
Hver ert þú?

Leikræn sagnagerð (brúðugerð) fyrir hópa af innflytjendum sem býður upp á skapandi og gagnvirkar leiðir til þess að æfa tungumál 
gestgjafalandsins, sem bætir samskiptahæfni og hjálpar þeim að öðlast getu ásamt því að auðvelda sjálfstyrkingarferli.
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Markhópur Takmark þessarar námsleiðar er að hjálpa kvenkyns innflytjendum, eða eins og við auglýstum vinnustofuna: 
Konum á Íslandi sem voru fæddar í öðru landi. Hún er í raun hönnuð til þess að hjálpa öllum kvenkyns 
innflytjendum sem eru um þessar mundir búsettar á Íslandi. Hún getur líka verið mjög gagnleg fyrir aðra 
hópa innflytjenda; til dæmis karla og unglinga. Við höfum komist að því að brúðugerð og leikhús hafa mörg 
tækifæri og möguleika til þess að bæta þver-menningarleg samtöl, eflingu, og þátttöku, tungumálakennslu 
og tungumálanám ásamt því að þróa hversdagslega hæfileika eins og sjálfsmeðvitund, sjálfstraust, 
samskipti og liðsheildarhæfni.

Lýsing á viðfangsefnum Aðal áskoranirnar voru tungumál og samskipti. Vinnustofan var opin öllum kvenkyns innflytjendum, þær 
þurftu ekki að tala íslensku eða ensku. Meðal þáttakenda voru sýrlenskar konur sem voru nýkomnar sem 
flóttamenn og gátu ekki tungumálin tvö sem minnst er á hér fyrir ofan. Vinnustofunni var ætlað að vera 
félagsleg athöfn, svið þar sem kvenkyns innflytjendur gátu tengst og lært. Brúðugerð sem listgrein listrænnar 
tjáningar bauð upp á möguleika til þess. Í upphafi þurftum við að finna leið til þess að lýsa verkefnunum fyrir 
þátttakendunum án (mikils) tungumáls. Praktísk dæmi og aðstoð frá þjálfara til þátttakenda við hvernig á 
að gera brúðu og hreifa hana hjálpaði þáttakendum mjög við að klára verkefnin sín. Þau komu vel út og við 
fundum fljótt leiðir sem að lokum gerðu andrúmsloftið afslappaðra og meira skapandi. Við vorum heppin 
að það var kona í sýrlenska hópnum sem gat þýtt fyrir okkur og fyrir hina sýrlensku konuna þegar kom að 
flóknara tali, til dæmis þegar við hugleiddum vinnuna okkar að lokum.



Þjálfunarferlið 
eða
Hvernig hefur þessi 
áskorun áhrif á 
hvatningu og árangur í 
hópnum þínum?

Áskorunin – að hafa ekkert sameiginlegt tungumál hafði svo mikil áhrif á andrúmsloftið að það bætti 
aukalagi við vinnustofuna, sem var frekar ánægjulegt. Við fórum að skilja að flest samskipti manna á milli 
eru ekki orðræn – allt að 70% sýna rannsóknir. Það kom í ljós að vinnustofan snerist ekki einungis um 
brúðugerð og hreyfimyndagerð sem nýja leið til þess að hafa samskipti, heldur líka um að læra íslensku. 
Andrúmsloftið var afslappað og skapandi og við upplifðum hvernig það lét sumar konur opna sig og æfa 
nýlærða íslenskukunnáttu sína. Það var áhugavert að fylgjast með því hvernig sumar konum gátu talað fyrir 
brúðurnar sínar jafnvel þótt þær voru ekki tilbúnar til þess að tala fyrir sig sjálfar. Konur sem í upphafi höfðu 
sagst ekki geta talað neina íslensku töluðu ansi mikið næstu dagana. Brúðurnar virtust hafa þau áhrif að 
þær lágmörkuðu sjálfsmeðvitundina meðal kvennanna þegar þær töluðu íslensku. Þessi niðurstaða krefst 
frekari rannsóknar.



Lýsing á athöfnunum
Tillögur:
1. Skiptum 

aðalathöfnunum 
niður í gerleg verk og 
lítil skref 

2. Skilgreinum hæfnina 
sem er nauðsynleg til 
þess að takast á við 
athafnirnar og verkin

3. Áætlum lengd 
og tímaramma 
athafnarinnar

4. Lýsum þeirri áhættu 
og óvissu sem 
gætu haft áhrif á 
framkvæmd athafna

5. Lýsum í stuttu   máli 
nauðsynlegum 
grunn mannlegum, 
líkamlegum og 
fjárhagslegum 
kröfum sem þarf 
að uppfylla til þess 
að framkvæma 
athöfnina 

Þessi námsleið inniheldur verkefni í brúðugerð og athugun á möguleikum brúðanna einum og sér og 
saman í hóp. Verkefnin eru allt frá því að vera auðveld og að vera meira krefjandi. Vinnustofan er lögð 
fram þannig að allir ættu að geta tekið þátt, hún reynir ekki of mikið á og er ekki of erfið. Magnaður hluti 
af vinnustofunni er kaffipásan, sem er séð sem svið þar sem þátttakendurnir og þjálfararnir geta tengst, 
litið um öxl og talað saman. Tala þátttakenda getur verið um það bil frá 6 til 12, en það er ekki gott að hafa 
hópinn of stórann. Það þarf að viðhalda vissri nánd og persónulegu andrúmslofti. Þetta getur átt sér stað 
inni í kennslustofu. Þátttakendurnir þarfnast svolítils vinnurýmis þar sem þeir munu vinna í hópum, en 
vinnurýmið ætti helst að vera sveigjanlegt þar sem hægt er að færa stóla og borð til og frá til þess að skapa 
rými fyrir hráefnið og brúðugerðarferlið. Þjálfarinn ætti að útvega efnið. Það sem er nauðsynlegt er: brúnn 
pappír, dagblöð, skæri og snæri. Við höfðum hráefnið afar einfalt svo að allir hefðu það á tilfinningunni 
að þetta væri hægt að gera heima fyrir, að þú þyrftir ekki að kaupa helling af dóti til að geta gert þetta. 
Þjálfarinn eða haldarinn ætti líka að útvega veitingar. Við vorum með kaffi, te og eitthvað brauð og kökur.
Hver vinnustofuathöfn má taka allt að fjóra tíma. Kaffipásan er um það bil 30 mínútur. Eftir að útkoma hverrar 
æfingar var sýnd  töluðum við um og hugleiddum það sem við höfðum séð og gert. Tímarammi hvers 
verkefnis var á milli 20-50 mínútur. Brúðugerðin tók lengri tíma, en það er stærsta verkefnið. Hugleiðingin 
entist í 30-40 mínútur.

vinnustofuferlið skref fyrir skref

Athöfn 1

1. Þjálfarinn kynnir sig, af hverju við erum hér, hvað við munum gera næstu þrjá dagana, skilgreinir og lýsir 
því í grófum dráttum sem ætlast er af þátttakendum. Eitthvað á þessa vegu; munum að við erum að reyna 
að skapa vinalegt og afslappað rými og ekkert er gert á réttan eða rangan hátt. Sköpunargleði og að eiga 
stund saman er það sem skiptir mestu máli.
2. Kynning á öllum þátttakendum. Hver ert þú? Hringur þar sem allir kynna sig.



3. Verkefnið er kynnt: búðu til þína eigin brúðu. Þjálfararnir kynna hráefnið ásamt skref-fyrir-skref lýsingu á 
vinnubrögðum þar sem þátttakendurnir sitja í hring. Allir hjálpast að – þetta er samvinnuferli. Þessari stund 
er lokið þegar allir eru tilbúnir með brúðurnar sínar. (Brúðugerðarferlinu er lýst nánar í myndbandi).
4. Stundin endar með kaffipásu. Það er ekki gott að trufla brúðugerðarferlið svo að lokum safnast allir 
saman, fá sér veitingar og eiga vinalegt spjall um vinnustofuna og lífið almennt. 

Athöfn 2

1. Allir áttu smá stund með sinni eigin brúðu þar sem þeir kynntust henni og skoðuðu möguleikana sem 
hún bíður upp á. Þetta var gert í einrúmi.
2. Persónulegt verk, gert með hjálp frá tvemur öðrum manneskjum, þjálfurum eða þátttakendum: hver er 
brúðan þín? Allir búa til líflega senu eða hreyfimynd 2-3 mínútur að lengd með brúðunum sínum þar sem 
hún er kynnt fyrir restinni af hópnum. Tveir aðrir hjálpa til við að hreyfa brúðuna, einn sér um fæturnar, 
annar sér um hendurnar og skrokkinn, og þriðji sér um hausinn. Eigandi brúðunnar stýrir þessari stuttu 
senu og ákveður hver sér um hvað.  Tungumál er ekki nauðsynlegt. Þátttakendur eru frekar hvattir til þess 
að nota hreyfingar til að segja sögu brúðunnar sinnar, eða til að lýsa einkennum hennar. Spurningar sem 
gott er að hafa í huga eru: Hvað heitir hann/hún? Hvaðan kemur hún? Hvað finnst henni skemmtilegt að 
gera?
3. Verk fyrir tvo og tvo saman. Búa til kyrra senu sem er byggð á setningu sem þeir draga upp úr hatti. Dæmi 
um setningu er: par er að rífast, ókunnugt fólk talar saman á pósthúsi, eldri kona hjálpar heimilislausri 
manneskju að standa á fætur, táningsstúlkur á Justin Bieber tónleikum, síminn hringir og þú færð góðar 
fréttir.

Athöfn 3

1. Hópverkefni fyrir þrjá eða fjóra saman, fer eftir stærð hópsins. Búa til kyrra senu. Til dæmis: þýðingu, dag 
í verslunarmiðstöð, beðið í röð í kjörbúð.



2. Hópurinn vinnur saman við að þróa senuna, þeir fá þessa leiðbeiningu; eitthvað gerist. Þeir þurfa að 
vinna saman og láta sér detta í hug hvað gerist og síðan framkvæma það. Eitt dæmi frá vinnustofunni 
okkar: jarðskjálfti á sér stað.
3. Spjall þar sem athöfnin er hugleidd. Allir þátttakendur og þjálfarar sitja saman og fara yfir vinnustofuna, 
hugleiða hvað var fengið út úr henni, hvernig þeir upplifðu hana og svo framvegis. Allir þátttakendur voru 
sammála um þau góðu áhrif sem brúðurnar höfðu á tungumálahæfni sína. Þeir töluðu líka um möguleikann 
á því að vinna með brúðurnar í sínu daglega lífi, til dæmis með börnum. Það var almenn ánægja með 
vinnustofuna heilt á litið.
Við vildum að verkin væru aðgengileg fyrir alla, þannig að eina hæfnin sem við kröfðumst var að vera 
félagslega opinn, að geta talað við og unnið með nýju fólki, að geta unnið skapandi í hópi með nýju fólki, 
og að vera opin fyrir samvinnu sem reiðir sig ekki á tungumál heldur notar aðrar samskiptaleiðir.  
Varðandi áhættur og óvissu sem rekist var á í verkefninu, það komu nokkur atriði í ljós sem kröfðust vinnu. 
Ein kona frá Sýrlandi vildi ekki sjást á ljósmyndum og okkur fannst það almennt frekar óþægilegt eftir að 
hafa lagt svona mikla vinnu í það sem við töldum vera öruggt rými. Við viljum næst sleppa allri ljós- og 
kvikmyndun, það skapar ekki gott andrúmsloft í vinnustofunni. Annað, það var ekki mögulegt fyrir suman 
konurnar að mæta alla þrjá dagana, til dæmis vegna þess að okkur skorti aðstöðu fyrir börn. Við vildum 
þess vegna vera sveigjanleg og leyfa einni eða tvemur konum að vera sveigjanlegar með mætingu eða 
leyfa þeim að vera með börnin sín með sér.
Þessi vinnustofa býður upp á marga möguleika, margskonar hópar geta grætt á því að sækja þessa 
vinnustofu og hún krefst ekki mikils fjármagns. Hún krefst einhvers mannauðs og líkamlegrar hæfni, það 
væri til dæmis áskorun að hafa þátttakanda sem gæti ekki notað hendurnar, jafnvel þótt það væri hægt 
að finna leið framhjá þeim vanda. Mikilvægasta hæfni þátttakenda er að vera opinn og að vilja læra, leika 
sér og taka þátt í samvinnu. Allt annað er hægt að vinna með. Kostnaðurinn felst að mestu í því að greiða 
þjálfurunum laun, að leigja rými (í flestum tilvikum ætti að vera hægt að fá rýmið ókeypis), hráefnið er afar 
ódýrt, og kaffitíminn þarf ekki að kosta mikið.



Útkomur lærdómsins Það sem við vildum að þátttakendur fengu út úr vinnustofunni:
•	 Hæfileikann að geta búið til sína eigin brúðu og nógu góðan skilning á aðferðafræðinni til að þeir geti 

kennt öðru fólki í lífinu sínu að búa til sína eigin;
•	 Að vita í grunnatriðum hvernig er hægt að láta brúðu hreyfast;
•	 Að átta sig á möguleikunum sem brúður bjóða upp á í samskiptum án tungumála (við fundum þó líka 

möguleikana sem brúður bjóða upp á tungumálakennslu);
•	 Að kynnast öðrum innflytjendum, nærumhverfinu, og kannski jafnvel byggja grunn að endingarmikilli 

vináttu og tengslum.
Fyrirsjáanleg áhrif á þá 
sem hafa beint gagn af
Fyrirsjáanleg áhrif á þá 
sem hafa óbeint gagn af

Innlimun æfinganna hér fyrir ofan höfðu frá upphafi góð áhrif á hópinn. Fólk var opið og senti góða strauma 
allan tímann og var tilbúið til þess að leika sér eins og börn og tók vel í þau ráð frá okkur að það sé engin 
rétt eða röng leið til þess að búa til brúðu. Það var mjög áhugavert að sá áhrifin sem það að leika sér með 
brúðu höfðu á tungumálahæfni þátttakenda, þeir opnuðu sig og að lokum vinnustofunnar gátu þeir talað 
með meira frelsi án þess að nota brúðuna sem hækju. Þetta er eitthvað sem við sjáum að hægt sé að þróa 
frekar, að nota brúðuleikhús í tungumálaþjálfun, sérstaklega í samhengi innflytjenda.

Skjöl og vefgögn sem 
koma sér vel við að 
innlima atburðarásina

Myndefni sem lýsir athöfnunum þremur hér að ofan:
•	 Hvernig skal gera brúðu: https://youtu.be/5xMc4e8uveI
•	 Brúðuleikhúsvinnustofa á Akureyri: https://youtu.be/LFqRLM848Ng
•	 Brúðuleikhús og tungumálakennsla: https://youtu.be/GveWcsLtOcw


