hvað er
einkennandi fyrir sjálfsmynd þeirra. Það er gegnumgangandi
mikilvægt að virkja þátttakendur í öllum verkefnum til
sjálfsskoðunar og sjálfsígrundunar. Það er einnig mikilvægt að
veita þátttakendum tækifæri til að mynda tengsl þvert á, og
jafnvel innan sjálfsmynda þeirra. Verkefnið „Ég er“ getur verið
upphafspunktur þess að hvetja til sjálfsíhugunar og
sjálfsskoðunar.

Kennslugögn Pappír og pennar

Leiðbeiningar Biðjið þátttakendur um að taka sér tíu til fimmtán mínútur í að
semja ljóð sem nefnist "Ég er". Gefa þeim fyrirmæli um að eina
reglan sé að hver lína byrji á orðunum „Ég er...“ Haldið verkefninu
eins opnu fyrir túlkun þeirra og hægt er en leggið til að þau geti,
ef þau vilja, notað yfirlýsingar um hvaðan þau eru, siðferði þeirra,
trú og svo framvegis, sem og að nota minningar úr í lífi þeirra,
áhugamál, tómstundaiðju, mottó eða trúarjátningu, uppáhalds
setningar, fjölskylduhefðir-og venjur, og hvað annað sem
skilgreinir hver þau eru. Látið þau vita fyrirfram að þau muni í
endann deila ljóðum sínum.

Niðurstaða/
Íhugun

Til að tryggja að allir hafi tækifæri til að deila sögu sinni mætti
íhuga að brjóta hópinn upp í fjölbreytta litla 8-10 manna hópa ef
nauðsyn krefur. Gefið þátttakendum kost á að lesa ljóð sín eða
deila hluta ljóða sinna samkvæmt minni.

Frekari
athugasemdir

Minnisatriði:

Þar sem sumir einstaklingar munu deila mjög persónulegum
upplýsingum er hætta á að sumir hiki við að lesa ljóð sín upphátt,
jafnvel í litlum hópum. Það er stundum áhrifaríkt við slíkar
aðstæður að leiðbeinendur deili ljóðum sínum fyrst. Íhugaðu að
deila ljóðinu þínu áður en þú biður þátttakendur um að semja
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eigin ljóð. Ef þú berskjaldar þig munu aðrir eiga auðveldara með
að gera slíkt hið sama. Ef þátttakandi er ekki tilbúinn að lesa upp
ljóðið sitt skaltu ekki þvinga hann. Kannski verða þeir tilbúnir
síðar, kannski vilja þeir halda því fyrir sig, sem ber að virða.

Gætið þess að gefa öllum tíma til að tala, hvort sem þau lesa
ljóðin sín eða deila þeim samkvæmt minni.

Ef þetta er notað sem verkefni í lokin er áframhaldandi úrvinnsla
ekki nauðsynleg. Gott er að hvetja til undirtekta með lófaklappi
og þakka öllum fyrir að deila ljóðum sínum.

Ef þetta verkefni er notað í miðri kennslustund eða á námskeiði
er gott að hafa spurningar varðandi ferlið tilbúnar. Þegar allir
hafa deilt sínu efni, spyrjið þá þátttakendur hvernig reynsla það
var að semja og deila ljóðum sínum.

Spyrja má hvaða tengingar hafi orðið á milli þátttakenda á
meðan verkefninu stóð. Var eitthvað sameiginlegt sem kom fram
í ljóðunum? Kom eitthvað þér á óvart?

Einnig má hvetja þátttakendur að gefa sig á tal við einhvern sem
þau fundu tengsl við í gegnum ljóðin.

(Heimild: Equity Literacy Institute and EdChange / Website)

2.7.4 Hvernig lítur kynjajafnrétti út?

Verkefni n°: 1 Kafli 2

Borgarlistmenntun og kynferði

Markhópur Listgreinakennarar, listamenn, fagmenn á sviði lista og
menningar, samélagsmeðlimir

Kynning Þar sem listin getur verið leið til að tjá sig getur hún einnig verið
tæki til að tjá tilfinningar og sjá fyrir sér hugmyndir og háleit
markmið. Til viðbótar við að takast á við umfjöllunarefni
kynjajafnréttis á fræðilegan hátt með hópnum þínum, snýst
þetta um að fjalla um efnið á listrænan hátt.

Kennslugögn Hvers konar efni til teikningar og/eða málningar, eins og
olíu-/akrýlmálning, vatnslitamálning og/eða (vax) litir, blýantar
eða hvað sem er, og eins og þú vilt, eða þú getur látið hópnum í
té.

http://www.edchange.org/multicultural/activities/poetry.html
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Pappír: nokkur blöð af hverri stærð fyrir hvern þátttakanda - ef til
vill í mismunandi litum.

Leiðbeiningar Þátttakendur eru beðnir um að íhuga hvernig jafnréttisbarátta
myndi líta út fyrir þá. Hvað það þýðir persónulega fyrir þá.

Þá er þeim öllum boðið að skapa það sem þau sjá fyrir sér
„hvernig lítur kynjajafnrétti út“ sem málverk eða teikning.

Munið að leggja áherslu á að það er ekkert rétt eða rangt, hvorki
betra né verra, ljótara eða fallegra. Verkefnið snýst ekki um tækni
heldur um það að tjá sig á listrænan hátt og að sjá fyrir sér og
framkalla hugmyndir og hugsanir sínar.

Niðurstaða/
Íhugun

Þátttakendum er boðið að kynna listaverk sín og segja hinum í
hópnum frá því sem þeir eru að tjá og hvað kynjajafnrétti er fyrir
þeim.

Frekari
athugasemdir

Þetta verkefni var innblásið af verkefni UN Women: UN Women /
Website

2.7.5 BORGARHLJÓÐ

Verkefni n°: 1 Kafli 2 Samfélagsbreytingar í gegnum
borgarlistmenntun

BORGARHLJÓÐ

Markhópur Samfélagsmeðlimir

Kynning „Hvernig hljómar borgarrýmið? " er upphafs spurningin sem
þátttakendur nota sem útgangspunkt til að skoða mismunandi
staði í borgarrýminu, út frá fagurfræði en aðallega þó út frá
hljóðskynjun.

Í þessari vinnusmiðju er þátttakendum boðið upp á skynræna
þjálfun á umhverfi sínu og sköpunarkraftur þeirra örvaður og
efldur með tæknilegri nálgun.

Þeir upplifa hvað það þýðir að takast á við viðfangsefni á
fagurfræðilegan hátt og að nota mismunandi hughrif sín og
skynjun á skapandi hátt. Í seinni hluta verkefnisins læra þau
jafnframt um tónlistarblöndun á skapandi og gáskafullan hátt.

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/6/what-does-gender-equality-look-like
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/6/what-does-gender-equality-look-like
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Kennslugögn ● Snjallsími
● Heyrnartól fyrir snjallsíma
● Tónlistarforrit að eigin vali. Sjá hér.

Leiðbeiningar Í þessu verkefni eru þátttakendur sendir út í 1-3 manna hópum
og beðnir um að ganga um í borginni og fylgjast með hljóðum
og hávaða sem þeir heyra. Hvaða hljóð vekja athygli þeirra?

Þeir eru beðnir um að nota snjallsímana til að taka upp þau hljóð
sem þeim þykja áhugaverðust og sem aðrir kannski þekkja ekki
strax þegar þeir hlusta á þau.

Þetta gæti verið sérstakt hljóð í verkfæri á byggingarstað,
kjötskurðarhnífuri hjá slátrara eða þess háttar. Segðu þeim að
hafa í huga að þau muni blanda saman tónverki úr hljóðunum
sem þau finna, svo þau séu meðvituð um hvaða hljóð og hávaða
þau gætu viljað nota. Upptökurnar ættu ekki að vera lengri en
5-10 sekúndur fyrir hverja hljóðupptöku.

Eftir að hóparnir hittast á ný spila þeir hljóðin sem þeir tóku upp
fyrir hvor aðra. Hvers konar hljóð fundu þeir? Geta hinir giskað á
úr hverju hljóðin koma?

Í næsta þrepi ættu þátttakendur að sækja
hljóðblöndunarsmáforrit að eigin vali, eða þínu, (ráðleggingar og
kennslumyndbönd má finna hér).

Gerið ráð fyrir tíma svo þátttakendur geti kynnast forritinu og
prófað það. Þegar þau eru búin að átta sig á forritinu og farin að
geta notað það er þeim síðan boðið að hljóðblanda hljóðverkin
sín, í samræmi við hugmyndir sínar. Sköpunarkraftur þeirra ætti
ekki að vera takmarkaður og því þarf ekki að fylgja neinum
sérstökum reglum.

Mikilvægast er að ekki sé á nokkurn hátt um frammistöðu
þrýsting að ræða og hver hópur getur gengið eins langt og hann
vill og getur.

Ef sumir þátttakendur hafa fyrirfram þekkingu á
tónlistarblöndun gætu þeir deilt henni með hinum. Í þessu tilviki
gæti verið gagnlegt að dreifa þeim sem hafa kunnáttu í
mismunandi hópa, strax í upphafi, þannig að hver hópur geti
nýtt sér þá færni.

Niðurstaða/
Íhugun

Í lokin ættu þau að vista og ,,exporta” tónlistarskránum og hver
um sig kynna fyrir hinum í hópunum. Á þessum tímapunkti er
einnig möguleiki á umræðu og endurgjöf á
borgarhljóða-samsetningunum og úrvinnslu þeirra yfir í
tónlistarform.

https://weraveyou.com/tech/best-music-making-apps/
https://weraveyou.com/tech/best-music-making-apps-2022/
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Frekari
athugasemdir

Þetta verkefni byggir á hljóðvinnsluverkefninu work::sounds, sem
þróað var af EDUCULT í Vínarborg.

„Borgarhljóð“ er ekki bara verkefni sem fer fram með upptöku og
vinnslu hljóða, heldur er einnig hægt að framkvæma það með
myndum og myndböndum. Í stað tónlistar er hægt að búa til
myndrænt efni, klippimyndir o.s.frv. Einnig eru til auðveld forrit
sem eru hentug fyrir þetta. Eins og í hljóðvinnsluverkefninu
work::sounds er einnig hægt að setja saman heilu
tónlistarmyndböndin á þennan hátt.

Út frá sérstakri færni kennara í listgreinum væri svo hægt að þróa
eða endurhanna nálgun þessa verkefnis. Kjarninn felst í því að
kanna borgarrýmið sjálfstætt og fagurfræðilega og skrásetja það
á einhvern hátt. Niðurstöður þessarar skapandi rannsóknar eru
síðan settar í vinnslu fyrir listaverk sem unnið er í smiðju, í umsjón
leiðbeinanda.

https://educult.at/en/kulturmanagement/worksounds-sound-images-of-the-work-world-2020-21/
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3. SAMFÉLAGSÞRÓUN Í GEGNUM
BORGARLISTMENNTUN

3.1 Samfélög og félagslegar áskoranir
Félagslegir og menningarlegir þættir
menntunar hafa mikil áhrif á þróun fólks,
samfélags og nærumhverfis. Þessir þættir
hjálpa okkur að skilja hvert annað og
heiminn sem við lifum í.28 Lönd leita stöðugt
nýrra leiða til að takast á við tækifæri,
áskoranir, ólíkan og ójafnan bakgrunn og
auð sem fylgir síbreytilegu hagkerfi í bland
við lýðfræðilegar breytingar. Eins og fram
kemur í 1. og 2. kafla með samræmingu
fullorðinsfræðslu, listfræðslu og borgarrýma
er lögð leið til félagslegs jafnréttis með því
að takast á við félagslegar áskoranir, bæta félagslega inngildingu, þróun og jafnrétti.
Menntun í samfélagslegu tilliti er skilvirk leið til að bregðast við því verkefni að
takast á við félagslegar þarfir og áskoranir með því að hlúa að símenntun, efla fólk

28 E.A. Nozhin, 2005. p. 3
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með vitundarvakningu, upplýsingum og færni og stuðla þannig að staðbundinni
þátttöku sem vonandi bætir samfélagið og vöxt þess.

Sameinuðu þjóðirnar skilgreina samfélagsþróun sem „ferli þar sem samfélagið
kemur saman til að grípa til sameiginlegra aðgerða og búa til lausnir á
sameiginlegum vandamálum“.29 Þetta er víðtækt hugtak, sem er notað um
starfshætti leiðtoga í borgarmálum, aðgerðasinna, hlutaðeigandi íbúa og fagfólks til
að bæta ýmsa þætti samfélagsins, sem alla jafna miða að því að byggja upp sterkari
og þrautseigari sveitarfélög sem miðpunkt jákvæðrar þróunar og samþættingar
íbúa samfélagsins í öruggu rými sem er öllum  opið.

3.2 Í þjónustu samfélagsins
Listmenntun getur náð til fólks með ,,öðru tungumáli” sem virkjar sammannlegan
samskiptamáta. Listmenntun í samfélaginu er hvati sem örvar og styður við
samfélagsþróun, inngildingu og menntun. Listmenntun er samnefnari þessara
hugtaka.

Listmenntun fyrir samfélagið snýst hún ekki bara um „hreina“ listmenntun heldur
um að valdefla sérstaka hópa fólks, tengjast félagslegu umhverfi og samfélagi
þeirra, reynslu, tilfinningum og sameiginlegri sjálfsmynd. Samfélagsleg
listmenntun getur einnig stuðlað að fræðslu um samhengi staðbundinnar listar
og menningar, sem er mikilvægt fyrir borgarlistmenntun, sem leggur áherslu á að
hafa samfélagsleg áhrif.

Samþætting lista og samfélags, í margvíslegu samhengi, getur aukið vitund
samfélagsins um margar samfélagslegar áskoranir. Samfélag þar sem fólk tekur
þátt í menningarstarfi hefur meiri möguleika á að byggja tengsl, umhyggju og
félagslegan þroska.

Núverandi samfélagslegar áskoranir taka til margra sviða, allt frá fólksflutningum,
félagslegum og efnahagslegum ójöfnuði, spillingu, fátækt, jafnrétti kynjanna eða
ofbeldi, heilsueflingu, umhverfismál og sjálfbærni, endurnýjun þéttbýlis,
enduruppbyggingu rýma, styrkingu samfélaga, samfélagslega inngildingu og
menningarlega fjölbreytni. Lýðræði, félagslegt réttlæti og borgaralegt samfélag er
allt háð því að einstaklingar samþætti samfélagið og getu þeirra til að tala frá
sínum huga og hjarta. Því ekki að gefa þeim rödd?

29 Jackson, Maria Rosario and Florence Kabwasa-Green. 2007. Artist Space Development: Making the
Case, p.21
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Því má lýsa listkennurum og starfsemi í þjónustu samfélaga sem drifkrafti fyrir
félagslega inngildingu og þróun. Þannig er sjálfsmynd og menningarleg hegðun
tekin með inn í myndina, eitthvað nýtt skapast í samstarfinu með þátttakendum og
menningararfur þeirra varðveitist og stuðlað er að samfélagslegri fjölbreytni og
réttlæti.

3.2.1 Að vinna   í og með jaðarsettum samfélögum
Gerendur
Aðilar sem taka þátt í borgarlistmenntun eru samfélögin sjálf og kennarar.
Gagnkvæmur skilningur og samskipti gegna hér stóru hlutverki. Mikilvægt er að
kennarar hafi ákveðna yfirsýn og forþekkingu á því að vinna með samfélögum sem
verða fyrir félagslegum ójöfnuði, sem við fræddumst um í kafla 2 - Að annast
sjálfsmynd samfélagsins. Megináherslan er lögð á félagsleg áhrif
listmenntunaraðferða og eflingu gilda eins og réttlætis, sanngirnis, umbreytingar
og samfélagsbreytingar30

Samhengi
Sem kennarar verðum við að vera vel upplýst um hið samfélagslega samhengi sem
við vinnum með, til að nýta á skilvirkan hátt menntun í borgarlistmenntun sem
tæki til félagslegrar samleiðar og samfélagsþróunar. Samfélög eru í innbyrðis
tengslum og eiga sér tilfinningalíf31 en að hluta til mótast þau einnig af rýmum þar

31 David W. Minar and Scott A. Greer. 2007, p. 4

30 Darlene E. Clover, Kathy Sanford, Lorraine Bell and Kay Johnson. 2016, p. 11
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sem samskiptin eiga sér stað.32 Þessi samskipti og samkomurýmin þarf að
viðurkenna að skipta miklu máli þegar unnið er í borgarrýmum með verkefni
borgarlistia.

Tengsl
Enn fremur er staða kennara valdastaða sem ber að viðurkenna. Þá stöðu er hægt
að nota til að valdefla og gefa öllum þátttakendum möguleika á að líða vel. Því ber
kennarinn siðferðilega ábyrgð á því að taka þátt í starfi með samfélaginu á
sanngjarnan hátt á jafningjagrundvelli.

Byrja hér
Umfram allt er það þó samskiptaaðferðin sjálf sem skiptir máli. Hún getur hjálpað
til að koma á einföldum reglum um samskipti, gefið öllum þátttakendum í
samfélaginu rödd, sýnt þakklæti fyrir framlag þátttakenda og innleitt aðferðir til
samskipta án orða. Þetta stuðlar að samleið og í kjölfarið að samfélagslegum
breytingum og þróun. Líta ber á þátttökuna með fjölmenningarlegum hópum sem
tækifæri til að tengjast félagslegum og menningarlegum málefnum og ígrunda
reynslu einstaklinga hópsins sem getur stuðlað að þróun meiri samkenndar innan
fjölmenningarsamfélagsins.

Til að skilja áhrif listmenntunar
mætti skoða borgarlistasöguna
„Aðgengi“ (“Accessibility.”). Á
Íslandi skapaði Margrét M.
Norðdahl listnemendum
sínum rými: Framfarir í
menntamálum markast af því
að mismunandi jaðarhópar eru
teknir með í reikninginn: konur,
fólk af ólíku þjóðerni og fatlað
fólk.

„Listaheimur fyrir alla er ákvörðun sem við þurfum að taka.“

Hér lítum við til borgarlistasfrásagnana „Valdefling með leiklist“ (“Empower through
Theatre”) og „Breikdans og graff í miðborginn” (“Breakdance and Graffiti Jams in
the city centre). PIF'H-leikhúsið eflir samfélög sem eiga félagslega útilokun á hættu
og vinnur að því að verja réttindi þeirra og hvetur þá til borgaralegrar þátttöku. Mest
af öllu er miðað að því að skapa félagslega vitund og bjóða upp á verkfæri fyrir illa
sett samfélög til að umbreyta veruleika sínum, þ.e. að hjálpa farandfólki og
innflytjendum að fræðast um félags-menningarleg samskipti.

32 Ibid.

https://urbart.eu/accessibility-iceland/
https://urbart.eu/empower-through-theatre-portugal/
https://urbart.eu/empower-through-theatre-portugal/
https://urbart.eu/breakdance-and-graffiti-jams-in-the-city-centre-slovenia/
https://urbart.eu/breakdance-and-graffiti-jams-in-the-city-centre-slovenia/
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MYND: Valdefling með leiklist, Portúgal

Óformleg menntun og íhlutanir eru mjög oft settar fram í ýmsum þemum með illa
stöddum hópum innan samfélaga, bæði með ólíkan menningarlegan bakgrunn og
án. Sem dæmi má nefna hefur Borgarlistagalleríið í Lissabon (GAU)33 innleitt nokkur
verkefni á sviði borgarlista í hverfum, sem standa höllum fæti, og deilt þeim
jákvæða árangri sem af starfseminni hefur hlotist. Verkefnin varða félagslegar og
efnahagslegar aðstæður, ágreining milli þjóðernishópa, vandamál tengd
eiturlyfjum og hátt brottfallshlutfall úr skólum.

MYND: Breikdans og graff í miðborginn, Slóvenía

33 cf.https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/cities/content/lisbon-eng.pdf

https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/cities/content/lisbon-eng.pdf
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Umfram allt er markmiðið með þessum íhlutunum að stuðla að inngildingu fyrir
alla sem getur yfirstigið félagslegar og menningarlegar hindranir, fellt inn
menningarlega þætti og þar með hvatt til þess að fólk festi rætur á svæðinu og
stuðlað að velferð samfélagsins.

Borgarlist í samfélagslegu samhengi felst í félagslegri athafnasemi: í því felst að
deila rými með öðrum, vinna saman og byggja upp sambönd. Vísbendingar eru
um að þátttaka í listum þrói og efli skapandi hugsun sem er yfirfæranleg á öll
þekkingarsvið. Listin kennir okkur að tengja saman fjölbreyttar hugmyndir og
reynslu.

3.3 Kæru kennarar...

3.3.1 Virkjun jaðarhópa
Samfélag er skilgreint af fólkinu sem býr innan þess. Eftir því hvar það er staðsett,
hvað það gerir, á hverju það hefur áhuga eða hvernig það skilgreinir sjálft sig. Hvert
samfélag er ólíkt og nær yfir mismunandi svið og mismunandi sjálfsmyndir.
Stundum getur einsleitni verið áberandi en fjölbreytni er samt alltaf til staðar í
hópunum.

Til þess að geta skuldbundið sig til að vinna
í og með fjölbreyttum samfélögum þarf að
passa að öllum einstaklingunum geti liðið
vel, séu virkir og umfram allt þarf að sýna
þeim virðingu. Ef við lítum ekki framhjá því
sem er ólíkt með fólki og mismunandi
viðhorfum þess, getum við ekki skilið þarfir
þeirra. Mikilvægt er að bera kennsl á ólík
trúarbrögð, kynhneigð og
félags-hagfræðilegan bakgrunn til að stuðla
að því að skapa umhverfi sem fagnar
fjölbreytileika og leggur grunn að aukinni
inngildingu.

Fyrsta skrefið í þessu ferli er að þróa skilning á samfélaginu og svara spurningum á
borð við:

● Hverjir eru í samfélaginu mínu?
● Hvaða áskorunum standa þessir hópar frammi fyrir?
● Hver eru tengsl þeirra við borgaryfirvöld?
● Hvernig get ég yfirstigið þráláta erfiðleika frá fyrri samskiptum þeirra við

yfirvöld?
● Hvaða úrræði hef ég?
● Hvað höfum við fram að færa til að mæta sérþörfum þessa hóps?
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Þegar stigið er inn í svona skuldbindingar er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að
samfélagshópar geta vel átt eldri sambönd og reynslu við
samfélgasfræðsluverkefni. Að koma á og byggja upp sambönd er leiðin til að ná til
þeirra sem hafa verið útilokaðir. Fyrsta skrefið í ferlinu er að hitta samfélagið, þar
sem það er, og byrja á því að hlusta á sögur þeirra og reynslu til að skilja sem best
hvernig þú, sem kennari, getur byggt samfélagsbrú.

Það er vert að íhuga mikilvægi núvitundar í samhengi samfélagsins og finna leiðir
til að vekja athygli á mikilvægi lista í samfélaginu og hjálpa fólki að tengjast
sköpunargáfunni.
Hvernig getum við náð þessu fram?

● Að hlusta skiptir öllu máli.
● Kannanir, rýnihópar,

samfélagsfundir, endurgjöf,
eftirfylgni.

● Stundum samstarf af ásetningi
● Menntum okkur og verðum

fjölmenningarlega læs og hæf.
● Leyfið fólki að taka sínar eigin

ákvarðanir.
● Varðandi iðkun í listum sem miðar að því að ná til allra jaðarhópa þarf hún að

einkennast af gagnkvæmni, miðlun kunnáttu og hugmynda og virðingu fyrir
framlagi allra þátttakenda.

● Hafið kjark til að mæta ótta og fordómum.
● Sýnið inngildingu í verki á öllum stigum sköpunarferlisins, þ.m.t.

framsetningu og umfjöllun um listina sem er afrakstur ferlisins.
● Sjáið til þess að bæði vinnslu og útkomu sé gert jafn hátt undir höfði og

virkjið endurgjöf í gegnum allt sköpunarferlið, og gerið ekki ráð fyrir neinu.
● Tryggið að fólk finni fyrir öryggi og virðingu.
● Skapið rými þar sem hægt er að leggja til hugmyndir, kanna þær, hlusta á

þær, deila þeim, ræða, þróa og styðja.
● Gerið ráð fyrir öllum skoðunum, jafnvel þeim sem þið gætuð verið á móti.
● Hvetjið fólk til að leggja sitt af mörkum og taka þátt í verkefninu á sinn hátt

og tryggið að fólk viti að framlag þess sé metið að verðleikum og viðurkennt
sem hluti af árangri starfsins.

● Menningarvitund og viðeigandi framkoma eru afar mikilvægir þættir. Það að
vinna með og í samfélaginu hefur í för með sér samskipti við margvíslega
hópa fólks. Mikilvægt er að framkvæma rannsóknir og munið að véfengja
það sem þið gerið ráð fyrir.
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3.4 Samfélagsþróun sem byggir á kostum sem
samfélagið býr yfir (ABCD)

3.4.1 Glasið er hálffullt
Samfélagsþróun sem byggir á þeim kostum sem samfélagið býr yfir (ABCD) er
neðan frá og upp leið til að vinna með samfélagsinu þar sem áhersla er lögð á
styrkleika og kosti samfélagsins fremur en galla þess og vandamál. Í
ABCD-aðferðinni er lögð áhersla á „glasið er hálffullt“.34

ABCD aðferðin byggist á fjórum leiðbeinandi meginreglum:

● Hún beinist að samfélagslegum kostum og styrkleikum fremur en
vandamálum og þörfum.

● Hún greinir og virkjar kosti, færni og ástríður einstaklinga og samfélaga.
● Hún er samfélagsdrifin afstaða „að byggja samfélög upp innan frá“.
● Hún er tengsladrifin.

Með því að leggja áherslu á styrkleika og kosti samfélagsins getum við skapað mjög
ólíka sviðsmynd en að miða einungis út frá þörfum og göllum. Við leggjum áherslu
á það sem hjálpar til við að styrkja samfélagið. Öll samfélög búa yfir styrkleikum og
kostum og ABCD tekur til greina að allir í samfélaginu (þ.m.t. einstaklingar,
sjálfboðaliðahópar, fyrirtæki og stofnanir) búa yfir kostum sem eru: færni, áhugi og
reynsla sem getur hjálpað til við að styrkja samfélagið.

Þegar þessi nálgun (ABCD) er notuð er ekki horft fram hjá þörfum og vandamálum
samfélagsins, heldur eru mikilvægir kostir samfélagsins settir í forgrunn. Í tengslum
við borgarlistmenntum getur verið mjög áhrifaríkt að nálgast einstaklinga og
samfélög, sem erfitt er að ná til, með því að viðurkenna mismunandi
menningarlegan bakgrunn og kosti, með samræmdri handleiðslu, hvatningu og
tjáningarfrelsi.

34

cf.https://resources.depaul.edu/abcd-institute/publications/Documents/GreenBookIntro%202018.pdf

https://resources.depaul.edu/abcd-institute/publications/Documents/GreenBookIntro%202018.pdf
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3.5 ABCD-aðferðin + Borgarlistmenntun +
Samfélagsþróun

3.5.1 Kennarar byggi á hæfileikum og möguleikum
samfélagsins
Listamenn dagsins í dag gegna einnig mikilvægu hlutverki sem leiðbeinendur, við
að byggja brú á milli listmenntunar og samfélagslegra verkefna. Störf þeirra hafa
þróast yfir í skapandi úrlausnir á vandamálum, þvert á atvinnugreinar, til að fjalla
um málefni sem snerta fólk um allan heim. Besta leiðin til að skilja þetta er að
skoða verkefnið, Tate Exchange: The Art of Social Change.

Kennarar geta stuðlað að jákvæðum félags- og tilfinningaþroska með því að greina
upplifun þátttakenda í gegnum allt listmenntunarferlið, spjalla við fólk um reynslu
þess og gefa því ríkuleg tækifæri til að ígrunda þessa reynslu með jákvæðum og
stuðningsríkum hætti.

● Horfðu á kosti samfélagsins: Í stað þess að horfa í gegnum ,,galla-linsuna”
skaltu horfa í gegnum ,,kosta-linsuna” til að greina samfélag og leita að
styrkleikum sem hægt er að nota til framfara.

● Takið alla með: Skorið á alla að taka þátt, að segja frá, að vera leiðtogar.
● Kortleggið kostina: Mat á möguleikum samfélags er kallað ,,kosta-lagning”.

Kortið yfir kostina getur verið nákvæm skrá yfir styrkleika og afl til að nota.
Nokkur dæmi um slíkt eru einstaklingar, samtök, stofnanir, eignir, tengingar,
bakhjarlar.

● Verið framkvæmdaglöð: Umbreytið kortlagningunni í tafarlaust átak til
úrbóta.

● Leiðið með því að stíga til hliðar: Árangursrík samfélagsþróun, á grundvelli
þess að horfa á kosti samfélagsins, hefur í för með sér samræmda og
margþætta, neðan frá og upp nálgun, sem stuðningsaðili en ekki sem
leiðtogi.
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● Stuðlið að því að þátttakendur eigi hlut í verkefninu og séu stoltir af því:
Vitund þess að eiga eitthvað leiðir óhjákvæmilega til ábyrgðar.

Margir í illa settum samfélögum hafa
óþekkta kosti; hæfileika, hvata og hug til að
tjá sig. Með því að veita einstaklingum rými
til að koma kostum sínum á framfæri og
nýta þá, undir leiðsögn í frjálsu listrænu
umhverfi, verður uppbygging samfélagsins
möguleg. Hér á eftir er dæmi um
samfélagsstaði. Hugmyndin
um„Staðargerð“ (Placemaking).
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3.5.2 Samfélagsstarf: Að safna fólki saman til að
skapa samfélaginu sérstöðu
Eins og að ofan greinir veitir listræn tjáning í borgarrýminu tilfinningu fyrir sýnileika,
samleið og því að tilheyra. Með því að samþætta borgarlistmenntun og rými, sem
eru ætluð íbúum, getum við nýtt kosti fólks og bætt tengsl þeirra og umhverfi.

Rými þar sem listir og menningarstarfsemi eiga sér stað eru oft aðalsamkomustaðir
innan samfélaga. Fræðslustarfsemi í gegnum borgarlist getur nýst til uppgötva
hæfileika, sköpunarkraft og fjölbreyttar hugmyndir einstaklinga sem getur skapað
inngildandi og virkan námsstað. Listin tjáir einstaklingseðli og eiginleika okkar og
getur hjálpað til við að móta sjálfsmynd okkar í borgarrýminu.

Sem dæmi um skörun þessara hugtaka má nefna „Staðargerð“ (Placemaking) sem
felst í því að skapa rými á tilteknu yfirráðasvæði samfélagsins, tengja staðinn við
listir og gera þátttöku aðgengilega fyrir alla sem getur örvað borgaralega þátttöku,
félagsleg samskipti og haft áhrif á efnahagslegar aðstæður.

● Staður = landsvæði + tilgangur

● Að búa til (áætla) = Að búa til eitthvað nýtt eða breyta einhverju.

● Staðarímynd krefst fólks

● Staður er skilgreindur út frá merkingu, tilfinningu og sögum.



78



79

MYND: Dæmi um staðargerð. Heimildi: Úr skrá Nillumbik

Þótt listin og samspil hennar við einföld verkefni geti skapað rými sem eru
mikilvæg í öllum samfélögum eru þau sérstaklega mikilvæg í jaðarsamfélögum,
sem leitast við að bæta lífsgæði og tækifæri íbúa samfélagsins. Hvernig er hægt að
komast yfir djúpstæðan mismun sem liggur í samfélagi okkar? Hvernig er hægt
að sameinast án hindrana og tala mörg tungumál án þess að styðjast við
þýðanda?

Í grunnrannsókninni (Baseline Survey on Multilingual and Transdisciplinary Urban
Arts Education) kom fram að svarendur voru í yfirgnæfandi meirihluta vissir um að
verkefni þeirra hefðu stuðlað að uppbyggingu nærsamfélagsins. Þegar þeim var
boðið að deila skoðun sinni á því hvers vegna svo væri lögðu margir áherslu á mátt
listrænnar tjáningar til að samþætta hópana sem voru útilokaðir. Listin reyndist
áhrifarík leið fyrir þau til að segja sögu sína, gerði þau sýnileg og kynnti þau fyrir
öðrum samfélagsþegnum sem leiddi til aukinnar tilfinningar um að tilheyra
jaðarsettum þátttakendum. Möguleiki listarinnar til að takast á við víðtæk pólitísk
vandamál og ávarpa félagsleg og pólitísk málefni á gagnrýninn hátt staðfestir að
borgarlistastarfsemi, án aðgreiningar, getur verið skemmtileg og líka valdeflandi og
hvetjandi fyrir samfélög.

https://urbart.eu/survey/
https://urbart.eu/survey/
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3.6 Viðauki: Sjálfstýrð
námsgögn
3.6.1 „Rhythm is it!“/ „Opera I Like You”

Kafli 3 Viðauki: Pólitíska hliðin á borgarlistmenntun

Borgarlistir fyrir samfélagsbreytingar
„Rhythm is it!“

Leiðbeiningar Heimildarmyndin “Rhythm is it!”, sem er bæði hjartnæm og
hvetjandi, segir frá verkefni aðalstjórnanda
Berlínarfílharmóníunnar Simon Rattle og konsertmeistarans
Royston Maldoom við að setja upp danssýningu með 250
ungmennum, með mjög ólíkan og oft jaðarsettan bakgrunn.

Þetta þekkta dæmi um risa samfélagslistaverkefni, sem
beindist að þátttöku ungs fólks, gefur hugmynd og
innblástur um  áhrifin sem hægt er að hafa á jaðarsetta íbúa
með borgarlistafræðslu.

Lengd 2 klst.

Tenglar Trailer / Full programme on Netflix

“Opera I Like You“

Leiðbeiningar Uppgötvið og fáið innblástur frá slóvensku óperunni „Opera I
Like You“. Þetta verk var búið til með og fyrir ungt fólk og
fjallar um efni eins og framsal og flóttamenn.

Sjá einnig um gerð þessarar einstöku óperu sem var tekin
upp af brottföllnum nemendum úr skólum.

Lengd 2 klst.

Tenglar Opera I like you / YouTube
Opera I like you (Making of) / YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=kOUl7-gu4Eo
https://www.youtube.com/watch?v=223TOCiLPO8&t=1493s
https://www.youtube.com/watch?v=I9CiRIRiHIg&t=48s
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3.6.2 Þróun listrýma í jaðarsettum samfélögum

Kafli 3 Samfélagsþróun í gegnum borgarlist

Þróun listarýma í jaðarsettum samfélögum

Leiðbeiningar Þetta heimild fjallar um þróun sérhæfðra listrýma í
jaðarsettum samfélögum til bregðast við þörfum og
félagslegum áskorunum. Efnið fjallar um og ávarpar
listamenn og kennara sem vinna og stuðla að þróun
„listmiðaðra rýma“, fyrir menningar-og listræn verkefni með
jaðarsettum samfélögum.

Hvaða merkingu hafa „listdrifin rými“ samkvæmt þessari
grein? Hversu gagnleg geta rýmin verið? Skrifið stutta,
einnar blaðsíðu hugleiðingu um þátttöku jaðarsamfélaga í
listum.

Lengd 2 klst.

Tenglar Developing Art-Driven Spaces in Marginalised Communities
/ PDF

3.6.3 Tate Exchange: Listin að
samfélagsbreytingum

Kafli 3 Tate Exchange: Listin að samfélagsbreytingum

Hvernig eru samskipti listgreinakennara og samfélagsins?

Leiðbeiningar Fylgst með listakonunni Taniu Bruguera og nágrönnunum
Tate safnsins í Suður-London tala um „Tate Exchange“
verkefnið, um rými og dagskrá fyrir þátttöku í Tate
Modern-safninu í London. Lærið um möguleika á
inngildingu og þátttöku nýrra hópa og aðgengi að stórum
listastofnunum.
Því næst skulið þið kanna og skoða áætlunina og efnisatriði
hennar og kynna ykkur ítarefni um verkefnið og söguna á
bak við framtakið á vefsíðunni (sjá hér fyrir neðan).

● Skrifið hjá ykkur minnisatriði!

https://www.giarts.org/sites/default/files/Developing-Artist-Driven-Spaces-Marginalized-Communities.pdf
https://www.giarts.org/sites/default/files/Developing-Artist-Driven-Spaces-Marginalized-Communities.pdf
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● Þekkir þú sambærileg verkefni í borginni/landinu
þínu? Ímyndaðu þér að þú hefðir möguleika á að hefja
verkefni sem þetta í þínu landi.

● Hvaða hugmyndir detta þér í hug?

Hugsið um hlutverk inngildingar og þátttöku í ykkar
listkennslu og hvernig þið getið aðlagað?

Lengd 1,5 klst.

Tenglar How do arts educators and communities interact? / YouTube
Tate Exchange / Website

3.6.4 Almannalist sem uppbyggingarstefna
samfélagsins

Kafli 3 Tate Exchange: Listin að samfélagsbreytingum

Almannalist sem uppbyggingarstefna samfélagsins

Leiðbeiningar Almennings- og samfélagslist spannar vítt og fjölbreytt svið. Í
þessu erindi eru sett fram nokkur hagnýt úrræði um það
hvernig almannalist getur breytt samfélaginu og fjallaði er
um mikilvægi þess að hlusta á fólk og skilja að breytingin
byrjar með sjálfri listþátttökunni.

Listamenn dagsins í dag gegna einnig mikilvægu hlutverki
sem leiðbeinendur í því að brúa á milli listmenntunar og
samfélagslegra verkefna. Listkennarar hafa þróast yfir í að
vera aðilar sem koma með skapandi úrlausnir á
vandamálum, sem vinna þvert á atvinnugreinar, og fjalla um
málefni sem snerta fólk um allan heim.

Geturðu hugsað þér einhverjar leiðir þar sem listamenn
gætu hjálpað til við að leysa viðfangsefni í samfélaginu þínu?

Lengd 1,5 klst.

Tenglar TedxTalk / YouTube
Community Development article

https://www.youtube.com/watch?v=9TI9QSAs9gs
https://www.tate.org.uk/tate-exchange
https://www.youtube.com/watch?v=0Kz5IrDtOfw&ab_channel=TEDxTalks
https://www.frbsf.org/community-development/publications/community-development-investment-review/2019/november/lessons-on-collaborative-practice-between-artists-and-community-developers/
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3.6.5 Að efla og styrkja samfélög   með
listkennslu og verkefnum

Kafli 3 Samfélagsþróun í gegnum borgarlistmenntun

Að efla og styrkja samfélög   með listkennslu og verkefnum

Leiðbeiningar Þessi úrræði birta kenningar og aðferðir við að nýta listiðkun
í samfélaginu til þróunar á verkefnum, á sviði lista og
menntunar. Öll úrræðin setja fram dæmi um virkni í
samfélagslist, menntun og borgaralega íhlutun á
þvermenningarlegan hátt.

Færð þú innblástur af þróun og árangri
listkennluverkefnanna sem kynnt voru? Dettur þér dæmi í
hug sem hægt væri að yfirfæra þetta á, í þínu sveitarfélagi?

Íhugið og sýnið í hvaða samhengi og hvers konar
viðfangsefni þið sjáið fyrir ykkur að þróa á ykkar listasviði,
ávinning og áskoranir.

Lengd 6 klst.

Tenglar Community Partnerships Work guide / PDF
Street art murals for urban renewal / YouTube
Public art as social engagement / YouTube

https://creative.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/57065/Community_Partnerships_Workguide_lores_2014edit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=A0VhsREsz10&ab_channel=URBACT
https://www.youtube.com/watch?v=GyAACL9KwhY&ab_channel=TEDxTalks
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3.6.6 Samfélagsþróun sem byggir á styrkleikum
en ekki veikleikum

Kafli 3 Samfélagsþróun í gegnum borgarlistmenntun

Samfélagsþróun sem byggir á styrkleikum en ekki veikleikum

Leiðbeiningar Þessar heimildir veita ýmis sjónarhorn, innsýn og dæmi um
sjálfbæra samfélagsþróun og áætlanir um endurnýjun
samfélagsins.

Geturðu bent á atriði og markmið sem hægt væri að nýta í þínu
nærsamfélagi?

Lengd 3 klst.

Tenglar Sustainable community development: from what's wrong to
what's strong / YouTube
Making the Shift to Community Development / YouTube
Regeneration through Culture: Building Spaces for Communities /
YouTube
What is Asset Mapping? / Website
ABCD core principles / Website

3.6.7 Að skipuleggja listir og menningarstarf:
Verkfærasett fyrir samfélög

Kafli 3 Samfélagsþróun í gegnum borgarlistmenntun

Að skipuleggja listir og menningarstarf: Verkfærasett fyrir samfélög

Leiðbeiningar „Þótt menning og listir séu stundum jaðarsettar og álitin
„aukaatriði“ eru þær nauðsynlegar til að gera samfélög að
aðlaðandi og lifandi stöðum, til að lifa og starfa á.“

Þetta verkfærasett er ætlað til þess að aðstoða stofnanir og
listiðkendur við að samþætta listir og menningu inn í samfélög sín.

Lengd 3 klst.

https://www.youtube.com/watch?v=a5xR4QB1ADw
https://www.youtube.com/watch?v=a5xR4QB1ADw
https://www.youtube.com/watch?v=nMpNsj8-f-w&ab_channel=CommunityWay
https://www.youtube.com/watch?v=4o_Kp49zuSM&t=5s&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=4o_Kp49zuSM&t=5s&ab_channel=TEDxTalks
https://backspace.com/notes/2004/06/what-is-asset-mapping.php
https://apautah.org/asset-based-community-development-abcd-core-principles/
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Tenglar Arts and Culture Toolkit / PDF

3.6.7 Samfélagsstaðir

Kafli 3 Tate Exchange: Listin að samfélagsbreytingum

Samfélagsstaðir

Leiðbeining
ar

Samfélagsstaðir eru staðir til þess að deila sögum. Sögurnar sem
fólk heyrir hjálpar því að skilja betur og meta staðina sem það býr,
starfar og leikur sér á.

Samfélagsstaðir eru drifnir af samfélagslegu hönnunarferli þar sem
raddir hlutaðeigenda eru virkustu tækin sem knýja hugmyndirnar
áfram sem hendurnar svo vinna. Samfélagsstaðir eru gjarnan
staðsettir á götu og við húsaraðir, þvert yfir heilu borgirnar og á
alþjóðavísu, og hefst og enda með því að fólk talar hvert við annað.
„Þótt listir og menning séu stundum jaðarsett og talin „aukaatriði“
eru þær nauðsynlegar til að gera samfélög að aðlaðandi og lifandi
stöðum til að lifa og starfa á.“ Þessari starfsþjálfun er ætlað að
aðstoða stofnanir og iðkendur við að samþætta listir og menningu
inn í samfélög sín.

Eftir að hafa skoðað efnið skaltu skrifa hjá þér hvernig hægt væri að
yfirfæra/nota hugmyndina um Samfélagsstaði í þínu sveitarfélagi.

Lengd 2 klst.

Tenglar Placemaking and Community / YouTube
Culture and Arts as factors for social cohesion / PDF

https://www.cmap.illinois.gov/documents/10180/76006/FY14-0006+ARTS+AND+CULTURE+TOOLKIT+lowres.pdf/f276849a-f363-44d4-89e1-8c1f2b11332f
https://www.youtube.com/watch?v=Sfk1ZW9NRDY&t=2s&ab_channel=TEDxTalks
https://www.interarts.net/descargas/interarts2834.pdf
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3.7 Viðauki: Hagnýt verkefni
3.7.1 PHOTOCHOCK

Verkefni n°: 1 Kafli 3

PHOTOCHOCK – Að breyta ljósmynd í veggspjald

Markhópur Samfélagsmeðlimir

Kynning Sköpunarmenning fer vaxandi um allan heim sem gengur út á
það að fólk greinir viðeigandi vandamál og leitar lausna á virkan
hátt og á samstarfsgrundvelli. M.ö.o. lærir fólk með því að gera.

Hvað er Sköpunarmenning?

Í einföldu máli er þessari menningu ætlað að endurvekja
listamannsandann. Hún hvetur samfélög, á hvaða starfs- eða
færni stigi sem er, til að búa eitthvað til með eigin höndum, allt
frá skrautritun til húsgagna og tækni. Áhersla er lögð á að læra
með því að gera.  Einnig kallað DIY-menningin (gerið það sjálf).
Lærið meira hér: Sköpunarmenning -  Lærdómsbylting

Hvað ef sköpunarmenning væri samræmd borgarlist?

Markmiðið með þessum aðgerðum er að nemendur sameini
starfsemi sem tengist borgarlistum og sköpunarmenningu og
búi til merkingarbært efni og umbreyti rýmum í staði þar sem
hægt er að fræðast og eiga samskipti við aðra samfélagsmeðlimi.

Kennslugögn ● Ljósmyndaportrett - PHOTOCHOCK

● FX Stensil-forrit

● Prentari

● Skæri

● Úðamálning eða sambærilegt

● Yfirborð eða dúk

https://www.iste.org/explore/In-the-classroom/The-maker-movement-A-learning-revolution
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Leiðbeiningar
Þetta verkefni felst í því að ljósmyndum er breytt í stensla.

1. skref: Með því að nota (frjálsa) FX Stensil-forritið tekur
þátttakandinn sjálfsmynd og breytir henni í teikningu og
undirbýr hana fyrir skurð og umbreytingu í stensil.

2. skref. Hægt er að nota úða, kefli eða rúllu til þess að stensla á
minnisbækur, boli, veggi eða stærri efni, fleti.

* Hvað er stensill?

Stensill er yfirleitt þunn plata úr efni eins og pappír, plasti, viði
eða málmi, með bókstöfum eða hönnunarformum sem er
klippt úr honum sem svo eru notuð til að framkalla stafina eða
hönnunina á undirliggjandi yfirborði með því að bera litarefni á í
gegnum götin á efninu.

Hægt er að leggja til við þátttakendur að þeir noti hugflæði til
þess að finna slagorð eða orð sem á við um þá, sem lýsi þeim á
jákvæðan hátt, og hafa það sem hluta af myndinni af þeim.
Slagorðið ætti ekki að vera lengra en fjögur orð: styttri slagorð
eru áhrifaríkari.

Niðurstaða/
Íhugun

Í lok verkefnis er gott að íhuga með nemendum hvernig ferlið
gekk og hvernig þau meta árangurinn.

Frekari
athugasemdir

Svipað verkefni má gera með því að taka efnivið
bókmenntaverka, myndlistaverka, kvikmynda, eða ræða saman
um tónlist sem okkur finnst óþægileg, hávaða, tónlist forfeðra
okkar, foreldra, tónleika, tónlist sem við lærðum í skóla,
stofnanabundið tónlistarnám, landamæri ríkja út frá tónlist o.s.frv.

3.7.2 Getur list skipt sköpum í samfélaginu?
Áhrifsorð.

Verkefni n°: 1 Kafli 3

Getur list skipt sköpum í samfélaginu? Áhrifsorð.

Markhópur Listgreinakennarar, listamenn, sérfræðingar á sviði lista og
menningar, samfélagsmeðlimir

Kynning Svaraðu spurningunni: Getur list haft áhrif á samfélagið?
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Kennslugögn ● Stafirnir sem eru skornir út í stensil.

● Úðamálning.

● Yfirborð eða stór dúkur.

● Kerra til að safna efni og flytja til á

Að öðrum kosti:
Stór pappírsörk og merkipennar.

Leiðbeiningar 1. skref - Þetta verkefni krefst þess að þú halir stafrófi niður á því
sniði sem þú óskar og að bókstafirnir séu skornir út með stensli til
að skrifa orð. Markmiðið er að skrifa orð að eigin vali á yfirborð
flatar.

Gerum ráð fyrir því að hóparnir séu samsettir af fólki frá
mismunandi menningu og bakgrunni og hvetjum til þess að
þau skrifi orð eða stuttar setningar á eigin tungumáli.
.

2. skref - Orðin eiga að hafa þýðingu fyrir nemendur. Þetta geta
verið orð um þau sjálf, menningu þeirra eða bakgrunn, orð til að
vekja samfélagskennd og samþættingu, eða jafnvel setningar ef
að þess er óskað. Safnið öllu efninu saman í kerru sem auðvelt
er að hreyfa til á milli þátttakenda.

Niðurstaða/
Íhugun

Þegar verkefninu er lokið setjast í hring með þátttakendum og
skoðið efnið eða yfirborð flatarins með orðunum sem máluð eru
ofan á.

Biðjið þau um að íhuga orðaval sitt eða setningu og deila
merkingunni, sem býr undir, með hópnum.

Það að blanda saman orðum úr mismunandi tungumálum
getur skapað sterkari áhrif og lýst hópnum betur. Hvetjið hópinn
til að deila skoðunum sínum og sögum og íhuga niðurstöðuna.
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3.7.3 Getur þú átt í menningarskiptum ef þú
skilur ekki hver þú ert?

Verkefni n°: 1 Kafli 3

Getur þú átt í menningarskiptum ef þú skilur ekki hver þú ert?

Markhópur Listgreinakennarar, listamenn, sérfræðingar á sviði lista og
menningar, samfélagsmeðlimir

Kynning Samþætting samfélagsins byggir á skilningi einstaklinga því
samfélagið verður til af einstaklingunum sem mynda það.

Allir eru ólíkir, en samt er samfélagsgerðin of oft þróuð í kringum
mismun á milli manna, sem er þjakandi, því áherslan á mismun
er til þess gerð að aðskilja fólk og skapa valdapíramída.

Markmiðið verkefnisins er að hvetja þátttakendur til að ögra og
jafnvel skapa sér nýja sýn á eigin getu og skilja hvernig hægt er
að eiga samskipti í fjölmenningarsamfélagi.

Kennslugögn Rúmgott herbergi til að hýsa þátttakendur. Þátttakendur sitja í
hring.

Leiðbeiningar
Þýðingarmikil vídd í þvermenningarlegri starfsemi felur í sér
löngun og vilja til að vita, spyrja, uppgötva og læra. Að efast um
sjálfan sig er líklega mikilvægasta skrefið í samskiptum milli
menningarheima, því skulum við beina sjónarhorninu að
þátttakendum sjálfum.

1. skref - Hugsaðu um 2 eða 3 menningarlega hluti sem eru
partur af þinni sjálfsmynd. Þau atriði sem hafa þarf í huga eru
kyn, trúarbrögð, þjóðfélagsstétt, menntunarstig, kynhneigð,
kynþáttur og þjóðerni. Mikilvægt er að hafa í huga að það getur
verið munur á því hvernig þú skilgreinir þig og hvernig þú ert
skilgreind/ur af öðrum. Fyrir þetta verkefni leggjum við til að þú
byrjir á að skilgreina þig.

2. skref - Af hverju er aukin sjálfsvitund, skilningur á sjálfum sér
og viðmiðunarramma þínum lykilþáttur í því að geta tekið þátt,
þvert á menningarheima, og skilið sjónarmið annarra?
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Niðurstaða/
Íhugun

Sjálfsvitund okkar er lykillinn að getu okkar til að átta okkur á því í
gegnum hvaða linsu við horfum, til að túlka og ráða í önnur
tungumál og gjörðir í kringum okkur, en á hinn bóginn þurfum
við líka að skilja að annað fólk á sínar eigin linsur sem það horfir á
okkur í gegnum.

Spurningar til að íhuga:

1) Hvernig stuðlar sjálfsþekking að skilningi á öðrum af
ólíkum menningarlegum uppruna?

2) Veistu hvar sjálfsmynd þína er staðsett í margvíslegu
menningarlegu samhengi?

3.7.4 Fjársjóður styrkleika – hverjir eru mínir
kostir?

Verkefni n°: 1 Kafli 3

Fjársjóður styrkleika – hverjir eru mínir kostir?

Markhópur Listgreinakennarar, listamenn, sérfræðingar á sviði lista og
menningar, samfélagsmeðlimir

Kynning Kostir eru jákvæðir eiginleikar sem við búum yfir og færni sem
við höfum þróað. Þessir eiginleikar eru einstakir fyrir hvern
einstakling og þeir eru mismunandi frá manni til manns.

Sjálfsvitund eða þekking á eigin kostum getur hjálpað okkur að
skilja sjálf okkur betur. Það gerir okkur kleift að sjá okkur í
jákvæðara ljósi og sem einstaklinga sem geta lagt sitt af mörkum
til samfélagsins. Að geta þekkt kosti okkar hjálpar okkur einnig
að byggja upp sjálfsvirðingu og vera öruggari með okkur sjálf.

Þetta verkefni gefur þér tækifæri til að leysa kosti þína úr læðingi
sem þér er kannski ekki kunnugt um. Því fleiri kosti sem þú getur
komið auga á þeim mun auðveldara er fyrir þig að nota og þróa
þessa hæfileika og eiginleika og beita þeim í samfélagi þínu.

Kennslugögn Pappír og penni/blýantur.
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Leiðbeiningar 1. skref - Hver þátttakandi á að skrifa niður á blað eins marga
persónulega kosti og hugsast getur innan 2 mínútna. Bendið
þeim á að einbeita sér að því jákvæða og skrifa styrkleika sína
sem eiga við þessi atriði: persónuleiki, tengsl, vinna, útlit, listir,
íþróttir og önnur dagleg störf.

2. skref - Hvetjið þau til að lýsa kostum sínum í smáatriðum og
hvernig þeir eru gagnlegar eða hafa áhrif á líf þeirra sjálfra og
þeirra sem eru í kringum þau. Minnist á að kannski muni þau
koma sjálfum sér á óvart með fleiri kostum sem þau vissu ekki að
þau byggju yfir.

Spurningar til hvatningar:

● Ég er kannski ekki góð/ur í öllu en ég er alveg viss um að
ég geti...

● Ég get einbeitt mér að góðum hlutum sem ég hef gert og
það er...

Listinn með kostum þeirra á að halda áfram að vera í gangi og á
að vera nokkuð sem þau geta farið aftur í og bætt við fleiri
kostum hvenær sem þau uppgötva eitthvað nýtt um sjálf sig.

Niðurstaða/
Íhugun

Í lokin ættu þau öll að deila kostum sínum með hópnum og
íhuga hvernig þau geti bætt hvert annað upp. Þegar búið er að
kortleggja kosti allra skaltu reyna að hugsa um hvernig hægt
væri að beita þessum kostum í umhverfi þeirra til þess að bæta
það sem þarf, eða einbeita þér bara að því hvernig þau geta
haldið áfram að rækta kosti sína og leyfa þeim að vaxa.



Textaskýringar
Asset Based Community Development (ABCD) / Samfélagsþróun: sem byggð er
á kostum (ABCD) er staðbundin leið, neðan frá og upp, til að styrkja samfélög með
því að viðurkenna, greina og beisla fyrirliggjandi kosti (þ.e. færni, þekkingu, getu,
úrræði, reynslu eða áhuga) sem einstaklingar og samfélög búa yfir og geta hjálpað
til við að styrkja og bæta samfélagið. Í stað þess að einblína á gallana og hvað
samfélagið þarfnast eða skortir er lögð áhersla á að nýta kostina sem þegar eru til
staðar til þess að auðvelda valdeflingu einstaklinga og samfélaga, byggja upp
samvinnu og styrkja samfélagið innan frá. 35

Cultural Participation / Þátttaka í menningarstarfi: er það að taka þátt í
menningarviðburði eða menningarstarfsemi; einstaklingar geta til dæmis tekið
virkan þátt með því að skapa sjálfir list. Þeir geta einnig tekið þátt á hlutlausan hátt
með því að sækja listastarfsemi, eins og með því að fara á listsýningu, hlusta á
tónlistarflutning o.s.frv.36

Cultural Policy / Menningarstefna: er ein tegund opinberrar stefnu sem varðar
menningarlega og listræna þróun samfélagsins, menningarlega fjölbreytni,
menningarlega sjálfbærni, menningararfleifð, skapandi iðnað og fleira.37

Diversity / Fjölbreytni: „er fólgin í sérstöðu og fjölbreytileika sjálfsmynda hópa og
samfélaga sem mynda mannkynið. Sem uppspretta samskipta og viðskipta,
nýsköpunar og sköpunar er menningarleg fjölbreytni mannkyni jafn nauðsynleg
eins og líffræðileg fjölbreytni er náttúrunni nauðsynleg. Í þessum skilningi er hún
sameiginleg arfleifð mannkynsins og ber að viðurkenna hana og staðfesta í þágu
núverandi og komandi kynslóða.“38

Interculturalism / Þvermenningarleg stefna: Sameinuðu þjóðirnar skilgreina
þvermenningarhyggju sem „réttlátt og víxlverkandi samspil ólíkrar menningar og
möguleikann á að skapa sameiginleg menningarleg tjáningarform með
samræðum og gagnkvæmri virðingu“39.

Metrolingualism / Borgarmállýska: er afurð nútímalegra og oft borgarlegra
samskipta og lýsir því hvernig fólk með ólíkan félags-hagrænan bakgrunn notar
sama tungumálið á mismunandi hátt. Jafnvel þó um sama málið sé að ræða, með
eða án orða, er aðgreining samt til staðar sem getur leitt af sér ólíkan skilning og
þar með einnig félagslega stigskiptingu og félagslega útilokun.

39 https://en.unesco.org/interculturaldialogue/

38 UNESCO. 2001, p. 4

37 David Bell and Kate Oakley. 2015, p. 5

36 cf. Kevin F. McCarthy, Kimberly J. Jinnett, p. 7

35

https://www.croydon.gov.uk/community-and-safety/advice-and-funding-community-groups/asset-bas
ed-community-development

https://en.unesco.org/interculturaldialogue/
https://www.croydon.gov.uk/community-and-safety/advice-and-funding-community-groups/asset-based-community-development
https://www.croydon.gov.uk/community-and-safety/advice-and-funding-community-groups/asset-based-community-development


2

Social Change / Samfélagsbreytingar: skilgreina það hvernig samskipti manna,
sambönd, hegðunarmynstur og menningarleg viðmið breytast með tímanum.
Þessar breytingar umbreyta að lokum menningarlegum og félagslegum
stofnunum, hugtökum og reglum sem óhjákvæmilega munu hafa áhrif á
samfélagið til langframa. Þessar breytingar og umbreytingar eru ekki endilega
góðar eða slæmar, en þær eru djúpstæðar. Á yfirborðinu tökum við kannski ekki
eftir samfélagslegum breytingum því það getur tekið mörg ár,  jafnvel aldir, að
valda einni breytingu.“40

Social Cohesion / Samfélagsleg samheldni: ,,er það hversu vel þjóðfélagsþegnar
eru tilbúnir til að starfa saman til að bæta lífsgæði og velferð allra“41,

Social Inclusion / Samfélagsleg inngilding: ,,er ferli við að bæta skilmála fyrir
þátttöku í samfélaginu, einkum fyrir fólk sem stendur höllum fæti/á færri
möguleika, með því að auka tækifæri, aðgengi, efla rödd þeirra og virðingu fyrir
réttindum þeirra” (SÞ 2016,17).42.

(Social) Sustainability / (Samfélagsleg) sjálfbærni: „Þróun sem uppfyllir þarfir
nútímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að uppfylla þarfir sínar.
Samfélagsleg sjálfbærni er ferli til að skapa sjálfbæra staði sem stuðla að vellíðan
með því að skilja þarfir fólks  á þeim stöðum sem það býr og starfar á43

Street Art / Götulist: götulistaverk, þar sem graffítí er aðal fordæmið, er list sem
finnst á götum úti, í formi sjálfs heimilaðrar myndgerðar, stafa og merkja.
Hugmyndafræðilegur rammi götulistar gerir það að verkum að við sjáum hana
meira sem hreyfingu eða jafnvel menningarkima, þar sem listin gegnir mjög
mikilvægu hlutverki sem tæki sem meðlimirnir nota til að tjá tengsl sín á milli,
fagurfræðileg viðmið og samskipti við stærri hópa fólks.

Urban Arts Education / Borgarlistmenntun: er hugmyndaþríhyrningur
listmenntunar, fullorðinsfræðslu í þéttbýli og borgarlistar. Hún nær þannig yfir
skapandi þroska einstaklinga sem og skilning á svæðisbundinni og alþjóðlegri list
og menningu á stórum þéttbýlissvæðum með fjölbreyttum íbúafjölda.
Borgarlistkennsla fyrir fullorðna í þéttbýli er alls kyns fullorðinsfræðsla, sem er ekki
af starfstengdum toga, og getur verið formleg eða óformleg menntun að loknu
grunnskólanámi eða starfsþjálfun.

Urban Arts / Borgarlist: er lifandi og kraftmikið listasvið, ætluð ósérhæfðum,
breiðum hópum almennings. Borgarlist er listræn iðja sem býður áhorfendum
gjarnan að taka þátt og hefur að markmiði að vekja opinbera umræðu. Hún er
birtingarmynd í opinberu rými með opnu aðgengi fyrir alla samfélagsþegna og er
þar með lýðræðislegt listasvið, bæði framkvæmdarlega séð og þess að vera
aðnjótandi hennar.

43 Saffron Woodcraft. 2015. Understanding and measuring social sustainability in Journal of Urban Regeneration &
Renewal, Vol 8 (2), p. 133.

42 United Nations. 2016. Leaving no one behind, p.17.

41 The Arts Council: Glossary. Making Great Art Work, p. 14.

40 cf. https://www.uopeople.edu/blog/what-is-social-change/
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