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Forsíðumyndina tók
Eggert Jóhannesson

Nýtt ár færir okkur nýjar hugmyndir. Það færist í vöxt að fólk skipti algerlega um
starfsframa á miðjum aldri, nú eða læri eitthvað bara fyrir sig til þess að lifa
skemmtilegra lífi. Það er kannski ekki skrýtið að fólk endist ekki út ævina í sama
starfi þar sem fólk ákveður yfirleitt um tvítugt hvað það ætlar að verða þegar
það verður stórt. Þegar þessi ákvörðun er tekin er framheilinn ekki fullþrosk-
aður. Fullur framheilaþroski næst ekki fyrr en um 25 til 27 ára aldur. Það er því
kannski bara heppni þegar fólk lærir eitthvað sem það dýrkar svo mikið að það
vill ekki hætta að vinna 67 ára því það er gaman í vinnunni.

Nágrannakona mín er gott dæmi um manneskju sem lætur drauma sína
rætast. Á dögunum kom hún yfir til okkar í smíðagallanum til þess að laga þétt-
ingu á hurð. Ég státa því miður ekki af þeirri þekkingu að geta skipt um þétti-
lista á gluggum og útihurðum og horfði agndofa á vinnubrögðin og hand-
bragðið. Hún var ekki bara í smíðagallanum heldur mætti hún með verkfæri og
stiga. Ég var svolítið eins og myglusveppur í sjúskuðum heimakjól þegar hún
kom og áður en ég vissi af var ég búin að fá að vita hvað hefði gerst. Hvers
vegna viðskiptafræðingur og öldrunarhjúkrunarfræðingur lærði að vera smið-
ur.

Svarið var frekar einfalt. Eftir að hafa unnið fjölmörg störf áttaði hún sig á því
að lífið væri dýrmætt og líka brothætt. Fólk þyrfti að nota tíma sinn vel. Það gæti
ekki bara látið lífið líða hjá. Hún sagði að það að vinna með öldruðum hefði
þroskað sig. Þar fékk hún innsýn inn í hugarheim íbúanna og ákvað sjálf að
fresta engu.

Bergsteinn Sigurðsson, sem stýrir menningunni á RÚV, hefur svipaða sögu
að segja. Hann skráði sig í kvöldskóla í húsasmíði eftir að hann festi kaup á
húsi sem þurfti að hlúa að. Ég sá reyndar ekki alveg fyrir að Bergsteinn ætti eftir
að verða virðulegur fjölskyldufaðir sem gæti skipt um glugga á eigin heimili. Allt
getur greinilega gerst á 15 árum. Miðað við áhugasvið
hans á þeim tíma hefði ég frekar haldið að hann
yrði búinn að endurvekja Þjóðarsálina á Rás 2
og væri að skiptast á pólitískum skoðunum við
fólk – ekki fegra umhverfið með góðu hand-
verki.

Það þarf hugrekki, kjark og þor til að láta
drauma sína rætast. Það eru ekki allir til í að
verja kvöldunum í Breiðholtinu til þess að
læra að búa til eitthvað fallegt. Þetta
sýnir að það er miklu gáfulegra að
framkvæma en tuða. Einn daginn
vöknum við vonandi upp sem elstu
borgarar þessa lands og þá er betra að vera
sáttur við hlutskipti sitt. Ekki vera sorgmædd-
ur yfir því að hafa ekki látið draumana ræt-
ast og leyft töfrum lífsins að flæða.

Er tvítugt besti ald-
urinn til að ákveða
afganginn af lífinu?

MartaMaríaWinkel Jónasdóttir

Hvernig leggst árið 2022 í þig?
„Það leggst dásamlega í mig.“

Af hverju er hagfræði
áhugaverðasta fag í heimi?

„Einfaldlega vegna þess að hag-
fræðin snýst um að gera heiminn að
betri stað, ótrúlegt en satt. Hagfræðin
er staðsett innan félagsvísinda, enda
hverfast fræðin um fólk og samfélög
sem eru margslungin og flókin. Mark-
miðið er því að ná utan um, skilja og
leysa þau félagslegu vandamál sem
fyrir hendi eru hverju sinni.“
Hver er uppáhaldshagfræðingurinn
þinn?

„Það er hann Ragnar Árnason.“
Hvaða kennari hefur haft mest áhrif
á þig?

„Án allrar umhugsunar verð ég að
segja Ásgeir Jónsson.“
Ef þú gætir valið þér einn skóla að
vera með doktorspróf frá, hver
væri hann?

„Það væri LSE (e.
London School of
Economics), en ég
vona að ég fái aldrei
þá hugmynd að fara í
doktorsnám.“
Hvort notaðir þú
meira glósukerfi eða
vini innan hagfræð-
innar til að læra fagið?

„Ég notaði sitt lítið af
hvoru.“

Hver er uppáhalds-
hagfræðiformúlan

þín?
„Ég ætla að fá að nefna

lögmálið um fallandi jaðarnyt.“
Ef þú værir fjármálaráðherra í einn
dag, hvaða lögum myndirðu koma í
gegn á alþingi?

„Ég myndi lækka tryggingagjaldið
á fyrirtæki og loka ÁTVR.“
Áttu þér uppáhaldsrithöfund?

„Nei, það á ég ekki.“
Hvaða veitingahús er best að fara á
þegar maður er að passa budduna?

„Það á alls ekki að fara á kaffihús
ef pyngjan er létt. Annars er Stúd-
entakjallarinn góður kostur.“
Hvað með ef maður ætlar að líta út
eins og greifi, hvert fer maður þá að
versla?

„Þá fer maður í Suitup Reykjavík.“

Hver er að þínu mati best rekna
borg heimsins?

„Ég hef ekki skoðað ársreikninga
allra borga heimsins og hvað þá
heimsótt þær allar en ein af mínum
uppáhaldsborgum er Stokkhólmur.“
Hvaða leiðtogar í heiminum hafa
snert við þér í gegnum tíðina og af
hverju?

„Þeir leiðtogar sem hafa snert við
mér eru Greta Thunberg, af aug-
ljósum ástæðum, Jón Gnarr sem
hristi upp í hlutunum og Donald
Trump, en hann er gott dæmi um það
hvernig á ekki að gera hlutina.“
Ferðu eftir Pareto-reglunni?

„Það held ég alveg örugglega
ekki.“
Hvað hefurðu keypt þér í gegnum
tíðina sem ekkert vit er í eftir kenn-
ingum hagfræðinnar?

„Tólfta bjórinn.“
Áttu gott hagfræðiráð fyrir lesendur
Morgunblaðsins, sem hægt væri að
setja inn í markmiðasetningu á nýju
ári?

„Ekki kaupa nýjan bíl.“

„Ég vona að ég fái
aldrei þá hugmynd
að fara í doktorsnám“

Úlfar Biering Valsson, hagfræðingur hjá Samtökum iðnaðarins, er frá Dalvík
og veit fátt skemmtilegra en að sökkva sér í pælingar um hagfræði, enda
hverfast fræðin um fólk og samfélög sem eru margslungin og flókin.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Ljósmynd/Colourbox

Stokkhólmur er ein af uppáhaldsborgum Úlfars. Hér gefur að líta konungs-
höllina, sem er einstaklega fögur bygging.

Úlfar mælir með
Stúdentakjall-
aranum fyrir
alla þá sem
vilja borða og
drekka á hag-

kvæman hátt.

Ljósmynd/Stúdentakjallarinn

Úlfar Biering Valsson
hagfræðingur segir
markmið hagfræðinnar
að ná utan um, skilja og
leysa þau félagslegu
vandamál sem fyrir
hendi eru hverju sinni.



Á NÁMSKEIÐ
ENDURMENNTUNAR
ERUÖLL VELKOMIN!

Kynntu þérmálið á endurmenntun.is

Hvað langar þig að læra?
Fjölbreytt úrval stað- og fjarnámskeiða

er á dagskrá hjá ENDURMENNTUN.

SPENNANDI VORMISSERI Í VÆNDUM
Á heimasíðu ENDURMENNTUNARmá finna fjölbreyttar leiðir í námi.

Bókaranám—afstemmingar
Fjarnám

Leiðsögunám—áfangastaðurinn Ísland
Stað- og fjarnám

Fjármál og rekstur
Fjarnám

Leiðtogahæfni og breytingastjórnun
Forysta í síkviku umhverfi
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OPIÐ
fyrir umsóknir

Lingó er vottaður umboðsaðili á Íslandi fyrir alþjóðlega fagháskóla víða
um lönd; Á Englandi, Skotlandi, Þýskalandi, Ítalíu, Spáni, Kanada og í
Bandaríkjunum.

Nám í slíkum skóla er einstakt tækifæri til að kynnast suðupotti hug-
mynda, stefnum og straumum víða að úr heiminum. Aðstaða og umhverfi
er eins og best gerist og kennarar eru reyndir fagmenn og sérfræðingar.

Nám erlendis í hönnun, miðlun, sjónlistum, stjórnun, sviðslistum, tísku,
ferðaþjónustu eða viðskiptum, opnar einnig möguleika á að hitta „rétta“
fólkið og komast áfram á alþjóðlegum markaði.

Háskólanám erlendis
á sviði skapandi greina

Nám erlendis
opnar þér nýjan
heim, að heiman.

Þ
orsteinn Guðmundsson hlær þegar blaðamaður
bendir honum á hvers konar grundvallarbreyting
það er fyrir gamanleikara og uppistandara að ger-
ast sálfræðingur: fyrrnefnda stéttin leggur sig jú
fram við að fá fólk til að hlæja, en sú síðarnefnda

er gjörn á að fá fólk til að gráta.
Ekki þarf að kynna Þorstein fyrir lesendum enda einn af

ástsælustu grínistum landsins. Hann komst rækilega á kortið
í Fóstbræðraþáttunum sem hófu göngu sína seint á 10. ára-
tugnum og hefur verið fastagestur bæði á sjónvarpsskjám
landsmanna og á sviði síðan þá.

Eftir stúdentspróf lauk Þorsteinn námi frá Leiklistarskóla
Íslands og starfaði hér um bil óslitið við leiklist og uppistand
þar til hann fékk þá flugu í höfuðið að það gæti verið
skemmtileg áskorun að læra sálfræði. „Ég var ekki með það í
huga að hætta alfarið í leiklistinni en langaði í tilbreytingu.
Það tók mig fjögur ár að ljúka grunnnáminu en þegar upp var
staðið hafði mér gengið það vel að sá möguleiki var fyrir
hendi að fara í meistaranám, svo ég sló til,“ útskýrir Þor-
steinn sem fékk á dögunum starfsleyfi frá Landlæknis-
embættinu, orðinn 54 ára gamall. Hann bætir við að það hafi
orðið honum hvatning til að stíga þetta skref að kona hans,
Elísabet Anna Jónsdóttir, fór seint í nám í Háskólanum. „Hún
lauk lögfræðináminu og fannst mér það alltaf afskaplega flott
hjá henni. Var hennar vegferð mikil hvatning fyrir mig.“

Samhliða náminu starfaði Þorsteinn sem verkefnisstjóri við
Bataskóla Íslands þar sem boðið er upp á námskeið fyrir fólk
með geðrænar áskoranir og aðstandendur þess en í dag starf-
ar hann hjá Áfalla- og sálfræðimiðstöðinni í Kópavogi. Þor-
steinn kveðst ekki hafa lagt leiklistarskóna á hilluna fyrir fullt
og allt en um þessar mundir komist aðeins sálfræðistörfin að
og því gat hann t.d. ekki tekið þátt í að semja áramótaskaupið
í ár líkt og til stóð.

Með minnimáttarkennd yfir því að vera elstur

Hvernig er það svo að setjast á skólabekk í kringum fimm-
tugt? Er eitthvað til í því sem fólk segir, að það verði erfiðara
með aldrinum að læra nýja hluti eða naut Þorsteinn ef til vill
góðs af þeirri reynslu, aga og þroska sem fylgir því að hafa
lifað í hálfa öld?

Þorsteinn segir sálfræðinámið mjög krefjandi og að fyrstu
annirnar einkennist af strembnum vísindafögum og utan-
bókarlærdómi. „Ég sá það strax í fyrstu hlutaprófunum að
þetta yrði stærra verkefni en ég hafði gert mér grein fyrir.
Ég varð því snemma að finna mér heppilega leið til að sinna
náminu, sem var kannski önnur leið en flestir samnemendur
mínir gátu farið. Var ekkert sem hét að leyfa lesefninu að
safnast upp og ætla að taka tarnir rétt fyrir próf heldur varð
ég að vinna jafnt og þétt, og þar held ég að aldurinn og
reynslan hafi hjálpað mér að viðhalda góðu skipulagi og aga.“

Þá kveðst Þorsteinn hafa þurft að takast á við eigin minni-
máttarkennd og þurfa að sætta sig við að skera sig úr hópn-
um. „Það er auðvelt að finnast maður ekki eiga neinn séns
verandi langelsti nemandinn og vera sáralítið með á nótunum
þegar kemur að sumu því sem hálfþrítugum háskólanemum
er efst í huga, og líka auðvelt að finnast eins og minnið sé orð-
ið sljórra fyrir aldurs sakir. Þegar á hólminn kom reyndist
ekki mikil ástæða til að hafa af þessu áhyggjur, og eftir því
sem náminu vatt fram sást æ betur hvernig lífsreynslan og
leiklistin, veittu mér hugsanlega forskot á vissum sviðum.“

Ófeimin að tala við kunnuglegt andlit

Sumir gætu haldið að það kynni að vera til trafala fyrir
þjóðþekktan skemmtikraft að starfa sem sálfræðingur, þó
ekki væri nema vegna þess að stundum gerir fólk ekki
greinarmun á leikaranum og þeim hlutverkum sem hann fer
með. Þorsteinn segir heimasíðu Áfalla- og sálfræðimiðstöðv-
arinnar hafa að geyma upplýsingar um alla sálfræðingana
sem þar starfa og fólk komi sjaldan í viðtal án þess að vita
með hverjum það er að fara að setjast niður. „Við leggjum
ríka áherslu á að fólk sé óhrætt að biðja um annan sálfræðing
ef það vill, en það á við um flesta að um leið og við byrjum að

tala saman þá er grínið og
uppistandið fólki ekki efst í
huga, og jafnvel ekki ósennilegt
að mörgum finnist auðveldara
að tjá sig um trúnaðarmál við
andlit sem þau hafa séð oft áð-
ur.“

Þorstein grunar líka að leik-
listin hjálpi honum að lesa bet-
ur í hegðun fólks og koma auga
á það þegar skjólstæðingar
hans eru ekki að koma til dyr-
anna eins og þeir eru klæddir.
„Það er hluti af menntun og

þjálfun leikarans að kunna að koma auga á ósannfærandi leik,
og kannski að leikarar geti fyrir vikið átt auðveldara með að
sjá óekta hegðun, þegar fólk hefur sett upp grímu til að fela
erfiðar tilfinningar.“

Það er auðheyrt á Þorsteini að hann er á góðum stað í líf-
inu. Hann heldur áfram að þróa hæfni sína sem sálfræðingur
undir handleiðslu reyndara fólks í faginu og mætir spenntur
til vinnu á hverjum degi. „Sálfræðingar þurfa að gæta að sér
og læra að bera ekki ofurábyrgð á öllum skjólstæðingum sín-
um, því annars er hætt við að þeir kulni fljótt í starfi, en vinn-
an er annars áhugaverð og gefandi, og gaman að tengjast
bæði samstarfsfólki mínu og þeim sem til okkar leita. Er
þetta starf, fyrir mig, eins og draumur í dós.“

„Það er auðvelt að finnastmaður ekki eiga
neinn séns verandi langelsti nemandinn“

Þorsteini Guðmundssyni finnst að
bakgrunnur í leiklistinni styrki sig á
marga vegu í sálfræðingsstarfinu.
Þorsteinn var að nálgast fimmtugt
þegar hann breytti um stefnu og
hóf nám við sálfræðideild.

Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

Morgunblaðið/Eggert

„Var ekkert sem hét að
leyfa lesefninu að safnast
upp og ætla að taka tarn-
ir rétt fyrir próf heldur
varð ég að vinna jafnt og
þétt, og þar held ég að
aldurinn og reynslan hafi
hjálpað mér að viðhalda
góðu skipulagi og aga.“

Þorstein grunar að leiklistin
hjálpi honum m.a. að sjá í gegn-
um það þegar fólk kemur ekki til
dyranna eins og það er klætt.



Klapp fyrir
nemendum

50% afsláttur af árs-
og mánaðarkortum
Árskort: 40.000 kr.
Mánaðarkort: 4.000 kr. (nýtt)

Kynntu þér allar upplýsingar
um kjör nemenda á klappid.is.

Eitt klapp og af stað
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D
agskrárgerðarmaðurinn geð-
þekki Bergsteinn Sigurðsson
gerði sér lítið fyrir og lauk nýver-
ið námi í húsasmíði. Vantar hann
þá bara að komast á samning hjá

meistara til að geta á endanum lokið sveins-
prófi og titlað sig húsasmið.

Bergsteinn lauk stúdentsprófi frá Flens-
borgarskólanum árið 1999 og kláraði í fram-
haldinu BA-gráðu í sagnfræði frá Háskóla Ís-
lands. Sumarið 2004 hóf hann störf hjá
Fréttablaðinu en færði sig yfir til RÚV árið
2013 og hefur verið þar alla tíð síðan.

Það voru fasteignakaup sem kveiktu áhuga
Bergsteins á húsasmíði: „Árið 2017 keyptum
við hjónin gamla íbúð, sem var áður heimili
Thors Vilhjálmssonar og Margrétar Indr-
iðadóttur konu hans. Ljóst var að ráðast þyrfti
í ýmsar viðgerðir á húsinu og langaði mig að
reyna að gera sem mest sjálfur, þó ekki væri
nema til að spara mér að þurfa að greiða iðn-
aðarmanni fyrir vinnuna,“ útskýrir Berg-
steinn. Varð úr að hann skráði sig í smíða-
kvöldnámskeið hjá Fjölbrautaskólanum í
Breiðholti. Í byrjun ætlaði hann sér aðeins að
ljúka einum eða tveimur áföngum en þegar á
hólminn var komið fannst Bergsteini námið
svo áhugavert og gefandi að hann kláraði allt
það verklega og bóklega nám sem þarf til að
verða húsasmiður.

Átti í vandræðum með teiknifögin

Það útheimtir heilmikla vinnu og skipulag
að stunda hér um bil fullt iðnnám samhliða
fullu starfi. Bergsteinn dreifði náminu á fimm
annir og lauk að jafnaði tveimur til þremur
áföngum á hverri önn. „Það var algengt að ég
sæti tíma þrjú kvöld í viku, frá kl. 18 til 22.
Áfangarnir voru af ýmsu tagi og spönnuðu allt
frá teikningu og efnisfræði, áætlanagerð og
gæðastjórnun, yfir í byggingatækni, steypu-
mannvirki og verklega smíðatíma. Það nám-
skeið sem mér fannst hvað gagnlegast var
þegar nemendum var fengið það verkefni að
smíða smáhýsi frá grunni og fengum við þar að
nota alla þá þekkingu sem við höfðum öðlast í
náminu.“

Áfangarnir lágu misvel fyrir Bergsteini.
„Bóknámið fannst mér ekki mjög strembið en
ég átti þeim mun erfiðara með að ná góðum
tökum á teikningu. Rak ég mig á það að eiga

ekki mjög auðvelt með að sjá tvívíðar teikn-
ingar fyrir mér í þrívídd. Var þessu öfugt farið
hjá mörgum samnemendum mínum, sem sum-
ir voru lesblindir: bóklegu fögin gátu vafist
fyrir þeim á meðan þeim fannst enginn vandi
að vinna með teikningar.“

Fyrr en varði var Bergsteinn farinn að nýta

það sem hann hafði lært í kvöldskólanum og
t.d. parketlagði hann heimili sitt. „Margt ræð
ég við að gera sjálfur þó ég láti kannski vera að
ráðast í stærri framkvæmdir og fái í staðinn
fagmann í verkið. En þá er gott að hafa þetta
nám sem bakgrunn til að skilja betur hvað iðn-
aðarmaðurinn hyggst fyrir, og svo ég geti
myndað mér betri skoðanir á því hvernig ég vil
láta gera hlutina og einnig tekið betri ákvarð-
anir um hvers kyns framkvæmdir sem heimilið
þarf á að halda.“

Blaðamaður minnir Bergstein á að ungling-
ar reka sig oft á það, þegar þeir eru nýkomnir

með bílpróf, að vera óðara
virkjaðir til að skutla vinum
og ættingjum hingað og
þangað. Er ekki líklegt að
Bergsteinn fái núna engan
frið frá ástvinum sem vilja
fá hann til að sinna alls
kyns smíðaverkefnum?
„Ég er reyndar alveg til í
að sinna minni háttar við-
vikum fyrir aðra, a.m.k. áð-
ur en ég ræðst í sömu fram-
kvæmdir heima hjá mér
sjálfum. Maður lærir nefni-
lega langmest á því að gera
hlutina, og verður reynsl-
unni ríkari af mistökunum.

Fram undan er að skipta um gluggana á íbúð-
inni okkar og væri ég alveg til í að byrja á að
skipta um glugga hjá einhverjum vini mínum
fyrst, svo ég geri mistökin þar en ekki heima
hjá sjálfum mér,“ segir Bergsteinn glettinn.

Fær kannski að smíða sviðsmyndir

Enn á eftir að koma í ljós hvort Berg-
steinn lýkur sveinsprófi. Er mikill munur á

því að vera í kvöldskóla og að fara í samn-
ingsbundið 72 vikna vinnustaðanám undir
leiðsögn meistara. Upplýsir Bergsteinn að
yfirsmiður RÚV hafi ekki lokað á þann
möguleika að taka sjónvarpsmanninn undir
sinn væng. „Mig grunar að ég eigi eftir að
reyna við sveinsprófið einhvern tíma á
næstu fimm árum en í skólakerfinu er verið
að reyna að útfæra og koma á þeim breyt-
ingum að í stað hefðbundinnar starfsþjálf-
unar geti nemendur farið svokallaða skóla-
leið þar sem þeir sýna með skipulögðum
hætti fram á færni sína við að leysa ýmis
verk af hendi. Væri t.d. gaman ef ég gæti
einfaldlega skipt um gluggana heima hjá
mér og svo fengið uppáskrift hjá meistara
um að ég hefði leyst verkið vel og rétt af
hendi.“

Bergsteins bíða ótal verkefni sem gefa
honum kost á að sanna getu sína sem smiður
og hefur hann nokkuð glögga mynd af því
hvaða viðgerðir eru fram undan á heimilinu
og í hvaða röð verður ráðist í þær. Lætur
hann sig dreyma um að ljúka framkvæmd-
unum með því að handsmíða veglegt stiga-
handrið sem yrði mikil heimilisprýði. „Þá er
alltaf eitthvað sem þarf að dytta að í gamla
húsinu sem amma og afi áttu á Patreksfirði,“
segir hann.

Er Bergsteinn ólmur að smíða sem mest
og sem oftast, og bendir hann á hvað starf
smiðsins er frábrugðið starfi fjölmiðla-
mannsins. „Blaðamennskan er þess eðlis að
snúast um atburði líðandi stundar og það
sem maður nær að skapa hverfur hratt ofan í
glatkistuna. Verkefni smiðsins eru annars
eðlis; bæði áþreifanleg og sýnileg, og minnis-
varði um þá vinnu og hæfileika sem fóru í
smíðina.“

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

„Langaði að reyna að
gera semmest sjálfur“

Þegar Bergsteinn Sigurðsson skráði sig í kvöldskóla í húsasmíði óraði hann ekki fyrir að hann myndi klára húsasmíðanámið.
Ásgeir Ingvarsson |ai@mbl.is

„Ég er reyndar alveg
til í að sinnaminni
háttar viðvikum fyrir
aðra, a.m.k. áður en
ég ræðst í sömu fram-
kvæmdir heima hjá
mér sjálfum. Maður
lærir nefnilega lang-
mest á því að gera
hlutina, og verður
reynslunni ríkari af
mistökunum.“

Bergsteinn Sigurðsson segir
mikinn mun á eðli starfa
blaðamannsins og smiðsins.
Verkefni smiðsins eru áþreif-
anleg og lifa lengur.

Íslenska fyrir útlendinga - öll stig
• Sérstakir málfræðiáfangar
• Enska öll stig
• Önnur tungumál eftir óskum nemenda
• Hraðnámskeið - litlir hópar - einkakennsla

• Kennum á Skype

Saga Akademía - málaskóli er viðurkenndur fræðsluaðili af
Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Allir kennarar skólans
eru réttindakennarar. Eingöngu kennt í fámennum hópum eða
einkakennslu. Pólskumælandi kennarar kenna íslensku og ensku
fyrir Pólverja.

Saga Akademía-málaskóli
er viðurkenndur fræðsluaðili af
mennta- og menningarmálaráðuneytinu.

sagaakademia@sagaakademia.is • daria@sagaakademia.is
www.sagaakademia.is • Sími 899 3961 / 771 5475 • facebook

Saga Akademia ehf.
Málaskóli • Language School

small groups / intensivecourses / private lessons
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K
ristín Vala Breiðfjörð er um þessar mundir
að undirbúa nýja önn hjá

Heimilisiðnaðarfélaginu. Kennt er bæði í
Reykjavík, Eyjafirði og Stykkishólmi, en síð-
ustu ár hefur félagið boðið upp á regluleg

þjóðbúninganámskeið utan Reykjavíkur.
„Sjálf er ég með mörg verkefni í gangi í einu. Ég þarf

að knipla aftan á nýjan upphlut handa eldri dótturinni
og leggja lokahönd á faldbúning yngri dótturinnar.“

Hvað getur þú sagt mér um námskeiðin sem Heim-
ilisiðnaðarfélag Íslands stendur fyrir?

„Við bjóðum upp á fjölbreytt námskeið í hvers kyns
handverki, svo sem tóvinnu, vefnaði, útsaum, tálgun,
leðursaum og silfursmíði. Námskeið sem tengjast
þjóðbúningasaum njóta sífellt meiri vinsælda, þannig að
oft komast færri að en vilja. Í bland við gamlar og þjóð-
legar handverksaðferðir bjóðum við líka upp á nýj-
ungar. Sem dæmi kenndi Margrét Guðnadóttir á nám-
skeiði síðasta haust, hvernig flétta mætti fallegt loftljós.
Flest námskeið vorannar eru komin á heimasíðuna okk-
ar en önnur á eftir að tímasetja eða eru í þróun, eins og
til dæmis nýtt námskeið í endurnýtingu á textíl.“

Félagið var stofnað árið 2013

Fyrir hverja eru þessi námskeið og hvernig fara þau
fram?

„Námskeiðin eru fyrir alla sem hafa áhuga á hand-
verki og vilja læra að skapa eitthvað sem er bæði fallegt
og nytsamlegt. Flest námskeiðin eru kennd í húsnæði

Heimilisiðnaðarfélagsins í Nethyl 2e í Reykjavík. Sem
fyrr segir bjóðum við líka upp á námskeið í Eyjafirði og
í Stykkishólmi. Stundum þurfa nemendur að taka með
sér einhver áhöld svo sem saumavél og skæri, en í öðr-
um tilfellum skaffar félagið allt sem til þarf.“

Félagið var stofnað árið 1913 og var markmið félags-
ins að vernda þjóðlegan íslenskan heimilisiðnað, auka
hann og efla, stuðla að vöndun hans og fegurð og vekja
áhuga landsmanna á því að framleiða fallega og nyt-
sama hluti er hæfi kröfum nýs tíma með rætur í þjóð-
legum menningararfi, eins og segir í lögum félagsins.
„Okkur hefur tekist ágætlega til þessi 118 ár eða svo,
en Heimilisiðnaðarfélag Íslands telur í dag yfir 800 fé-
lagsmenn og heldur úti öflugu félagsstarfi, námskeiða-
haldi, útgáfu og verslun. Félagið tekur virkan þátt í
norrænu samstarfi og má þar helst nefna Norrænu
handverksbúðirnar fyrir ungmenni sem haldnar verða í
Danmörku í ár, Norræna þjóðbúningaþingið sem haldið
verður í Reykholti í ágúst og svo verkefnið 1 fermeter
af hör, sem hefst snemma á þessu ári. Frá árinu 1966
hefur Heimilisiðnaðarfélag Íslands gefið út ársritið
Hugur og hönd sem fjallar um handverk og handverks-
fólk. Blaðið er endalaus uppspretta hugmynda og heim-
ilda um íslenskt handverk og nytjalist, en nú er hægt að
skoða eldri árganga á vefsíðunni tímarit.is.“

Er áhugi fólks á fallegu íslensku handverki alltaf sá
sami?

„Var orðin ansi
djúpt sokkin í
handverk“

Kristín Vala Breiðfjörð, formaður og fram-
kvæmdastjóri Heimilisiðnaðarfélags Íslands,
segir námskeið félagsins mótandi og að
margir hafi orðið sérfræðingar á sínu sviði
eftir að sækja þau. Hún er á því að fólk
kynnist áður óséðum hliðum á sér með
því að læra eitthvað nýtt og skapandi.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Kristín í Súgandisey í Stykkishólmi þar
sem hún klæðist faldbúningnum sem
hún lauk við árið 2018, með handlínu
sem Kristín Bjarnadóttir saumaði.
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LESEFNI TIL PRÓFS
UM ALLT AÐ 90%?

Nánar á betranam.is



FEB

OPN
UM

KVIKMYNDALIST

14.
FYRIR UMSÓKNIR Í NÁM Í KVIKMYNDALIST HAUST 2022
UMSÓKNARFRESTUR ER 4. APRÍL. SJÁ NÁNAR Á LHI.IS



Púði með krosssaumi Karólínu í stofunni hennar
Kristínar á Akureyri. Á hillunni er stytta af Krist-

ínu sem Ingibjörg Ágústsdóttir skar út.
Lóan í glugganum er eftir Haf-

þór Ragnar Þórhallsson.

Knipl er forn handverksaðferð
þar sem pinnum er brugðið á

vissan máta til að vefa blúndu og títu-
prjónar notaðir til að forma munstrið.

Gerir ekki upp á milli handverks og reksturs

Ertu meira fyrir að vinna í höndunum en að starfa í
rekstrinum?

„Ég sinni daglegum rekstri Heimilisiðnaðarfélags-
ins en ég kenni líka námskeið hjá félaginu. Á þjóðbún-
inganámskeiðinu fyrir norðan er ég Oddnýju Krist-
jánsdóttur klæðskerameistara innan handar og kenni
nemendum að knipla og baldera, sauma blómstursaum
og flauelsskurð. Í umsjónartímum þjóðbúninganem-
enda fyrir sunnan veiti ég líka leiðsögn í öllum þessum
skreytingum sem eru á íslensku búningunum. Það er
svo gaman að taka þátt í þessu verkefni með nem-
endum, að sjá búningana þróast og verða til.“

Getur þú sagt okkur skemmtilega þjóðbúningasögu
af þér?

„17. júní árið 2020 stóð til að aka fjallkonu Akureyrar
upp að hjúkrunarheimilinu Hlíð, þar sem hún átti að
flytja ávarp sitt. Við vorum þrjár að skauta fjallkonuna,
allar klæddar í faldbúning með tilheyrandi höfuðbúnaði
sem gerði það að verkum að við gátum ekki með góðu
móti setið í venjulegum bíl. Ég hringdi á leigubílastöð
og bað um rúmgóðan bíl með góðri lofthæð. En allt kom
fyrir ekki, við pössuðum ekki í bílinn með 30 cm háa
falda á höfðinu. Það var Bílaklúbbur Akureyrar sem
kom okkur til bjargar: þeir sendu rauðan blæjubíl af
fínustu sort og í honum var okkur ekið upp að dvalar-
heimilinu með stæl. Faldarnir tóku þó á sig nokkurn
vind og því þurftum við að styðja við þá þegar ekið var
eftir Drottningarbrautinni!“

Ertu stöðugt að læra eitthvað nýtt sjálf?
„Það fylgir því að vinna fyrir Heimilisiðnaðarfélag Ís-

lands, að maður er alltaf að læra eitthvað nýtt. Það er
erfitt að vera alla daga innan um ný og spennandi nám-
skeið, og skrá sig ekki. Ég á til dæmis eftir að læra
spjaldvefnað, ætli ég læri það ekki næst.“

Hefur alltaf verið dugleg að kaupa íslenska listmuni

Ertu með fallegt íslenskt handverk á heimilinu þínu?
„Já, bæði gamalt og nýtt. Ég hef alltaf verið dugleg

að kaupa listmuni af íslensku handverksfólki, enda fátt
fallegra en íslenskur leir og útskurður. Ég sauma svo
mikið út sjálf enda hef ég ættir til þess. Krosssaumuð
mynd af fuglum sem mamma saumaði út árið 1974 er
uppi á vegg inni í eldhúsi hjá mér og púðar með kross-
saumi Karólínu fá víða að njóta sín. Ég er búin að
sauma út þrjú munstur eftir hana Karólínu en eldri
dóttir mín fjögur!“

Hvað gerist áhugavert á námskeiðunum?
„Námskeiðin hjá Heimilisiðnaðarfélaginu hafa haft

mótandi áhrif á svo marga, og margir sem hafa skráð
sig á námskeið hjá okkur af forvitni hafa síðar meir orð-
ið að sérfræðingum í sínu handverki. Það er eins og þú
kynnist áður óséðum hliðum á þér þegar þú lærir eitt-
hvað nýtt og skapandi.“

Á fermingardegi Heklu má
sjá fallega blúndu á fald-
búningi fermingabarnsins.

„Ég skráðimig á námskeið í þjóðbúningasaumi hjá Heimilisiðnaðarfélagi Íslands áHandverkshátíðinni í Eyjafirði
árið 2014. Þá stóð „aðeins til að sauma einn faldbúning“, sem er þó stórt verkefni. Enmálin þróuðust á þá leið að
ég saumaði tvo búninga til viðbótar samhliða faldbúningnum; tvo 19. aldar barnaupphluti á stelpurnarmínar.“

Á blæjubílnum 17. júní árið 2020 sést
glitta í tvo krókfalda og einn spaða-
fald, en í farþegasætinu frammi í sést
fjallkonan með sinn fald og blæju.

„Áhuginn hefur
aukist mikið síð-
ustu ár og við
merkjum sér-
staka aukn-
ingu þegar
þjóðin gengur
í gegnum ein-

hvers konar
hremmingar,

hvort sem um er
að ræða efnahags-

kreppur eða heims-
faraldra. Það er eins og

fólk sæki þá meira í hand-
verkið, í leit að innri ró. Til

dæmis hefur áhugi á útsaumi stóraukist í
heimsfaraldrinum og við sjáum það á vinsældum kross-
saums Karólínu, en Heimilisiðnaðarfélagið gaf út og sel-
ur handavinnupakkningar í tengslum við sýninguna á
lífi og störfum Karólínu Guðmundsdóttur vefara, sem
var formaður félagsins á árunum 1923 til ársins 1927.
Nú sjáum við útsaumaða púða spretta upp víðsvegar á
samfélagsmiðlum og greinilegt að fólk er að leita eftir
þessari tilfinningu sem var á heimili eldri kynslóða, þar
sem maður var umvafinn hlýju og fallegu handverki
sem unnið var af ást og alúð.“

Hver er þín saga þegar kemur að íslensku handverki
og hefðum?

„Ég skráði mig á námskeið í þjóðbúningasaumi hjá
Heimilisiðnaðarfélagi Íslands á Handverkshátíðinni í
Eyjafirði árið 2014. Þá stóð „aðeins til að sauma einn
faldbúning“, sem er þó stórt verkefni. En málin þróuð-
ust á þá leið að ég saumaði tvo búninga til viðbótar
samhliða faldbúningnum; tvo 19. aldar barnaupphluti á
stelpurnar mínar. Ég skráði mig líka á frábært nám-
skeið hjá Júlíu Þrastardóttur gullsmíðameistara, sem
kennir hjá okkur námskeið í vor, sem lagði það til að ég
smíðaði bara millurnar á búningana líka, ég gæti alveg
gert það. Fyrst ég var á annað borð farin að gera allt
mögulegt óf ég líka svuntuna fyrir upphlutinn minn og
lærði að knipla blúndur. Ég var því orðin ansi djúpt
sokkin í handverk, og varð formaður Þjóðháttafélagsins
Handraðans árið 2017. Heimilisiðnaðarfélagið hefur átt
í samstarfi við Handraðann um árabil. Eftir að ég lauk
við faldbúninginn fann ég fyrir smá tilvistarkreppu, þar
sem óvíst var hvað hvað tæki við eftir hann. Til allrar
hamingju gat ég þá farið að snúa mér að því að sauma
faldbúninga á stelpurnar mínar, og annan 20. aldar upp-
hlut á mig. Einhvern tíma inn á milli búninga saumaði
ég líka dagtreyju, en svona getur þetta orðið ávana-
bindandi. Ekki skemmir fyrir félagsskapurinn, en það
er alveg ótrúlega gaman að sitja þjóðbúninga-
námskeið.“
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Menntun skapar

tækifæri

Ríkismennt styrkir starfsmenntun beint til stofnana ríkisins

á landsbyggðinni

Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum

stéttarfélaganna.

Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin

um afgreiðslu þeirra í umboði Ríkismenntar.

Kynntu þér rétt þinn á www.rikismennt.is

Ríkismennt



Einstaklingur sækir
um styrk

UMSÓKN
Sótt er um á Mínum síðum á vr.is.

REIKNINGUR
Greiddur reikningur verður að vera

á nafni þess sem sækir um
og staðfesting á að reikningur
sé greiddur þarf að fylgja.

UPPLÝSINGAR
Lýsing á námi skal fylgja með umsókn
ef óljóst er hvers konar nám/námskeið

sótt er um.

GREIÐSLA
Styrkur greiddur inn á reikning
félagsmanns að uppfylltum

skilyrðum sjóðsins.

Veittur styrkur er 90% af reikningi vegna
náms, starfstengdu námskeiðsgjaldi eða

ráðstefnugjaldi.

Hámarksstyrkur er 130.000 kr. og 390.000 kr.
þegar félagsmaður á rétt á uppsöfnun.

Veittur styrkur af tómstundanámskeiði er
50% að hámarki 30.000 kr. sem dregst frá

árlegum hámarksstyrk.
ATH: tómstundastyrkur hefur ekki áhrif

á uppsöfnun.

Veittur ferðastyrkur vegna náms/starfstengdra
námskeiða er 50% að hámarki 40.000 kr. sem

dregst frá árlegum hámarksstyrk.

Fyrirtæki
sækir um styrk

UMSÓKN
Sótt er um á attin.is

REIKNINGUR
Greiddur reikningur verður
að vera á nafni fyrirtækis og

staðfesting á að reikningur sé greiddur
þarf að fylgja.

UPPLÝSINGAR
Lýsing á námi skal fylgjameð umsókn og
listi starfsmanna sem sóttu námið/nám-
skeiðið (nafn-kennitala-stéttarfélagsaðild).

GREIÐSLA
Styrkur greiddur inn á reikning

fyrirtækis að uppfylltum skilyrðum
sjóðsins.

Veittur styrkur er 90% af reikningi vegna
náms, starfstengdu námskeiðsgjaldi eða

ráðstefnugjaldi.

Hámarksstyrkur er 130.000 kr.
fyrir hvern starfsmann.

Hámarksstyrkur til fyrirtækja er
kr. 3 milljónir á ári.

Sameiginlegur styrkur
einstaklings og fyrirtækis

KOSTNAÐUR
Nám verður að kosta að lágmarki

200.000 kr.

REIKNINGUR
Það skiptir ekki máli á hvoru nafni
greiddur reikningur er, hvort það er

fyrirtækið eða félagsmaður.

UMSÓKN
Félagsmaður sækir um styrkinn áMínum
síðum á vr.is og gildir sú umsókn einnig
vegna styrks fyrirtækisins og þarf því
ekki að senda inn sér umsókn fyrir

að fylgjameð þar sem fram kemur að um
sé að ræða sameiginlega umsókn og

að námið sé hluti af starfsþróunaráætlun
félagsmannsins.

AFGREIÐSLA
Við samþykkt umsóknar dregst styrk-
upphæðin af rétti beggja. Miðað er
við 50/50 en ef félagsmaður á rétt á

uppsöfnun þá er uppsöfnunin nýtt fyrst
og svo réttur fyrirtækis.

ÚTBORGUN
Styrkupphæð greiðist inn á reikning

beggja.

UPPHÆÐ STYRKS
Samanlagður styrkur er 90% af
námsgjaldi – hámark 260.000 kr.
eða 520.000 kr. þegar félagsmaður

á rétt á uppsöfnun.

Leið 1 Leið 2 Leið 3
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ERT ÞÚ AÐHUGA AÐ
STARFSÞRÓUN EÐA
FREKARA NÁMI?
Þrjár leiðir í starfsmenntasjóði VR/LÍV

Veldu eina leið



hverju leyti frá hefðbundinni verslun
yfir á vefinn og við erum að spá í
hvernig hefðbundin verslun getur
varið sig og hvernig hún þarf að
breytast og er að breytast út frá ým-
iss konar tæknibreytingum. Einnig
erum við að reyna að læra um það

hvernig er hægt að nota umhverfi
vefverslana, svo sem eins og merk-
ingar, vottanir, dóma neytenda, til að
stuðla að ábyrgari neytendahegðun.
Það sem kemur oft upp í hugann hjá
fólki þegar það heyrir um markaðs-
mál og markaðsfræði er að það sé
verið að koma einhverju drasli á
framfæri sem fólk þarf ekki, það á ef-
laust stundum við en er samt algeng-
ur misskilningur.“

Mikilvægt að stuðla að
ábyrgum viðskiptaháttum

Markaðsfræði snýst um að skoða
samspilið á milli neytenda og fyrir-
tækja og ekki síður þegar það verður
einhverskonar brestur þar á, eins og í
tilviki hollustu þar sem mikilvægt er
að skoða muninn á skammtíma- og
langtímamarkmiðum. „Í þessu sam-
hengi eru rannsóknarsetur háskóla
mikilvæg í því að reyna að stuðla að
ábyrgum viðskiptaháttum hjá fyr-
irtækjum og í því að fræða neytendur
og reyna að verja þá, ásamt því að
styðja við fyrirtæki,“ segir hann.

Hvernig tilfinningu hefurðu fyrir
nýju ári?

„Ég hef ágætis tilfinningu fyrir
árinu og vonandi erum við farin að
sjá fyrir endann á kórónuveiru-
leiðindum.

Það væri gaman að fara að hitta
fleira fólk, við erum að vinna mikið
með fræðimönnum og rannsak-
endum erlendis, eins gaman og það

V
aldimar Sigurðsson starf-
ar við Viðskiptadeild Há-
skólans í Reykjavík, þar
sem hann stýrir rannsókn-
arsetri sem sérhæfir sig í

rannsóknum á neytendahegðun, sér-
staklega þegar kemur að markaðs-
setningu matvæla og ferðaþjónustu.
Þannig hefur hann í gegnum tíðina
unnið með sjávarútveginum, Ice-
landair og hinum ýmsu smálsölum.

Hann er með doktorsgráðu í fagi
sínu, meistaragráðu í stjórnun og
grunnmenntun í sálfræði svo allt
sem hann hefur lært í gegnum tíðina
gerir hann að öflugum fræðimanni
um hegðun fólks og hugsanir og
hvernig má best ná til þess með við-
eigandi vörur og þjónustu.

Hann segir ólíkt að vinna með
matvælafyrirtækjum og ferðaþjón-
ustunni.

„Innan matvæla höfum við sér-
stakan áhuga á hollustu og sjálf-
bærni en innan ferðaþjónustunnar
höfum við sérhæft okkur sérstaklega
í nýmiðlum og tækninýjungum.“

Valdimar er að vinna í spennandi
verkefni núna sem styrkt er af
Rannís og snýst um að rannsaka
hvernig megi auka hollustu og sjálf-
bærni út frá hegðun neytenda.

„Þá sérstaklega með áherslu á við-
skipti í smásölu þar sem kaupin fara
fram, bæði í hefðbundnum versl-
unum og í smásölu á netinu. Í því
samhengi erum við að skoða mikið
hvernig verslun er að fara að ein-

„Nemendur læra að
setja upp herferðir á
samfélagsmiðlum“

Valdimar Sigurðsson, prófessor í markaðsfræði, er maðurinn á
bak við námskeiðið Markaðssetning á samfélagsmiðlum, sem
kennt verður 24. febrúar næstkomandi í Opna háskólanum.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Ljósmynd/Colourbox

Valdimar Sigurðsson, prófessor í
markaðsfræði við Viðskiptadeild
Háskólans í Reykjavík, stýrir rann-
sóknarsetri sem sérhæfir sig í rann-
sóknum á neytendahegðun.
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Átt þú rétt
á styrk ?

Sjómennt er fræðslusjóður sjómanna og útgerðarfélaga

Sjómennt styrkir starfsmenntun sjómanna beint til

fyrirtækja í útgerð.

Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum

stéttarfélaganna.

Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin

um afgreiðslu þeirra í umboði Sjómenntar

Kynntu þér rétt þinn á www.sjomennt.is

Sjómennt



Fyrir
líkama
og sál

L augarnar í Reykjaví k

w w w. i t r. i ssýnumhvert öðru tillitssemi
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er að vera í Háskólanum í Reykjavík,
þá væri gott að komast meira út og
hitta fólkið sem ég er að vinna með.

Það sem ég er mest áhugasamur
um er smásala og hvað er að gerast
þar. Það er áhugavert að fara inn í til
dæmis verslunarmiðstöð á Íslandi og
sjá hversu mikið af verslunarrými
virðist vera autt. Þarna eru vissulega
kórónuveiruáhrif. Við erum núna að
rannsaka gögn frá því að kórónu-
veiran byrjaði til dagsins í dag. Það
er margt áhugavert hvað varðar
neytendahegðun. Í fyrstu var um-
frameftirspurn eftir ákveðnum
vörum svo sem bleyjum, salernis-
pappír, spritti og fleiru sem þurfti að
bregðast við, en smásalar höfðu mik-
ilvægu hlutverki að gegna, ekki bara
varðandi að vera stöðug fyrirtæki og
dreifa vörum heldur líka að stuðla að
minni hættu á smitum þar sem neyt-
endur eiga það til að hrúgast inn í
verslun eftir að hefðbundnum vinnu-
tíma lýkur. Einnig er mikilvægt
hvernig við dreifum mest seldu vör-
unum innan verslunarinnar. Þetta er
hluti af samfélagslegri ábyrgð fyrir-
tækja og sýnir hvernig markaðsmál
og neytendagreiningar geta tengst
sóttvörnum.

Svo er það yfirfærsla verslunar
yfir á netið og svokölluð alverslun (e.
omnichannel). Við erum mjög spennt
fyrir því að skoða það og rannsaka
vel, hvernig við getum samkeyrt bet-
ur hefðbundna verslun, samfélags-
miðla og netið. Lykillinn er að gera
líf neytandans auðveldara. Við erum
áhugasöm um hvernig hægt sé að
skilja betur markmið neytenda og
hugsa um hvern einasta snertiflöt og
þröskuld, á sama tíma og afþreying
og upplifun þarf að aukast. Rann-
sóknir okkar með myndavélatækni
og greiningum í verslunum sýna sér-
staklega að tíma þeirra sem fara inn
í verslun til að versla fáa hluti er só-
að.

Á síðasta ári vorum við að rann-
saka markaðssetningu í kórónu-
veirukrísu og vorum mikið með ráð-
leggingar til fyrirtækja og kúrsa í
Opna háskólanum um markaðs-
setningu í krísuástandi. Vonandi
losnum við fljótlega úr þessum að-
stæðum og getum þá fært áhersluna
yfir á að vinna úr og greina virði
samskipta og hvernig hægt er að
beita stafrænni tækni. Það var
áhugavert að sjá hvernig áskor-
anirnar hafa verið í þessum faraldri.
Núna er komin reynsla á hvernig
markaðssetning í slíku ástandi geng-
ur og þetta hefur ýtt markaðs-
setningu á netinu áfram. Ég er mjög
spenntur fyrir því að sjá hverjar
breytingarnar verða og halda áfram
að stúdera nýjungar á markaðnum.“

Að skapa efni sem fólkið vill sjá

Hvaða máli skiptir í dag að kunna
markaðssetningu á samfélags-
miðlum?

„Það skiptir augljóslega miklu
máli. Samfélagsmiðlar eru leitar-
vélar og þar finna neytendur lausnir
á sínum vandamálum. Ef fyrirtækið
er ekki þar með lausnir, þá geta við-
skipti tapast. Þessi markaðssetning
er á köflum eilítið öðruvísi heldur en
hefðbundnar auglýsingar og kynn-
ingastarfsemi á þann hátt að fyrir-
tæki þarf á stundum að gefa frá sér
ákveðna stjórn á áreitum og inn-
gripum og hlusta meira og styðja við.
Sérstaklega samskipti á milli neyt-
enda. Rannsóknir okkar hafa snúist
um að rannsaka hvenær neytendur
vilja fá skilaboðin send frá fyrir-
tækinu sjálfu og hvenær og í hvaða
formi þeir kjósa frekar að sjá þau frá
öðrum neytendum. Markaðssetning
á samfélagsmiðlum er ekki bara að
setja upp síður á Facebook, Twitter
og Instagram heldur að taka þátt í
samtalinu. Það þarf að hlusta, svara

og setja fram viðeigandi efni. Mik-
ilvægt er að skapa efni sem fólkið vill
sjá og leitar að og deilir, þekkja
neytendur og búa til áhugavert efni
og vera skemmtilegur. Þetta þarf að
innvikla í viðskiptalíkan fyrir-
tækisins. Ef það er gert þá er hægt
að vera með góðan miðil og koma
hlutum á framfæri, eins og til dæmis
Icelandair hefur margoft sýnt. Sam-
félagsmiðlar eru góð viðbót í miðla-
flóruna, nauðsynlegt að taka þátt því
það er mikil virkni í gangi.

Samfélagsmiðlar eru jafnframt
vettvangur fyrir kvartanir og um-
fjallanir. Ef neytendur fá ekki lausn
sinna mála þá kvarta þeir við aðra.
Fyrirtæki vita kannski ekki um
óánægjuna og geta ekki brugðist við
eða svarað ef þau fylgjast ekki vel
með. Við höfum verið að rannsaka
hvernig fólk kvartar á samfélags-
miðlum og hvernig fyrirtæki geta og
eiga að svara fyrir það og hverjir eru
algengustu og viðkvæmustu þjón-
ustubrestirnir og hvernig fyrirtæki
getur bætt fyrir erfið mistök. Fyrir-
tæki geta greint ólíka viðskiptavina-
hópa og fundið viðeigandi lausn fyrir
hvern hóp fyrir sig.“

Nú er margir latir á samfélags-
miðlum, eru þeir að missa af ein-
hverju?

„Já, þeir eru að missa af geggj-
uðum kattamyndböndum og auglýs-
ingum og afmælisdögum alls konar
fólks sem þeir muna kannski ekki
hvernig þeir þekkja. Það virðist vera
vaxandi hópur sem kýs að hunsa
samfélagsmiðla að einhverju eða öllu
leyti og ég get ekki ímyndað mér að
þeir einstaklingar séu eitthvað verr
staddir. Það er með samfélagsmiðla
eins og margt annað, það eru kostir
og gallar. Þetta er tímaþjófur sem
getur leitt til kvíða og fleira. Sam-
félagsmiðlar eru ekki upphaf og end-
ir alls, hvorki fyrir fólk né fyrir fyrir-
tæki. Hins vegar á það til að
gleymast í umræðunni hversu auð-
velt og þægilegt það er orðið að ná í
fólk og deila hlutum með aðstoð sam-
félagsmiðla.“

Háskólar búa til þekkingu

og miðla henni

„Það er algeng mýta að þeir sem
séu í háskólunum séu að kenna frá
níu til fimm, enda væru gæði þeirrar
kennslu trúlega ekki á háu stigi. Það
fer mikill tími í rannsóknir, að skapa
nýja þekkingu sem við miðlum svo til
fræðasamfélagsins, fyrirtækja og
okkar nemenda. Hlutverk háskóla er
í fyrsta lagi að búa til þekkingu og
svo í öðru lagi að miðla henni. Það
besta sem gerist í háskólaumhverf-
inu er þegar það er búin til mikilvæg
þekking þar sem fræðin eflast og/eða
það verður mikil hagnýting fyrir
fyrirtæki og samfélagið. Þegar kem-
ur að kennslunni þá er best þegar
maður er að kenna efni þar sem við
erum að leggja eitthvað til málanna.
Við erum með framlag til akadem-
ísks samtals. Kórónuveiran hefur
kannski hjálpað svolítið til við þenn-
an skilning á mikilvægi rannsókn-
arstarfs, þar sem stöðugt er beðið
eftir næstu rannsókn á áhrifum bólu-
efna og svo framvegis. Þá eru rann-
sóknir komnar nær fólkinu, þar sem
oft er vísað í nýjustu greinarnar þeg-
ar tekin eru viðtöl við Þórólf eða
Kára, og efni á Covid.is. Þannig virk-

ar þetta að sjálfsögðu einnig í mark-
aðsfræði, þar sem við höfum verið
með framlag til þátta eins og mark-
aðssetningar á Airbnb eða hinu fé-
lagslega hagkerfi, markaðssetningar
á hollustu og sjálfbærni, samfélags-
miðlamarkaðssetningar í ferðaþjón-
ustu og fleira,“ segir hann aðspurður
um störf sín.

Maður sér ekki fyrir sér hinn
dæmigerða fræðimann á netinu, en
svo er auðvitað Háskólinn í Reykja-
vík svo framarlega þegar kemur að
tækni. Hver er þín skoðun á þessu?

„Háskólinn í Reykjavík er nútíma-
legur skóli og netið og tækni er lykil-
þáttur í öllu sem við gerum í rann-
sóknum og kennslu. Við notum
alþjóðlega gagnagrunna til að fá að-
gang að fræðigreinum, við náum í
þátttakendur í tilraunir og kannanir
og aðrar rannsóknir um allan heim í
gegnum netið, við vinnum með al-
þjóðlegu teymi rannsakenda á tíma-
beltum sem spanna frá Bandaríkj-
unum til Nýja-Sjálands. Varðandi
kennslu, þá er ég mjög ánægður
hvernig okkur hefur tekist að höndla
kórónuveiruástandið og þar er lykil-
atriði að nýta tæknina. Við í Háskól-
anum í Reykjavík leggjum áherslu á
að kennslustundir séu viðeigandi og
verkefnamiðaðar. Við fáum gesta-
fyrirlesara frá atvinnulífinu, vinnum
að verkefnum og að sama skapi á
netinu erum við með hermun (e. sim-
ulation) þar sem nemendur okkar til
dæmis læra að setja upp herferðir á
samfélagsmiðlum og vinna úr þeim
gögnum sem koma út úr því og jafn-
vel keppa í því hver er bestur að ná
árangri fyrir sitt fyrirtæki. Við ger-
um einnig myndbönd sem geta hjálp-
að nemandanum frekar að finna
lausnir.“

Hvaða möguleika eiga fyrirtæki
þegar kemur að markaðssetningu?

„Þau eiga enga möguleika ef þau
eru ekki með markaðssetningu, og
þau geta ekki komið sér undan
markaðssetningu. Markaðssetning
er mun meira en auglýsingar og nær
til stefnumótandi aðgerða, hvaða

markhópa eigi að velja og einnig
hver er varan sem á að selja, hver er
verðlagningin, hver er staðsetningin
eða dreifileiðin. Það er ekki mögu-
leiki á að koma sér undan þessu, en
það er spurning hversu faglega þetta
er gert. Fyrirtæki sem huga ekki vel
að og byggja ekki þessa markaðs-
setningu á góðri þekkingu, gögnum
og greiningum, eiga á hættu að verða
undir í samkeppni. Tökum dæmi:
Hvaða verðlagning er að fara að há-
marka hagnað fyrirtækisins? Ég bið
nemendur mína mjög oft um að
spyrja stjórnendur að því hvernig
þeir ákváðu verðlagningu á vörunni,
þjónustunni, uplifuninni, sem þeir
eru að selja. Svo getum við að sama
skapi spurt allan nemendahópinn
hvað þau væru tilbúin að borga fyrir
þessa vöru. Varan getur verið of dýr
eða ódýr með tilheyrandi tapi. Að
sama skapi auglýsingar og kynn-
ingar: Hver er besta leiðin til að ná í
neytendur sem eru áhugasamir um
vöruna og hafa efni á henni? Það er
auðvelt að sóa miklum peningum í
þennan málaflokk eða þá að lenda í
því að enginn veit um vöruna eða
ímyndin er ekki sterk vegna þess að
viðkomandi kastaði krónunum til að
spara aurana.“

Tilfærsla þekkingar

nemenda á milli mikilvæg

Fyrir hvern er námskeiðið í Opna
háskólanum hugsað?

„Opni háskólinn sérhæfir sig í
námskeiðum fyrir atvinnulífið, þann-
ig að þar er oft mjög skemmtileg
kennsla þar sem nemendahópurinn
samanstendur af stjórnendum og
sérfræðingum sem eru að vinna í
þessum málum eða hafa gríðarlegan
áhuga. Ástríðan er mikil. Það er frá-
bært að kenna í námskeiði eins og
samfélagsmiðlamarkaðssetningu,
það eru mörg dæmi sem maður
heyrir frá nemendunum sjálfum. Ég
hef lagt mig fram við það í svona
kennslu að bíta í tunguna á mér á
köflum og finna og sjá þá nemendur
sem hafa frá skemmtilegum hlutum

„Áhrifavaldar þurfa
að vera trúverðugir
og þurfa að tengjast
ákveðnum vörum,
lausnum, menningu,
og það ber að varast
að láta áhrifavaldinn
fara út úr sinni
menningu. Áhrifa-
valdur sem er stór og
mikill og er í öllu;
hans trúverðugleiki
og áhrif geta minnkað
með tímanum.“

Valdimar er ánægður
að starfa innan Há-
skólans í Reykjavík.
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að segja og eru tilbúnir að segja frá
plönum eða áskorunum sem snerta
þetta málefni. Það er ekki síður að
nemendur séu að kenna hver öðrum,
enda er það í okkar kennslu að miða
að því að ná tilfærslu á milli nem-
enda. Markaðssetning á samfélags-
miðlum getur skilað af sér miklum
gögnum um hvað fólk er að líka við
eða kaupa eða segja, hvaða póstum
er dreift áfram og hverjum ekki, og
svo framvegis, þannig að þeir sem
hafa líka áhuga á tölfræði eða þeir
sem eru hönnuðir og spá mikið í
hvernig eigi að setja upp flotta pósta,
geta svo sannarlega lagt eitthvað til
málanna. Námskeiðið er fyrst og
fremst fyrir þau sem eru að fást við
málefnið og/eða þau sem eru spennt
fyrir því.“

Áttu nokkur góð ráð fyrir okkur
að deila, sem fyrirtæki geta farið í
strax eftir lestur viðtalsins, þegar
kemur að því að kynna vörur sína og
þjónustu?

„Já, ekki gera neitt óhugsað og
gott er að forprófa hluti. Þegar fólk
er að byrja, þá þarf að hlusta og
hugsa ekki bara til skamms tíma um
eigin hagsmuni og selja, heldur líka
að reyna að lesa út úr því hver eru
raunveruleg vandamál neytenda og
hvernig er hægt að þjónusta þá bet-
ur. Það er mikilvægt að reyna að
skilja þá neytendamenningu sem er í
gangi, jafnvel að vera með ráðgjafa-
hóp neytenda sem gefa endurgjöf.
Gott er oft að vera með mikinn húm-
or og taka sig ekki of alvarlega. Ef
maður er á samfélagsmiðlum þá er
maður yfirleitt í skemmtanabrans-
anum einnig.

Þátttaka (e. engagement) skiptir
miklu máli á samfélagsmiðlum og að
fá rétta fólkið með mikil tengsl til að
kaupa og skoða.“

Með þekkingu á taugamark-

aðssetningu og lífeðlisfræðilegri

markaðssetningu

Hvernig förum við að því að auka
þátttöku fólks með fyrirtækjum?

„Það er rétt að þátttaka skiptir
miklu máli og við höfum stúderað
hana mjög vel. Við erum í samstarfi
við einn frægasta vísindamanninn á
því sviði. Okkar rannsóknir hafa
mikið miðast við atferlisþátttöku (e.
behavioural engagement) þegar
kemur að hegðun, þar sem öll sala á
sér oft nokkurn undanfara. Við höf-
um verið að rannsaka hvernig efni í
póstum, hvernig hönnun póstsins og
efni póstsins á að vera til þess að ná
fram meiri þátttöku í formi þess að
fólk líki við og skrifi athugasemdir
og dreifi efninu áfram. En þátttaka
er ekki síður hugræn og tilfinn-
ingaleg. Póstur sem sendur er út
getur náð dýpri merkingu, þekkingu
og minningum hjá fylgjendum. Það
er hægt að skapa sterkari tilfinn-
ingatengsl við vörumerkið. Fyrr-
nefnda þátttakan; þar er hægt að
reiða sig á mælingar samfélagsmiðl-
anna sjálfra og hvetja fyrirtækið til
að hugsa eins og tilraunavísinda-
maður þar sem eitthvað er sett út og
skoðað hvernig það virkar. Það sem
er gott við samfélagsmiðlana er að
það er hægt að fjárfesta meira þegar
maður sér að hlutirnir virka, eins er
hægt að bakka út úr því þegar maður
sér að hlutirnir virka ekki. Til að sjá
þessa hugrænu og tilfinningalegu
þátttöku þarf að gera sínar eigin
rannsóknir, það er eitthvað sem við
höfum verið að gera með augn-
skönnum, þar sem við skoðum hvert
fólk horfir og horfir ekki og hversu
lengi. Við höfum líka farið í tauga-
markaðssetningu eða lífeðlis-
fræðilega markaðssetningu þar sem
við mælum EEG eða rafleiðni heil-
ans þar sem við getum séð mismun-
andi virkni í svæðum í framheila, það
getur gefið vísbendingar um að við-

komandi hafi áhuga á og vilji skoða
eitthvað betur. Þessar rannsóknir
eru gerðar af stórfyrirtækjum al-
þjóðlega og eiga heima á tilrauna-
stofum þó að það sé ekki mikið um
lífeðlisfræðilegar rannsóknir sem
eiga sér stað hjá fyrirtækjum á Ís-
landi ennþá.“

Góður áhrifavaldur

verður að geta sagt nei

Valdimar segir að áhrifavaldar séu
annað en markaðssetning með
stjörnum (e. celebrity marketing).

„Áhrifavaldar þurfa að vera trú-
verðugir og þurfa að tengjast
ákveðnum vörum, lausnum, menn-
ingu, og það ber að varast að láta
áhrifavaldinn fara út úr sinni menn-
ingu. Áhrifavaldur sem er stór og

mikill og er í öllu; hans trúverðug-
leiki og áhrif geta minnkað með tím-
anum. Áhrifavaldar þrífast best í
undirmenningu sem er ekki hluti af
almennri menningu á Íslandi. Til
dæmis hef ég unnið með stórum
fyrirtækjum á Íslandi þar sem við
höfum getað markaðssett vörur með
áhrifavöldum til sérstakra hópa, með
sérstökum skilaboðum, sérstökum
vörum og sérstakri verðlagningu,
sem hefði ekki verið hagkvæmt að
gera yfir heildina því það hefði haft
slæm áhrif á almennt vörumerkja-
virði þessa félags. Áhrifavaldur þarf
að vera trúr sínu ef hann ætlar að
vera áhrifavaldur lengi. Það er eitt
sem við skoðum mikið í auglýsinga-
og kynningarstarfsemi, það er
stjórn, hversu mikla stjórn fyrir-

tækið hefur á aðstæðum. Það er auð-
velt að hafa stjórn á útvarps- og
sjónvarpsauglýsingu, hvenær þær
birtast, hver eru skilaboðin og fleira.
Fyrirtæki þurfa að átta sig á því að
með áhrifavalda þá er minni stjórn.
Það getur verið happa og glappa
hvort hlutir taki flugið eða ekki. Það
þarf að varast að neyða áhrifavald-
inn í að vera of mikið í takt við
áherslur og takt fyrirtækisins ef það
ýtir áhrifavaldinum fjær sinni undir-
menningu. Það er orðaforði, húmor,
persónueinkenni, þetta eru þættir
sem skipta máli. Góður áhrifavaldur
verður að geta sagt nei takk við alls
konar gylliboðum. Enn frekar er það
mikilvægt fyrir fyrirtæki að hætta
að trúa á einn miðil. Að jafnaði borg-
ar sig ekki að setja alla peningana á

einn stað, hvort sem það er Face-
book eða áhrifavaldar, lykillinn er að
stunda samþætta margmiðlun.“

Ljósmyndir og orðalag í texta
skiptir einstaklega miklu máli, húm-
or, gleði, virðing og að vera viðeig-
andi virðist alltaf hitta í mark. Er
þetta eitthvað sem þú spáir mikið í?

„Já, við spáum mikið í þetta. Það
þarf að vita hver er markhópurinn
eða neytendapersónan sem skila-
boðin eru miðuð að, hver eru áreitin,
hverjir eru litirnir, hver er sendandi
skilaboðanna og hver er röddin.
Okkar rannsóknir ganga út á það
kerfisbundið að stjórna þessum
breytum, að taka út hluti, setja inn
hluti og sjá hver áhrifin eru þegar
kemur að hegðun neytenda,“ segir
Valdimar.
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Kennsla hefst 10. janúar 2022

Skráning stendur yfir á jsbdans.is

Jazzballett

Skemmtilegt og fjölbreytt dansnám fyrir stelpur
og stráka frá 6 ára aldri.
Í boði eru byrjenda- og framhaldshópar á
aldrinum 6-7 ára, 8-9 ára, 10-12 ára, 13-15 ára
og 16 ára og eldri.
Uppbyggileg dansþjálfun sem veitir nemendum
útrás fyrir dans- og sköpunargleði. Unnið er með
fjölbreytta tónlist í tímum. Frábært dansnám sem
eflir og styrkir nemendur, bæði líkamlega
og andlega.

Forskóli fyrir 3-5 ára

Skemmtilegt og þroskandi dansnám fyrir börn
á aldrinum 3-5 ára. Dansgleði og hreyfifærni
nemenda virkjuð í gegnum dans og leiki.

JSB fyrir alla dansara!
Örfá pláss laus á vorönn
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svip á líf hennar. Þær hafi þó flestar haft já-
kvæðar upplifanir í för með sér, líkt og
Barselóna-flutningurinn.

„Það muna allir eftir því að hafa húllað í
barnæskunni en ég var aldrei neinn sér-
stakur húllari. Húllið kemur í rauninni þegar
ég flutti til Barselóna í sex mánuði og kynn-
ist þar stelpu sem er frá Mexíkó. Hún er húl-
ladansari og mér fannst það geðveikt. Ég var
dáleidd af þessu. Ég reyndi og ég reyndi að
húlla en það tók mig þrjá heila mánuði að ná
að húlla almennilega, og ég er ekki að ýkja.
Mig langaði svo að geta gert þetta en var oft
alveg við það að hætta við og gefast upp en
mig langaði bara svo mikið til að geta húllað
þannig að ég lét bara verða af því,“ segir Ró-
berta. „Ég var komin aftur heim þegar ég
loksins náði að halda hringnum uppi og gat
húllað.“

Róberta tekur að sér að koma fram við ým-
is tilefni. Hún hefur skemmt fjöldanum öllum
af fólki með sinni einstöku húlladansfærni og
hafa bæði ungir sem aldnir haft gaman af að
hennar sögn. Þá segist Róberta í raun skipta
um karakter eftir því hvert tilefnið er. Hún
sé Húllumhæ Húllastelpan á fjölskyldu-
skemmtunum en hún komi fram sem Bobbie
Michelle á fullorðinsskemmtunum.

„Ég skemmti við öll tilefni. Ég er með tíma
fyrir gæsa- og steggjahópa til dæmis, afmæli,
árshátíðir eða hvað sem er, og þá er meira
burlesque og hooplesque. Það þýðir í raun
bara örlítið meiri kynþokki í búningavali og
danssporum,“ segir Róberta. „En svo eru
námskeiðin í fullum gangi, reyndar orðið upp-
selt núna en ný námskeið fara af stað aftur
eftir áramót. Ég fæ bara ekki nóg af því að

É
g nennti ekki að fara í meira
nám, ég var komin með svolítinn
leiða á að læra og vildi ekki fara
að binda mig í önnur þrjú ár svo
mig langaði að prófa að fara út

úr þægindarammanum og skrá mig á fullt
af námskeiðum í staðinn. Læra bara fullt
af nýjum og alls konar hlutum. Úr varð að
ég skráði mig á burlesque-námskeið hjá
Margréti Maack og svo hef ég ekkert farið
á nein fleiri námskeið eftir það – fyrir ut-
an þau sem tengjast þessum bransa,“ út-
skýrir Róberta.

„Ég fann mig bara 100% á réttu hill-
unni. Þegar ég fór á námskeið hjá Mar-
gréti fóru hlutirnir að gerast. Hún bauð
mér á sýningar og þá fattaði ég að ég vildi
taka þátt í skemmtanalífinu. Ég fór að
blanda húlinu við þetta og sá að ég gat
nýtt húlið í að dreifa gleði. Ég man ég
hugsaði bara: Vá, þetta er eitthvað sem ég
get gert. Þetta er eitthvað sem ég vil
vinna við,“ segir Róberta og hlær.

Í dag starfar Róberta hvort tveggja sem
húlladansþjálfari, skemmtikraftur og stuðn-
ingsfulltrúi í búsetukjarna fyrir konur með
tvígreiningar, það er að segja, konur sem
eiga við geð- og vímuefnavanda að etja og
glímt hafa við þrálátt heimilisleysi. Velferð-
arsvið Reykjavíkurborgar rekur sérstakar
einstaklingsíbúðir í íbúðakjarna sem ætl-
aður er fyrir konur í bágri stöðu. Einnig
hélt Reykjavíkurborg úti tímabundnu neyð-
arskýli fyrir konur en síðasta sumar var sá
rekstur lagður niður. Róberta starfaði áður
í neyðarskýlinu í Skipholti en starfar nú í
íbúðakjarnanum og hefur gert síðasta árið.

„Ég þurfti nýverið að minnka við mig í
hefðbundnu vinnunni minni því aðsóknin í
húlið hefur verið svo góð. Ég vinn 50%
starfshlutfall í íbúðakjarna fyrir konur sem
eru með tvígreiningar og hafa búið við heim-
ilisleysi til langs tíma. Það getur oft verið
erfitt en er oftast ótrúlega skemmtilegt og
gefandi starf. Það getur ekki hver sem er
unnið svona starf en þær týpur sem sækjast
eftir þessum störfum og er annt um þennan
málaflokk eru alveg einstakar. Það er góður
starfsandi á milli starfsfólksins, dass af
svörtum húmor og mikið líf og fjör og þess
vegna er þetta skemmtilegt starf,“ segir Ró-
berta.

„Það er ekki annað hægt en að dást að
þessum konum. Ég hef dregið mikinn lærdóm
af þeim, þær hafa í raun kennt mér mikið á
lífið og samfélagið. Þarna fær fólk bara að
vera eins og það er. Ég er þakklát fyrir að
geta tekið þátt í þessu starfi, að fá að mæta
fólki þar sem það er, eins og það er. Þetta
eru gríðarlega mikilvæg úrræði enda ætti
enginn að þurfa að upplifa það að dúsa úti og
eiga í engin hús að vernda.“

Gott að finna barnið í sér

Fyrr á árinu byrjaði Róberta með nám-
skeið fyrir fullorðna í húlladansi. Starfsem-
ina kallar hún Húllumhæ Húllastelpan en
nafnið kom frá gestunum í neyðarskýlinu í
Skipholti þar sem Róberta starfaði áður.

„Nafnið kom þaðan. Þær mundu ekkert
alltaf hvað ég heiti en þær tengdu mig alltaf
við húllið. Þannig að þær kölluðu mig oft og
iðulega bara húllastelpuna,“ segir Róberta og
hlær. „Ég mætti stundum með húllahringina

í vinnuna og þeim fannst það svo skemmti-
legt. Húllahringirnir vöktu oft mikla lukku í
Skipholtinu. Það var ótrúlega gott og gaman
að geta komið með einhverja gleði inn í þess-
ar aðstæður. Ég fékk hlýju í hjartað þegar
ég sá hvað þær áttu það til að lýsast upp og
finna barnið í sér.“

Róberta segir konur einungis hafa komið
á námskeið í húlladansi hingað til. Segir hún
karlmenn meira en velkomna og biðlar til
þeirra að vera ófeimnir við að mæta og
sleppa fram af sér beislinu og finna hið
barnslega eðli í sér.

„Það er svo mikilvægt að geta fundið barn-
ið í sér endrum og eins. Það að húlla er svo
margt. Það er í grunninn bara leikur, svo er
það góð hreyfing, hugleiðsla og á sama tíma
hugarleikfimi. Þú þarft að hugsa mikið þegar
þú ert að húlla, hvernig þú ætlar að halda
hringnum á líkamanum, hvar á þunginn að
vera og svo framvegis. Þegar þú ert að húlla
þá í rauninni dettur þú í ákveðið flæði. Þú
hefur ekkert tíma til þess að hugsa um neitt
annað en að húlla og þá erum við komin í
einbeitingu og núvitund, þannig að þú sérð
hvað þetta getur verið vítt,“ útskýrir Ró-
berta.

Tveir misjafnir karakterar

Róberta segist hafa kynnst húllinu fyrst
fyrir alvöru þegar hún tók hvatvísa ákvörð-
un og flutti til Barselóna á Spáni árið 2018.
Þá var hún í fjarnámi í fjölmiðlafræði við
Háskólann á Akureyri og langaði til að gæða
líf sitt ævintýraþrá með sól og suðrænum
anda. Róberta segist vera hvatvís að eðlis-
fari og að skyndiákvarðanir hafi sett sinn

Kvenlíkaminn
og húllahringir
fara vel saman

Fjöllistakonan og húlladansarinn Róberta
Michelle Hall segir með ólíkindum hversu
ævintýralegt lífið getur verið. Eftir að Ró-
berta hafði gengið menntaveginn og lokið
við háskólanám árið 2019 fékk hún hvergi
starf við sitt hæfi. Í það minnsta ekki á þeim
tíma. Það hafi í raun verið henni mikil gæfa,
eftir á að hyggja, því hún skráði sig á bur-
lesque-námskeið hjá Margréti Erlu Maack
og segir að þá hafi ekki orðið aftur snúið.

Ásthildur Hannesdóttir | asthildur@mbl.is
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Er kominn tími til

að gera eitthvað?

Styrkleikar
Þátttakendur fá tækifæri til að greina helstu styrkleika sína

og skoða leiðir til að nýta þá betur í daglegu lífi.

Rannsóknir benda til þess að aukin meðvitund um helstu

styrkleika okkar auki vellíðan okkar.

Bókhald, Excel og tölvubókhald
Farið er yfir grundvallaratriði og hugtök í bókfærslu og bókhaldi

fyrirtækja og einstaklinga. Þátttakendur læra færslu bókhalds

frá grunni og því ekki gert ráð fyrir forþekkingu og námskeiðið

nýtist einnig þeim sem hafa ákveðinn grunn fyrir.

ÚFF - Úr frestun í framkvæmd

Farið yfir ástæður frestunar, einkenni og afleiðingar. Fyrir

þá sem vilja hætta að fresta og fara að ná árangri í lífinu.

Jákvæð sálfræði
Almenn umfjöllun um jákvæða sálfræði og hvernig hún tengist

andlegri heilsu og vellíðan.

Í fókus - að ná fram því besta með
ADHD
Eykur skilning á ADHD (athyglisbresti/ofvirkni) og hvernig er

hægt að ná betri tökum á einkennum ADHD í daglegu lífi.

Næstu námskeið í boði hjá Hringsjá

Ég heiti
Svala Breiðfjörð
Arnardóttir

Ég er löggiltur bókari
hjá Hringsjá náms-
og starfsendur-
hæfingu.
Ég var nemandi í
Hringsjá náms- og
starfsendurhæfingu.

„Hringsjá breytti lífinu til hins betra.
Í dag er ég í draumastarfi og elska
að vakna á morgnana.“

Hringsjá býður úrval af öðru-

vísi og spennandi námskeiðum

sem hafa hjálpað mörgum að

komast aftur eða í fyrsta sinn

af stað til meiri virkni, meiri

lífsgæða og fleiri valkosta í

námi eða starfi.

Morgunblaðið/Eggert

Róberta Michelle
fann sína hillu
þegar hún lærði
að húlla.

sjá fullorðið fólk leika sér eins og börn.
Fullorðni aðilinn gleymist oftar en ekki
bara fyrir utan dyrnar, það er geggjað,“
segir hún jafnframt.

„Kvenlíkaminn og húllahringir passa líka
alveg einstaklega vel saman. Ég elska að
leika mér með form og pósur. Tjáning-
arformið getur verið svo fjölbreytt og mis-
munandi, þetta er bara eins og list en er á
sama tíma leikur og líkamsrækt. Ég elska
þetta og er ótrúlega þakklát fyrir að fá að
vinna við áhugamálið mitt,“ segir Róberta.
„Ef ég væri föst á eyðieyju og mætti taka
þrjá hluti með mér þá myndi ég augljóslega
taka húllahring með mér, heyrnartól til
þess að geta hlustað á tónlist og ís – enda-
laust af ís. Ég væri alveg góð á meðan ég
gæti húllað, hlustað á tónlist og borðað
karamelluís,“ segir Róberta skellihlæjandi
að lokum.

„Ég fannmig bara
100% á réttu hillunni.
Þegar ég fór á nám-
skeið hjá Margréti
fóru hlutirnir að ger-
ast. Hún bauðmér á
sýningar og þá fattaði
ég að ég vildi taka þátt
í skemmtanalífinu.“
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S
teven Meyers er nýráðinn deild-
arforseti kvikmyndadeildar
Listaháskóla Íslands en nám í
kvikmyndalist mun hefjast við
skólann haustið 2022. Hann hefur

starfað sem handritsráðgjafi og kvikmynda-
kennari um árabil. Meyers er fæddur og upp-
alinn í Michigan í Bandaríkjunum en hefur
búið víða, meðal annars í New York, París og
Prag, áður en hann settist að lokum að hér í
Reykjavík.

Hann er með grunnmenntun í félagsfræði
auk diplómanáms í handritagerð og leikstjórn
frá tékkneska kvikmyndaskólanum FAMU.
Síðar lauk hann MFA-gráðu í sama fagi frá
Columbia University School of the Arts.

Hann flutti til Reykjavíkur síðla árs 2006
ásamt eiginkonu sinni Hrönn Sveinsdóttur,
framkvæmda-stjóra Bíós Paradísar, þau búa í
Vesturbænum í dag með þremur ungum
dætrum sínum og hundi.

Meyers telur mikinn ávinning af því að
hafa stundað nám í tveimur frábærum kvik-
myndaskólum í ólíkum heimsálfum.

„Það hefur gefið mér innsýn í hinar ýmsu
stefnur og venjur í kvikmyndanámi á seinni
námstigum.

Sem kvikmyndanemi á sínum tíma gerði ég
handfylli af stuttmyndum og skrifaði nokkur
handrit sjálfur. Stór hluti ferilsins hefur þó
beinst að stofnanahlið iðnaðarins, þar sem ég
hef nýtt menntun mína til að styðja við þróun
verkefna á sviði kvikmyndagerðar (e. talent
development).“

Meyers hefur starfað sem ráðgjafi hjá
Kvikmyndamiðstöð Ísland frá árinu 2013,
kennt um árabil við Kvikmyndaskóla Íslands
og skipulagt fjölda handritanámskeiða og
annarra þjálfunarnámskeiða fyrir ungt hæfi-
leikafólk í gegnum sitt eigið fyrirtæki, Kvik-
myndaakademíuna í Reykjavík.

„Frá árinu 2016 hef ég, ásamt vini mínum
og samstarfsmanni Hafsteini Gunnari Sig-
urðssyni og fleirum, tekið þátt í að koma
kvikmyndanámi á háskólastig innan Listahá-
skóla Íslands. Ég hef svo frá árinu 2019 unnið

með listaháskólanum í að þróa þetta nýja
nám.“

Nýja kvikmyndadeildin mun taka á móti
fyrstu nemendum sínum í ágúst árið 2022.

„Uppbygging og námskrá mun byggja á
áralangri þróunarvinnu innan listaháskólans í
samvinnu við hagsmunaaðila úr íslenskum
kvikmyndaiðnaði. Þessi vinna fól meðal ann-
ars í sér samráð við virta erlenda sérfræðinga
og heimsóknir í skóla í nágrannalöndum okk-
ar. Hugmyndafræði námsuppbyggingarinnar
er í samræmi við ályktanir sem dregnar eru
úr skýrslu mennta- og menningarmálaráðu-
neytis um kvikmyndafræðslu árið 2012, þar
sem mælt var með áherslu á sex helstu lyk-
ilþætti kvikmyndagerðar. Þessi sérsvið iðn-
aðarins sem kennd verða eru leikstjórn,
handritsgerð, framleiðsla, kvikmyndataka,
klipping og hljóð. Í upphafi námstímans er
áhersla á að allir fái grunnþekkingu á þessum
helstu greinum en eftir því sem líður á eykst

sérhæfingin. Nemandi ætti því að útskrifast
með djúpa þekkingu og hæfni á því sérsviði
sem hann velur sér. Stefnt er að því að taka
12 til 15 nemendur í námið næsta haust. Um
er að ræða þriggja ára nám til bakkalárgráðu
og mun meistaranámi verða bætt við í fyll-
ingu tímans.“

Mikil verðmæti fólgin í samstarfi

við aðrar deildir háskólans

Meyers telur mikilvægt að hafa í huga að
kvikmyndadeildin verður til innan framsæk-
ins listaháskóla með öllu sem því fylgir, bæði
fyrir deildina og háskólann í heild sinni.

„Einn ávinningur þessa er að deildin verð-
ur strax tengd svæðisbundnum samvinnu-
verkefnum og alþjóðlegum samstarfsnetum
sem hvetja til skipta á nemendum, kennurum
og hugmyndum. Þessi hugmyndafræði mun
einnig verða virkjuð innan háskólans, þar sem
nemendur verða hvattir til samstarfs þvert á

faggreinar og deildir, sem og við önnur fræði-
svið og aðra háskóla hér á landi.“

Kvikmyndadeildin verður staðsett innan
sviðs kvikmyndalista, tónlistar og sviðslista
þar sem mikið er af augljósum snertiflötum á
milli þeirra listgreina.

„Við erum einnig fús að kanna samstarf á
milli kvikmynda og annarra deilda, svo sem
arkitektúrs, hönnunar, myndlistar og list-
kennslu. Að vera staðsett inni í listaháskól-
anum gerir okkur kleift að vinna þvert á
greinar.

Þetta mun stórefla kvikmyndanám landsins
og búa til alls konar spennandi tækifæri.“

Hann segir starfið í listaháskólanum hafa
verið einstakt ferðalag fyrir hann persónu-
lega.

„Þörfin fyrir kvikmyndanám á háskólastigi
er mikil og hafa margir unnið að uppbygg-
ingu þess í langan tíma. Það hefur verið heið-
ur og forréttindi að fá að vera hluti af upp-
byggingu deildarinnar hingað til og það er
sérstaklega auðmýkjandi að vera falið að vera
fyrsti forseti deildarinnar. Það er gríðarleg
ábyrgð en líka mjög spennandi að taka þátt í
að byggja upp þessa deild frá grunni.“

Munu leita að þeim allra bestu í námið

Opnað verður fyrir umsóknir um miðjan
febrúar fyrir skólaárið 2022 til 2023.

„Nemendur þurfa að jafnaði að hafa lokið
stúdentsprófi og sýna áhuga og skapandi
hæfileika í umsókn sinni. Þetta er háskóla-
menntun þannig að við munum leita að hug-
myndaríku, skapandi og hæfileikaríku ungu
fólki með metnað og sýn. Það segir sig sjálft
að við stefnum að nemendahópi án aðgrein-
ingar sem endurspeglar fjölbreytileikann í ís-
lensku samfélagi.“

Umsækjendur eru beðnir um að tilgreina
hvaða áherslugrein þeir vilja helst útskrifast
með.

„Þá er átt við leikstjórn, handritsgerð,
framleiðslu, kvikmyndatöku, klippingu eða
hljóð. Nemendur munu svo vinna að verk-
efnum sínum í teymum. Fyrsta árið er áhersl-

„Mikil þörf
fyrir kvik-
myndanám á
háskólastigi “
Steven Meyers, forseti kvikmyndadeildar Lista-
háskóla Íslands, segir það afar auðmýkjandi, og
mikinn heiður, að vera falið að vera fyrsti forseti
deildarinnar. Hann telur að nám í kvikmyndalist
á háskólastigi feli í sér spennandi tækifæri.

Elínrós Líndal| elinros@mbl.is

Meyers flutti til Reykjavíkur síðla árs 2006 ásamt
eiginkonu sinni Hrönn Sveinsdóttur, framkvæmda-
stjóra Bíós Paradísar, þau búa í Vesturbænum í dag
með þremur ungum dætrum sínum og hundi.
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Umsóknarfrestur er til kl.15.00, 7. febrúar 2022

Auglýst eftir umsóknum
í Nýsköpunarsjóð námsmanna

Markmið sjóðsins er að gefa háskólum, rannsóknastofnunum og fyrirtækjum tækifæri til að
ráða háskólanema í grunn- og meistaranámi í sumarvinnu við rannsókna- og þróunarverkefni.

l Styrkir verða veittir til rannsókna- og þróunarverkefna sem líkleg þykja til að stuðla að nýsköpun
og auknum tengslum háskóla, stofnana og fyrirtækja

l Umsóknir um styrki eru metnar með hliðsjón af möguleikum til hagnýtingar í atvinnulífi og nýnæmi fyrir
þekkingu í viðkomandi fræðigrein

l Verkefnin skulu leyst af hendi með sjálfstæðri og faglegri vinnu námsmanns undir leiðsögn ábyrgðarmanna
l Styrkir eru ekki veittir til lokaverkefna námsmanna

Hverjir geta sótt um?

l Háskólanemar í grunn- og meistaranámi
l Sérfræðingar innan háskóla, stofnana og fyrirtækja sem óska eftir að ráða háskólanema í sumarvinnu
við rannsóknir

Sótt er um í gegnum rafrænt umsóknarkerfi Rannís.

Nánari upplýsingar má nálgast á www.rannis.is
og nsn@rannis.is.

an á grunngreinar kvikmyndagerðar. Á öðru
ári er áherslan á sérhæfingu nemandans og
kennslan verður nákvæmari og markvissari í
hverri sérgrein. Á þriðja ári verður lögð
áhersla á rannsóknarverkefni og þróun og
gerð útskriftarverkefna. Aðaláherslan í nám-
inu er á kvikmyndagerð sem frásagnarform.
Þó mun einnig rými skapast til tilrauna- eða
heimildamyndagerðar, eða annarra forma
kvikmyndalistar sem nemendur kjósa að
leggja áherslu á, á námstímanum. Námið er
nemendamiðað og mun þróun þess og mótun
taka mið af óskum nemenda og ríku samtali
við fagvettvanginn.“

Áhugaverð tækifæri að
finna í kvikmyndaiðnaðinum

Meyers segir áhugaverð tækifæri að finna í
iðnaðinum ekki síst þar sem hann telur kvik-
myndir eitt helsta frásagnarform okkar tíma.

„Að segja sögur okkar, sem einstaklingar
og sem þjóð, er mikilvæg leið til að staðsetja
okkur í umheiminum. Því betur sem við skilj-
um hvernig á að nota tól og tungumál kvik-
mynda, til að segja sögu, því betur í stakk bú-
in erum við til að skrásetja söguna á þessu
frásagnaformi.“

Eins og fyrr segir var námið ólíkt í Prag
miðað við New York þótt Meyers sjái aug-
ljósa brú á milli skólanna sem hann lærði í.

„Columbia-háskólinn var stofnaður af tékk-
neskum innflytjendum sem flúðu komm-
únismann sem ríkti í Prag árið 1968. Í því
samhengi má nefna Milos Forman, Vojtech
Jasny og Frank Daniel sem kenndi handrits-

gerð. Af þessari kynslóð kvikmyndagerða-
fólks var Milena Jelinek sem kenndi mér, en
hún var nemandi Franks Daniels. Hún lést
því miður í fyrra vegna fylgikvilla kórónuveir-
unnar. Hún hafði mikil áhrif á mig líkt og
annar leiðbeinandi minn í handritsgerð,
Brendan Ward, sem lést einnig nýverið.“

Hann er þakklátur fyrir að hafa lært og til-
einkað sér nálgun kennara við Columbia-
háskóla við handritsgerð.

Bjartsýnn á stöðu
kvikmyndagerðar í landinu

Meyers er ekki einn af þeim sem sat límd-
ur við sjónvarpið sem barn, heldur óx áhugi
hans á kvikmyndum með tímanum.

„Mér fundust kvikmyndir yfir höfuð leið-
inlegar. Ég man að mér fannst Raiders of the
Lost Ark skemmtileg, þegar hún kom út,
annars horfði ég ekkert sérstaklega á kvik-
myndir fyrr en ég var kominn í menntaskóla
og háskóla og fór að skoða erlendar kvik-
myndir og listmyndir í gegnum háskólakvik-
myndafélagið. Á þessum tíma kynntist ég
kvikmyndagerðarmönnum á borð við Berg-
man og Godard og þeirra verk töluðu virki-
lega til mín.

Seinna, þegar ég bjó í New York og París,
varði ég miklum tíma í litlu listhúsunum sem
var í raun og veru hluti af menntun minni
sem kvikmyndanjótanda.“

Hann segir alls konar upplifun fólgna í því
að vinna við kvikmyndagerð rétt eins og lífið
sjálft.

„Hvert skot er einstakt í eðli sínu og kvik-

myndahópar þróa sína eigin menningu.
Stundum gengur allt frábærlega og stundum
ekki, rétt eins og lífið er alls konar.“

Spurður um bakgrunn þeirra kennara sem
munu kenna við kvikmyndadeildina í listahá-
skólanum er ósk hans að ná til hæfileikaríkra
einstaklinga úr iðnaðnum.

„Æskilegt er að kennarar deildarinnar hafi
ríka þekkingu og reynslu af faginu en einnig
góða og fjöbreytta menntun og bakgrunn.
Fagfólk sem hefur áhuga á uppbyggingu og
námsþróun kvikmyndalistar.

Það er mikilvægt að þróa kennslumenn-
inguna hér þar sem við höfum ekki verið með
nám á þessu stigi áður. Ég er sérstaklega
áhugasamur um að fá efnilegt fólk úr yngri
kynslóðum, sem lokið hefur háskólanámi í
kvikmyndagerð og er að hefja feril sinn hér
heima.

Við munum einnig vera með erlenda gesta-
kennara reglulega en hreyfanleiki nemenda
og kennara innan Evrópu er mikilvægur hluti
námsins.“

Ný kvikmyndastefna hefur haft jákvæð
áhrif á iðnaðinn og má þar ekki síst nefna
hækkun endurgreiðslu á kostnaði við að gera
kvikmyndir í landinu. Aukin hækkun mun
laða enn þá fleiri verkefni til landsins og er
kvikmyndadeildin meðal annars stofnuð svo
hægt sé að mæta þessari auknu þörf sem
verður með árunum ef miðað er við stefnu
stjórnvalda.

„Það er frábær tími til að gera kvikmyndir
á Íslandi núna og verður vonandi áfram um
komandi tíð,“ segir Steven Mayers.

Morgunblaðið/Eggert

„Mér fundust kvik-
myndir yfir höfuð
leiðinlegar. Ég man að
mér fannst Raiders of
the Lost Ark skemmti-
leg, þegar hún kom út,
annars horfði ég
ekkert sérstaklega á
kvikmyndir fyrr en ég
var kominn í mennta-
skóla og háskóla og
fór að skoða erlendar
kvikmyndir og list-
myndir í gegnum
háskólakvikmynda-
félagið.“



Þú getur lært að setja augnhár á fólk á sérstöku námskeiði.

I
nni á vef fyrirtækisins má leita
að námskeiðum eftir áhuga-
sviði, staðsetningu og dagsetn-
ingu og ganga frá skráningu
og greiðslu, allt á einum stað.

Það skiptir engu hvort um er að
ræða námskeið fyrir okkur sjálf,
tengt starfi, áhugamáli eða fyrir
börnin okkar. Við viljum jafnvel
finna okkur nýtt áhugamál og
læra eitthvað splunkunýtt. Mark-
miðið okkar er að sameina kynn-
ingu námskeiðanna, skráningu og
greiðslukerfi á einum stað ásamt
því að bjóða skipuleggjendum
námskeiða upp á einfalt og not-
endavænt viðmót til að halda utan
um skráningar viðskiptavina
sinna,“ segir Kristrún Sveinsdóttir
einn stofnanda fyrirtækisins sem
er um þessar mundir að bjóða
nýja námskeiðshaldara velkomna
á síðuna.

„Við erum að vinna ötullega að
því að láta af okkur vita ásamt því
að reyna að halda vel utan um þá
námskeiðhaldara sem við erum
þegar komin í samstarf við.

Markmiðið er að safna saman
sem flestum námskeiðum á einn
stað, til að auðvelda fólki leitina
að rétta námskeiðinu en jafnframt
viljum við veita námskeiðshöld-
urum vettvang til að halda utan
um og selja á námskeiðin sín. Við
hugsum þetta í raun þannig að við
sjáum um sölu- og kynningu ef

námskeiðshaldarar óska eftir því
þannig að þeir geti einbeitt sér að
því að skipuleggja námskeiðin sem
oft er töluverð vinna.“

Tóku þátt í AWE-

frumkvöðlahraðlinum

Námskeiðahaldarar eru gjarnan
einyrkjar og oft með takmarkaðan
tíma á sínum höndum.

„Þá er gott að leita sér aðstoðar
til að létta undir með öllu því sem
fylgir að koma námskeiðinu á
framfæri.

Ég og Sigurborg Sif
Sighvatsdóttir, svil-
kona mín, stofn-
uðum Demía og
byggir hug-
myndin á því
að fyrir
nokkrum ár-
um vorum við
að leita að
námskeiðum
fyrir börnin okk-
ar, en þótti okkur
sú leit torveld og
tímafrek. Við vorum
sammála um að það
vantaði vettvang fyrir námskeið til
að auðvelda fólki leitina og í um-
ræðu við aðra komumst við að því
að þeir voru í svipuðum sporum.
Við ákváðum því að slá til og
koma þessari hugmynd áfram svo
í byrjun ársins 2021 bættust

tæknisnillingarnir
Reynir og Sunna við,

í þetta frábæra teymi,
og unnu þau öll hart að

því að koma hugmyndinni áfram
og varð Demía að veruleika sum-
arið 2021 þegar vefsíðan fór í loft-
ið.“

Sigurborg tók þátt í AWE-
hraðlinum við undirbúning við-
skiptahugmyndarinnar á sínum

tíma sem er Academy for Woman
Entrepreneurs í samvinnu við
bandaríska sendiráðið á Íslandi.

„Þetta var skemmtilegur tími og
gott tækifæri fyrir okkur til að
stækka tengslanetið og fá leiðsögn
frá reyndum frumkvöðlum. Þarna
var fjölbreyttur hópur kvenna sem
tók þátt með mjög ólíkar og flott-
ar hugmyndir og við fengum góða
fræðslu varðandi lykilatriðin við

stofnun fyrirtækja. Að komast að í
hraðlinum með Demíu var að okk-
ar mati ákveðin viðurkenning á
vinnunni okkar, sem gaf okkur
aukið sjálfstraust til að halda
ótrauð áfram með hana.“

Hvaða námskeið eru í boði hjá
ykkur núna?

„Við erum með fjölbreytt úrval
námskeiða fyrir allan aldur í boði,
nú á Demíu. Þar á meðal nám-

Demía er nýtt fyrirtæki á markaðnum sem heldur
utan um öll námskeið sem í boði eru hverju sinni
fyrir foreldra og börn þeirra. Kristrún Sveins-
dóttir, einn stofnenda fyrirtækisins, hvetur alla að
skoða skemmtileg námskeið, enda er lífið til að
læra af því og svo margt gott í boði því tengt.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Ljósmynd/Colourbox

Það er leikur að læra og getur verið mikil forvörn fólgin í því að börn eigi sér tómstundir sem
þau fara í eftir skóla og á sumrin svo dæmi séu tekin.

Það ættu allir að finna

eitthvað við sitt hæfi

Kristrún Sveinsdóttir.
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skeið í augnháralengingum, sjálfs-

styrkingu, silfursmíði og notkun

ilmolía. Við erum einnig með nám-

skeið tengd meðgöngu, námskeið í

rappi og textagerð, japönsku,

hjólabretti fyrir börn og fullorðna

og námskeið í franskri matargerð

svo eitthvað sé nefnt.

Við vinnum jafnt og þétt að því

að stækka úrvalið og það er alltaf

eitthvað nýtt að detta inn í hverri

viku svo við mælum með að fólk

fylgist vel með og skrái sig jafnvel

á póstlista Demíu til að fá upplýs-

ingar um ný og spennandi nám-

skeið.“

Það liggja mikil
verðmæti í menntun

Hvað gerir það að fara á nám-

skeið fyrir börn og fullorðna?

„Við vitum að mikil verðmæti

liggja í menntun. Það eykur þekk-

ingu, víðsýni og þroska og gefur

okkur dýrmætan félagsskap og

svo mætti lengi áfram telja. Það

sem námskeiðið gerir nákvæmlega

fer að sjálfsögðu eftir því á hvaða

námskeið þú ert að fara og á

hvaða forsendum, en aukinn lær-

dómur, sama á hvaða sviði hann

er, hvort sem er tómstundir eða

vegna vinnu, er alltaf að auðga

mann á einn eða annan hátt. Jafn-

framt hefur oft verið sýnt fram á

forvarnargildi þess að börn og

ungmenni sinni áhugamálum og

tómstundum hvort sem það er í

íþróttum, tónlist eða öðru.“

Hver er ykkar menntun?

„Að baki Demíu er góður hópur

fólks með víðtæka reynslu og

komum við víðs vegar að úr at-

vinnulífinu en innan teymisins er

viðburða- og markaðsfræðingur,

grunnskólakennari, grafískur

miðlari og tölvunarfræðingur. Við

höfum öll mikinn áhuga á að læra

nýja hluti og að sækja hvers kon-

ar menntun til að efla okkur í lífi

og starfi og höfum því í gegnum

árin sótt fjöldan allan af nám-

skeiðum bæði að vetri til og

sumri, ásamt því að leita að

skemmtilegum og hentugum nám-

skeiðum fyrir börnin okkar.“

Vilja deila gleðinni með fleirum

Kristrún er á því að lífið sé einn

stór skóli og heilmargt hægt að

læra af því.

„Það er margt hægt að læra af

reynslu annarra og á námskeiðum

lærum við af einstaklingum sem

eru sérfróðir um efni sem við vilj-

um vita meira um. Námskeið gefa

okkur góðan grunn og geta fært

okkur forskot í lífinu.

Þá er það gefandi og hollt fyrir

alla að læra meira, hvernig sem sá

lærdómur fer fram, annars er

hætta á stöðnun. Það gefur okkur

einnig mikið að hafa áhugamál og

oft hefjast ný áhugamál á nám-

skeiðum eða við öðlumst einhvers

konar fræðslu áður en við demb-

um okkur í verkefnið, sem dæmi

námskeið í húsgagnasmíði.

Allir geta lært og allir hafa

gaman af því að læra það sem fell-

ur að áhugasviði þeirra. Fyrir ut-

an að það er örvandi fyrir bæði fé-

lagslega og líkamlega þætti, sem

hjálpa okkur að halda okkur virk-

um út ævina. Svo lengi lærir sem

lifir!“

Hver dagur er spennandi í lífi

Kristrúnar, þar sem teymið er að

uppgötva eitthvað nýtt sem þau

vilja deila með fleirum.

„Við tökum á móti námskeiðs-

höldurum, stórum sem smáum,

sem vilja koma sínum námskeiðum

á framfæri með einum eða öðrum

hætti, hvort þeir eru með sína eig-

in heimasíðu eða ekki. Demía er

með lausn fyrir báða hópa.“

Demía-hópurinn hefur unnið meira í gegnum netið en hist sökum
kórónuveirunnar. Á myndinni eru: Sigurborg Sif Sighvatsdóttir,
Kristrún Sveinsdóttir, Reynir Viðar Ingason og Sunna Þórsdóttir
sem er móðir Tryggva Freys Reynissonar sem er barnið á myndinni.

Heimilisiðnaðarfélag Íslands

Nethylur 2e / 110 Reykjavík / Sími 551 5500

www.heimilisidnadur.is

www.facebook.com/heimilisidnadarfelagid

www.instagram.com/heimilisidnadarfelagid

Heimilisiðnaðarfélag Íslands hefur frá stofnun þess árið 1913

boðið upp á námskeið í hverskyns handverki, þar á meðal

þjóðbúningasaum, tóvinnu, vefnaði, útsaumi og tálgun.

Allar nánari upplýsingar og skráningar á námskeið má finna

á heimasíðu okkar www.heimilisidnadur.is

NÁMSKEIÐ
HEIMILISIÐNAÐAR-
FÉLAGS ÍSLANDS
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L
ífshlaup Unndórs Jónssonar er
ágætis dæmi um að fólk endar ekki
alltaf á þeim stað í lífinu sem það
ætlaði sér, og að stundum virðist
leiðin á áfangastað ráðast af til-

viljun.
Unndór er framkvæmdastjóri sölu- og

markaðsdeildar Air Atlanta en þegar hann
útskrifaðist úr menntaskóla dreymdi hann
um að verða blaðamaður. „Eftir stúdentspróf
fór ég beint til Bandaríkjanna í nám í fjöl-
miðlafræði við Háskólann í Alabama. Ég vildi
líka sjá hvað heimurinn hefði upp á að bjóða
og þegar ég lít til baka sé ég hvað það var
gefandi og eflandi fyrir mig sem einstakling
að fara út í nám. Það er öllu ungu fólki hollt

að stunda nám erlendis í skemmri eða lengri
tíma, þó ekki væri nema til að fá tækifæri til
að standa á eigin fótum,“ segir hann. „Að
vísu fór svo á endanum að ég lagði blaða-
mennskuna ekki fyrir mig. Mig dreymdi um
að skrifa tímaritsgreinar og fyrsta eitt og
hálfa árið eftir útskrift vann ég hjá banda-
rísku köfunartímariti, enda með bakgrunn í
köfun og köfunarkennslu, og fór í nokkrar
köfunarferðir á þeirra vegum. En ég fann
mig ekki í Bandaríkjunum og sneri aftur til
Íslands 1995.“

Það var ládeyða í íslensku atvinnulífi um
miðjan 10. áratuginn og ekki úr mörgum
safaríkum störfum að velja fyrir ungan mann
með glænýja gráðu í fjölmiðlafræði. Fór svo

að Unndór réð sig til starfa hjá Air Atlanta
sem flugþjónn í pílagrímaflugi flugfélagsins
og næstu misserin var hann á þeytingi á milli
Sádi-Arabíu og múslimaríkja í Afríku og As-
íu. Hann minnist þessara ára með hlýhug og
fannst pílagrímarnir oft mjög þakklátir og
elskulegir farþegar. „Ég færði mig svo yfir á
rekstrarsvið flugfélagsins og hafði unnið við
skrifstofustörf í nokkur ár þegar ég ákvað að
láta gamlan draum rætast og hefja nám í
sjávarlíffræði.“

Leyndardómar undirdjúpanna

Unndór er mikið náttúrubarn og á þessum
tíma undi hann sér hvergi betur en í köf-
unarleiðöngrum, og vildi byggja ofan á það
sem köfunin hafði kennt honum um lífríki
sjávar. Eins og við var að búast hafði Unn-
dór mjög gaman af náminu þó hann játi að
hafa haft takmarkaðan áhuga á fögum á borð
við örverufræði og sameindalíffræði, en haft
þeim mun meira gaman af almennum nám-
skeiðum um dýr og plöntur í hafi og vötnum.
„En ég ákvað að láta staðar numið þegar
BS-gráðan var í höfn, frekar en að sérhæfa

mig enn frekar með
meistaranámi. Þarna
er ég orðinn 31 árs
og í stað þess að kafa
dýpra ofan í sjávarlíf-
fræðina sný ég aftur
til flugfélagsins og fæ
í þetta skipti inn á
mitt borð æ fleiri
verkefni tengd fjár-
málum. Til að styrkja

mig í starfi gerði ég því eins og margir aðrir
á þessum tíma; skrái mig í nám í verðbréfa-
viðskiptum og gerist löggildur verðbréfamiðl-
ari. Þetta var rétt fyrir hrun og verð-
bréfamiðlun mikið tískufag, en í þessu námi
kviknaði hjá mér alvöru áhugi á fjármálum
og fékk ég meira að segja um skeið starf hjá
fjárfestingarbanka.“

Næsti kafli skólagöngunnar var meist-
aranám í fjármálum en til að flækja söguna
ekki of mikið var atburðarásin nokkurn veg-
inn þessi: Árið 2011 hóf Unndór meistara-
námið en var síðan ráðinn til WOW, sem þá
var nýstofnað, árið 2012. Hann þurfti því að
gera hlé á náminu enda nóg að gera í
vinnunni og líka nóg að gera heima fyrir með
tvö ung börn. Árið 2013 færði Unndór sig yf-

ir til flugfélags í Litháen og var þar allt til
2018 þegar hann ræður sig aftur til starfa
hjá Air Atlanta og tekur þá aftur upp þráð-
inn þar sem frá var horfið í meistaranáminu.

„Þá voru aðstæður mínar orðnar allt aðrar
og strákarnir mínir orðnir eldri. Skipulagi
námsins hafði líka verið breytt þannig að
hverri önn var skipt í tvær snarpar lotur, og
ég fékk líka betra svigrúm í vinnunni til að
gera hlé á störfum mínum þegar námið kall-
aði á það,“ segir Unndór og bætir við að
hann megi þakka fyrir að eiga skilningsríkan
maka sem tók að sér meira af heimilishald-
inu þegar þess þurfti. „Stundum þurfti ég
einfaldlega að geta læst mig inni í herbergi
og fá að læra í friði, og meðan á náminu stóð
var afskaplega lítill tími til að gera eitthvað
annað.“

Unndór segir að ef eitthvað er hafi reynsl-
an og aldurinn veitt honum forskot í fjár-
málanáminu. „Við vorum nokkur þarna á
svipuðum stað í lífinu, og ég sá að við áttum
auðveldara með að tengja það sem við lærð-
um í kennslustundum við raunveruleg atvik
úr okkar eigin starfsferli. Unga fólkið sem
kom í meistaranámið nýútskrifað úr grunn-
námi hafði það aftur á móti fram yfir okkur
eldri nemendurna að vera flinkara í öllu sem
snerti tölvumál. Munurinn á hópunum
minnkaði síðan eftir því sem leið á námið.“

Vill læra smíði

Unndór gæti ekki verið ánægðari með
námið, og sér ekki eftir neinu á fjölbreyttum
og óvenjulegum námsferlinum. „Maður
græðir alltaf á því að setjast á skólabekk,
verður bæði víðsýnni og fróðari, og nær að
virkja heilann með öðrum hætti en maður á
kost á alla jafna. Það að fara í háskólanám á
miðjum aldri er eitthvað sem ég mæli heils-
hugar með,“ segir hann og rétt að það láta
fljóta með að Unndór er auðvitað líka með
pungapróf.

Er freistandi að spyrja Unndór hvort hann
hyggi ekki á frekara nám? Þætti honum
kannski gaman að ljúka doktorsgráðu? „Ég
gæti alveg hugsað mér að halda áfram að
mennta mig, en frekar en að fara aftur í há-
skóla þætti mér gaman að spreyta mig á iðn-
námi og læra smíði. Það hentar mér ágæt-
lega að vera „fjölnota kubbur“, og sækja mér
þekkingu á mörgum sviðum frekar en að sér-
hæfa mig í einu tilteknu sviði.“

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Vill frekar vera
fjölhæfur en
sérhæfður
Á leið sinni í starf framkvæmdastjóra sölu- og
markaðsdeildar spreytti Unndór Jónsson sig á
að skrifa fyrir köfunartímarit og fylgja pílagrímum til
Sádi-Arabíu. Meðfram þessu lærði hann m.a. fjöl-
miðlafræði, sjávarlíffræði og verðbréfaviðskipti.

Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

„Ég gæti alveg hugsað
mér að halda áfram að
mennta mig, en frekar
en að fara aftur í há-
skóla þætti mér gaman
að spreyta mig á iðn-
námi og læra smíði.“

Unndór segir aldurinn og reynsl-
una hafa veitt honum ákveðið for-
skot í meistaranámi í fjármálum.
„Unga fólkið sem kom í meistara-
námið nýútskrifað úr grunnnámi
hafði það aftur á móti fram yfir okk-
ur eldri nemendurna að vera flink-
ara í öllu sem snerti tölvumál.“

Þín leið

til fræðslu

Sveitamennt styrkir starfsmenntun beint til sveitafélaga

og stofnana þeirra á landsbyggðinni.

Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum

stéttarfélaganna.

Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin

um afgreiðslu þeirra í umboði Sveitamenntar.

Kynntu þér rétt þinn á www.sveitamennt.is

Sveitamennt



H
allormsstaðarskóli stendur í einstaklega fögru
umhverfi á Hallormsstað á Egilsstöðum. Þar er
boðið upp á nám í sjálfbærni og sköpun á 4.
hæfnisþrepi sem samsvarar fyrsta ári á há-
skólastigi. Námið byggist að stórum hluta á

kennslu sérfræðinga sem veita faglega innsýn hver á sínu
sviði. Á vörönn verður farið yfir heilsufræði, sem dæmi eitur-
efnafræði í umhverfinu, með Unu Emilsdóttur lækni í far-
arbroddi en hún hefur sérstakan áhuga á umhverfisfræði.

„Þetta verður frumraun mín að kenna þetta í skóla, en ég
hef haldið fyrirlestra um málefnið frá árinu 2015.“

Hvað er áhugavert við þetta fag?
„Fagið er gríðarlega áhugavert því nú erum við búin að átta

okkur á því að það er ekki bara heppni, erfðir og hreyfing sem
hafa áhrif á heilsu okkar, heldur að stórum hluta einnig það
sem við borðum, öndum að okkur, setjum á húðina og það sem
er í umhverfinu almennt. Allt þetta hefur áhrif á okkur sem
lífverur og við erum að átta okkur á því í auknum mæli.“

Mikilvægt að vita hvaða efni geta haft skaðleg áhrif

Una leggur áherslu á að við höfum búið í heimi þar sem
efnaiðnaður hefur aukist gríðarlega frá seinni heimsstyrjöld-
inni.

„Auðvitað er mikið af efnaiðnaðinum aðallega til að auð-
velda okkur lífið, en því miður getur hann líka haft skaðleg
áhrif á okkur sem lífverur og sér í lagi spilliefnin sem verða til
og í raun og veru innihaldsefnin í vörunum sem við notum
stundum dagsdaglega. Ég hef sérstakan áhuga á afleiðingum
þessa á fóstur í móðurkviði, vegna þess að hér áður töldum við
að fylgjan væri algjörlega skotheld og myndi verja fóstrið fyr-
ir áreiti, en nú vitum við að svo er því miður ekki.

Saklausir hlutir eins og til að mynda flúor, sem fólk kemst í
snertingu við í umhverfinu frá ýmsum áttum, virðist hafa áhrif
á fóstur í móðurkviði, eins virðast skordýraefnategundir sum-
ar hverjar geta haft áhrif á taugakerfi fóstursins, sem er mjög
mikilvægt að skoða og veita fræðslu um.“

Hún segir námið í Hallormsstaðarskóla vera fyrir alla sem
vilja fá aukinn skilning á þessu sviði og hún geti mælt með
náminu fyrir þá sem vilja setja komandi kynslóðir í fyrirrúm
og velferð þeirra.

„Það sem þú
gerir í dag
hefur áhrif á
framtíðina“

Una Emilsdóttir læknir kennir í fyrsta skiptið á þessu ári í
skóla fag um eiturefni í umhverfinu í Hallormsstaðarskóla.

Una Emilsdóttir læknir er áhugaverður fag-
maður sem lætur sér ekki í léttu rúmi liggja
þau áhrif sem eiturefni geta haft á almenn-
ing. Hún er að kenna í fyrsta skiptið í skóla
fag sem heitir eiturefnafræði í umhverfinu.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
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Tækifærin
hefjast hér

Opnar hugann, auðgar líf

Næsti umsóknarfrestur er 23. febrúar 2022

www.erasmusplus.is



C
oco fæddist í litlum bæ
við rætur Amazon í
norðurhluta Perús en
ólst upp með föðurfjöl-
skyldu sinni í Lima frá

sex ára aldri. Coco fluttist 24 ára til
Íslands og hefur búið hér alla tíð síð-
an.

„Vinkona mín var að ferðast um
Suður-Ameríku og bauð mér heim til
Íslands. Ég sagði bara „why not?“ Ég
var hjá fjölskyldu hennar í dágóðan
tíma og þau studdu vel við bakið á
mér og fyrir það verð ég ævinlega

þakklátur. Ég var mjög heppinn því
það hlýtur að vera erfitt að flytja til
annars lands og njóta ekki svona
góðs stuðnings,“ segir Coco.

Áhuganum á hannyrðum
ekki vel tekið

Faðir Coco lagði alltaf mikla
áherslu á að hann hlyti góða menntun
og setti hann í einkaskóla þar sem
hann lærði meðal annars frönsku og
önnur tungumál. Fatahönnun hafði
þó alltaf heillað hann og var hann
ungur farinn að sauma eigin föt en

margir sýndu þessum áhuga hans lít-
inn skilning.

„Ég hafði alltaf mikinn áhuga á
tísku og hannyrðum en þeim áhuga
var ekki vel tekið innan fjölskyld-
unnar þar sem það þótti oft vísbend-
ing um aðrar tilhneigingar. Stundum
velti ég því fyrir mér hvað hefði getað
orðið ef ég hefði verið hvattur áfram í
stað þess að draga úr mér. Ekki tókst
þó að kveða þessa ástríðu algjörlega
niður og ég fann leiðir til þess að hlúa
að henni. Allt sem tengist handverki
heillar mig. Mér finnst gaman að

skapa með höndunum og ekki aðeins
föt heldur einnig skrautmuni, lampa
og margt fleira. Fjölbreytt efn-
isnotkun heillar mig en ég vinn mikið
með efni á borð við pappír, fjaðrir,
skrautsteina, pallíettur, ull og allt
sem hugsast getur. Ég trúi því að
ímyndunaraflið eigi sér engin tak-
mörk og möguleikarnir séu endalaus-
ir til sköpunar.

Pabbi minn trúði á menntun en
hann hafði hins vegar engan skilning
á tísku. Ég átti nóg til þess að klæða
mig en ekkert sem gæti kallast tíska.
Fötin áttu bara að þjóna sínum til-
gangi og ekkert meira en það. Mér er
það minnisstætt þegar ég var níu ára,
þá fórum við feðgarnir saman í skó-
leiðangur og hann vildi kaupa skó
sem ég vildi alls ekki. Mér fannst þeir
ljótir og óþægilegir og grét í tvo daga.
Ég gat ekki hugsað mér að ganga í
þessum skóm! Ég vildi þykkbotna skó
sem voru mikið í tísku en föður mín-
um leist ekkert á þá. Á endanum
gafst hann þó upp og gaf mér þá.

Byrjaði að sauma átta ára

Ég var byrjaður að fikta við að
sauma þegar ég var átta eða tíu ára
gamall en stjúpmóðir mín átti litla
saumastofu. Þegar ég varð svo ung-

lingur ákvað ég að taka málin í mínar
hendur og saumaði allt það sem mér
fannst flott. Ef ég átti til dæmis bux-
ur sem ég var ánægður með þá tók ég
þær í sundur, keypti mér efni og
sneið aðrar alveg eins. Ég var þrett-
án ára þegar ég saumaði fyrstu bux-
urnar mínar, þær voru frábærar en
það sem ég áttaði mig ekki á var að
efnið sem ég keypti hlypi í þvotti.
Þannig að þær entust ekki lengi en ég
lærði af mistökunum. Svo fór ég að
sauma skyrtur með sömu aðferð og
með tímanum lærði ég að breyta
sniðinu eftir mínu höfði. Allir vinir
mínir fóru fljótlega að biðja mig að
sauma fyrir sig. Löngu síðar fann ég
hjá mér þörf til að fara í nám í þess-
um efnum. Ég vildi skilja flíkina bet-
ur og ná betri tökum á sníðagerð og
ákvað því að fara í klæðskeranám og
útskrifaðist sem klæðskeri 2012. Ég
vildi skilja betur fræðin að baki sníða-
gerð; af hverju vasar geta ekki verið
hér og þar og svo framvegis. Mig
langaði að geta tekið flík í sundur og
breytt henni algjörlega og lært hvað
má og hvað ekki í þeim efnum.“

Fór ótroðnar slóðir í náminu

Coco lagði mikla áherslu á að nám-
ið myndi gagnast honum í lífinu en

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

„Kaupi aðeins
flíkur sem
ég er 100%
ánægðurmeð“
Coco Viktorsson hannar alla búninga Páls
Óskars auk þess sem hann hefur hannað
búninga fyrir aðra listamenn á borð við
Diddú og Heru Björk. Coco byrjaði ungur að
árum að sauma föt og breyta þeim eftir sínu
höfði en ákvað síðar að afla sér menntunar
á því sviði til þess að öðlast meiri þekkingu
á sníðagerð. Hann valdi því klæðskeranám-
ið í Tækniskólanum og útskrifaðist sem
klæðskeri árið 2012.
MaríaMargrét Jóhannsdóttir | mariamargret@mbl.is

Þessi mynd var tekin á
ferðalagi í heimalandinu
fyrir mörgum árum.

24 MORGUNBLAÐIÐ MÁNUDAGUR 3. JANÚAR 2022

Skráning er hafin
schballett.is • 861 4120Skipholt • Kópavogur • Grafarvogur

Ballett frá 2ja ára
Jazzballett

Ballett-fitness
Silfursvanir 65 ára+

Mat-pílates
og 20-30 ára advanced



þurfti að hafa svolítið fyrir því að
kennararnir sýndu því skilning.

„Í náminu var eitt verk-
efnið að sauma kjólföt. Ég
mætti með ljósbleikt silki-
satín og kennarinn missti
andlitið. Ég lofaði að fara eftir
öllum reglum þó að efnið væri öðru-
vísi. Hún benti mér á að efni sem
þetta kallaði á allt aðra meðhöndlun
og tækni en til dæmis ullarefni sem
notuð eru í hefðbundin kjólföt en
þetta var það sem höfðaði til mín. Það
tók þó nokkurn tíma að sannfæra
kennarann en hafðist að lokum. Eftir
það var ekkert mál fyrir mig að koma
með alls konar efni og hún bara yppti
öxlum og leyfði mér það. Það kunni
ég vel að meta sem og hversu þol-
inmóð hún var. En málið er að ég er í
skemmtanageiranum. Ég hef ekki
áhuga á að sauma bara venjuleg föt.
Það er bara ekki fyrir mig. Ég vil
öðruvísi föt. Föt sem fólk annaðhvort
elskar eða hatar.

„Mér finnst mjög mikilvægt
að það sé ákveðið samtal á milli
skólans og nemenda. Nemendur eigi
að geta mótað nám sitt upp að vissu

því þær endurkasta svo miklu ljósi.“
Þá vill Coco sjá ákveðna viðhorfs-
breytingu í garð herratískunnar. „Ef
við tökum sem dæmi galakvöld þá
eru konurnar í alls konar kjólum en
karlmenn eru allir eins. Þannig hefur
þetta verið öldum saman, karlatískan
hefur lítið sem ekkert breyst. Ég
myndi vilja sjá meiri fjölbreytni í lit-
um og sniðum og að viðhorfið í garð
karlatískunnar breyttist. Karlar
þurfa ekki bara að vera í jakkafötum
og bindi til þess að vera fínir.“

Betra að breyta og bæta

Coco er mjög umhugað um um-
hverfismál og hvetur fólk til þess að
kaupa vandaðar flíkur og breyta
gömlum flíkum sem dottnar eru úr
tísku.

„Það er auðvelt að kaupa og henda
en það er ekki gott fyrir umhverfið.
Ég hef sjálfur lent í því að kaupa eitt-
hvað á útsölu því það er ódýrt. Svo
ákvað ég að hætta því og kaupi aðeins
flíkur sem ég er 100% ánægður með,
ekki 99% heldur 100%. Ég kaupi ekk-
ert án þess að máta því það er ekkert
að marka að sjá föt á gínu eða á ljós-
mynd á netinu sem búið er að eiga
við. Oft enda flíkur sem keyptar eru á
netinu í ruslinu og það er í raun tvö-
faldur glæpur því þá er maður að
menga með því að flytja þær til lands-
ins og svo halda áfram að menga með
því að henda þeim í ruslið. Mér finnst
gaman að gefa vönduðum, gömlum
flíkum úr góðu efni nýtt líf með því að
breyta og bæta. Möguleikarnir eru
endalausir. Stundum nægir að skipta
um tölur, bæta við nýju efni eða sníða
flíkina að vaxtarlaginu. Þá lærir mað-
ur að meta flíkina upp á nýtt og leng-
ir líftíma hennar,“ segir Coco.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Coco hefur hannað fjöldann
allan af flíkum á Pál Óskar.

Coco og Páll Óskar
bregða á leik.

Coco Viktorsson fann
sig í klæðskeranáminu.

marki og að skólar reyni að hlusta á
nemendur og koma til móts við ólíkar
þarfir þeirra.“

Vinna vel saman

Coco og Páll Óskar hafa verið vinir
í fleiri áratugi og hann segir þá vinna
vel saman.

„Ég sá Pál Óskar fyrst á Sam-
takaballi hjá Samtökunum ’78 og
kynntist honum svo í gegnum hins-
egin samfélagið. Við fórum til
dæmis að setja upp drag-sýningar

og urðum smátt og smátt góðir
vinir. Páll Óskar er einn af
þeim sem komast upp með

að klæðast einhverju
frumlegu. Hann hefur

sjálfsöryggið sem þarf.
Stundum er það þannig að

hann kaupir efni, kemur með
það til mín og segir: „Gerðu eitt-
hvað!“ Stundum er efnið hjá mér
heillengi áður en ég veit hvað ég á
að gera með það. Svo allt í einu
kemur það til mín. Að skapa eitt-
hvað nýtt og öðruvísi krefst mikils
tíma og maður þarf að skilja efnið
sem á að vinna með. Sjálfur er ég
mjög vandvirkur og gef mér góðan
tíma í að fullkomna lokaútlitið en

það eru smáatriðin sem umbreyta
hversdagslegum hlut í listaverk. Ef
ég er ekki sáttur við lokaniðurstöð-
una þá fer það ekkert lengra.“

Vill meiri fjölbreytni í karlatísku

Ljóst er að það er að mörgu að
hyggja við búningahönnun.

„Maður þarf að taka tillit til þess
hvort sá sem er á sviði hreyfir sig
mikið eða ekki. Fötin verða að
hreyfa sig með. Þess vegna er
Páll Óskar líka mikið í pallíettum

Hér er Páll Óskar í ein-
stökum heilklæðnaði sem
Coco hannaði á hann.
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Í
dag eru til alls konar kenningar um bestu
leiðirnar til að veita aðstandendum alkóhól-
ista stuðning. Jóhanna Inga er sannfærð
um að bestu ráðgjafarnir séu þeir sem hafa
farið í gegnum erfiða reynslu sjálfir, þeir

sem eru með faglegan bakgrunn en hafa unnið
sig út úr aðstæðum þar sem aðrir þurfa leið-
beininga við.

Nýjustu rannsóknir sýna að aðstandendur
alkóhólista verða ekki síður fyrir heilsubresti
en þeir sem áfengis eða fíkniefna neyta enda
getur fylgt því mikil streita, vonleysi og ótti að
vera í kringum fólk í stjórnleysi.

Þetta þekkir Jóhanna af eigin raun en maður
hennar til 35 ára, stóra ástin í lífi hennar, Hall-
dór Jörgen Gunnarsson, lést er hann svipti sig
lífi í apríl á síðasta ári.

„Halldór var einstakur faðir, eiginmaður og
vinur. Hann var vel menntaður og hvers manns
hugljúfi. Áður en hann dó hafði hann glímt við
mikil bakveikindi og sársauka sem hann ekki
náði að vinna bug á öðruvísi en með því að taka
lyf.“

Það kemur fallegt blik í augu Jóhönnu þegar
hún talar um eiginmann sinn heitinn.

„Hann Halldór minn var frá Vestmanna-
eyjum. Hann fór í Stýrimannaskólann, og vann
seinna sem skipstjóri og stýrimaður. Hann var
svo ótrúlega flottur og klár maður. Hann varð
bakveikur árið 2002 í kjölfar þess að hann datt
um borð á skipinu úti á sjó. Fallið olli því að
bakið hrundi og var honum því gefið rauða
spjaldið úti á sjó.“

Bakveikindi sem undu upp á sig

Jóhanna heldur áfram að útskýra hvaða
áhrif það hafði á Halldór að þurfa að hverfa frá
starfi sínu.

„Hann fór í endurhæfingu á Reykjalund í
þrjú skipti og svo í Bakskólann, til að reyna að
lina þjáningar sínar. Hann fékk strax lyf við
bakverkjunum, sem varð síðar að stærra
vandamáli. Ég trúi því að allir geti orðið fíklar
af því að neyta ávanabindandi lyfja yfir lengri
tíma.“

Jóhanna útskýrir hvernig fyrstu 18 ár sam-
bandsins hafi hún sett þarfir fjölskyldunnar
framar sínum eigin.

„Ég var heimavinnandi með börnin lengi og
síðan fór ég í hlutastarf til að geta unnið
„þriðju“ vaktina heima á meðan maðurinn
minn var úti á sjó. Ég held að þetta sé oft gang-
ur lífsins fyrir fjölskyldur sjómanna, í það
minnsta vildum við Halldór að fjölskyldan hefði
það sem allra best með hann svona mikið fjar-
verandi.“

Halldór sýndi mikinn baráttuvilja í kjölfar
þess að slasast úti á sjó þegar hann ákvað að
venda kvæði sínu í kross og drífa sig á Bifröst
þar sem hann tók viðskiptalögfræði. Fjöl-
skyldan flutti á Bifröst með honum og áfram
ákvað Jóhanna að setja alla aðra en sig í for-
gang.

„Ég setti sjálfa mig í fimmta sætið. Börnin
mín gengu fyrir og svo eiginmaðurinn. Ég
menntaði mig aldrei heldur fylgdi honum eftir í
sínu. Eftir að við fórum á Bifröst fluttum við til
Spánar þar sem hann lærði Evrópurétt, síðar
fékk hann starf sem viðskiptalögfræðingur hjá
Ríkisskattstjóra. Hann var þó alltaf með þessi

veikindi í bakinu og tel ég að frá árinu 2010 hafi
hann örugglega verið búinn að taka meira af
lyfjum en ég gerði mér grein fyrir. Ég hóf
stuðningsfulltrúanám á þessum tíma því ég
vildi undirbúa mig fyrir það að geta staðið á
eigin fótum í framtíðinni. Þá ákvörðun tók ég í
kjölfar þess að hann viðurkenndi fyrir mér van-
mátt sinn gagnvart lyfjunum. Árið 2009 fór ég
sjálf inn á Vog, því þau skipti sem ég drakk
áfengi, sem var ekki oft, þá drakk ég illa.

Það var svo árið 2011 sem hann reyndi að
taka líf sitt í fyrsta skiptið. Það var hræðileg
upplifun en hann var kominn í það mikinn
vanda að hann sá enga aðra leið út. Hann gat
orðið lítið gengið og átti erfiðara með að takast
á við lífið en áður.“

Þráði ekkert meira en að

verða gömul með Halldóri

Jóhanna gerði allt hvað hún gat til að byggja
sjálfa sig upp á þessum tíma. Hún fór í jóga,
stundaði hugleiðslu og fór í Vini í bata í Frí-
kirkjunni, þar sem boðið er upp á fundi og að
taka 12 sporin innan kirkjunnar.

„Ég kláraði stuðningsfulltrúanámið mitt, en
á þessum tíma sá ég að ég gæti ekki framfleytt
fjölskyldunni á laununum sem í boði eru í því
fagi. Ég sótti um vinnu hjá Olís sem versl-
unarstjóri og fékk þá betur launað. Sú staða
ýtti undir trú mína á mér. Ég gat allt sem ég
vildi, eina vandamálið var að ég saknaði þess að
vinna með börnum.“

Lífið hélt áfram sinn vanagang þótt árið 2017
hafi verið erfðara en Jóhanna hafði áður upp-
lifað.

„Maðurinn minn reyndi í annað sinn að
svipta sig lífi hinn 12. apríl og svo deyr mamma
18. júní það sama ár. Þetta var hræðilegur tími.
Þetta var á páskunum sem Halldór gafst upp á
lífinu í annað sinn og var það ekki besti tíminn,
var okkur sagt uppi á geðdeild þar sem geð-
læknir fór yfir stöðuna og bað Halldór að koma
aftur eftir helgi. Ég man að ég varð mjög ör-
væntingarfull, því ég þurfti að vakta hann, sem
var alveg hreint hræðileg tilfinning, en það er
frá þessum stað sem hugrekki mitt spratt. Það
var annaðhvort að hrökkva eða stökkva. Ég
vissi að ég þyrfti að finna leið til að stjórna mér
og mínu lífi og finna svo leið til að sleppa tök-
unum á því sem ekki var í mínu valdi að hafa
stjórn á.“

Halldór svipti sig lífi 2. apríl í fyrra.
„Sjálfsvíg er hræðilegur sjúkdómur. Halldór

hafði keypt sér fullt af lyfjum, skrifaði bréf og
kvaddi okkur á sinn einstaka hátt. Eftir sat ég
með spurninguna: Af hverju sá ég þetta ekki
fyrir? Ég elskaði hann svo mikið og var tilbúin
að gera allt til að vera áfram konan hans og svo
við gætum orðið gömul saman.“

Samstarfsfólkið safnaði í námssjóð fyrir hana

Ástæða þess að Jóhanna ákvað að læra að
verða fíkniráðgjafi sjálf, með áherslu á með-
virknimeðferð, er þrá hennar til að starfa með
fólki í vanda og ekki síst aðstandendum þess.
Leiðin opnaðist inn á þessa braut þegar hún
fékk peningagjöf frá samstarfsfólki sínu í skól-
anum þar sem hún vinnur.

„Ég hef starfað sem stuðningsfulltrúi fyrir
tvo skóla og starfsmenn skólanna slógu saman í
sjóð fyrir mig svo ég gæti freistað gæfunnar og
farið í nám. Ég hafði rætt þennan draum við
skólastjórann minn, Ingibjörgu Magnúsdóttur,
þegar ég mætti einn mánudaginn til vinnu í
Skarðshlíðarskóla, þá réttu þau mér umslag
með peningum í. Námið í Ráðgjafaskólanum
hjá Kára Eyþórssyni hefur verið einstakt, í
raun mjög fjölbreytt og skemmtilegt.“

Það kemur fljótt í ljós þegar talað er við Jó-
hönnu að hún hefur einlægan áhuga á börnum
og fjölskyldum þeirra.

„Ég elska að hjálpa börnum og að starfa sem
stuðningsfulltrúi er heillandi að öllu leyti, ef
launin eru undanskilin. Ég mun klára fram-
haldsnámið í Ráðgjafaskólanum á þessu ári og
svo dreymir mig um að opna stofu í kjölfar
þess.“

Þessi seinni ferill Jóhönnu er hugsaður
þannig að hún geti starfað um ókomna tíð við
það sem hún hefur gaman af. Hún telur óhugs-
andi fyrir sig að hætta að vinna á tilteknum líf-
eyrisaldri vegna þess hvernig lífeyrissjóðskerf-
inu er háttað í landinu.

„Þótt við Halldór hefðum verið gift í ein 32 ár
þá er lífeyrissjóðskerfið þannig uppbyggt að ég
fæ 50% af hans lífeyri í þrjú ár og svo 20% í tvö
ár þar á eftir. Þá verð ég orðin sextug að aldri
og verð að byggja mér framtíð þar sem ég get
unnið fyrir mér lengur en gengur og gerist.“

Jóhanna ætlar að stíga ölduna með þeim sem
koma til hennar, enda er hún mjög ósammála
þeirri ráðgjöf sem sumir fá um að fara frá fólki
með fíknivanda.

„Alkóhólistar eru alls konar. Minn maður
var sem dæmi alveg hreint yndislegur faðir
sem fylgdi börnum okkar eftir hvert fótspor í
lífinu. Þegar dóttir okkar var að byggja stóð
hann eins og klettur með henni í því. Þegar
sonur okkar fór í lýðheilsuskóla til Danmerkur
fylgdi hann honum þangað út. Þegar yngsti
strákurinn okkar fór í keppnisferðir fylgdi
pabbinn honum. Eða bara þegar kom að því að
horfa á hann á æfingu í handbolta eða að
keppa, þá veitti pabbinn stuðning, ekki bara
syni okkar heldur öllu liðinu.

Halldór var einnig alveg yndislegur afi, sem
sýndi sig þegar barnabörnin sátu saman og
grétu yfir fréttunum um fráfall afa síns og
spurðu hver ætti nú að hjálpa þeim að læra

„Það ermikið púsluspil að halda
áfram að lifa þegarmakinn deyr“

Morgunblaðið/Eggert

Jóhanna Inga Hjartardóttir
stuðningsfulltrúi hefur nýlokið
grunnnámi í Ráðgjafaskólanum
þar sem hún undirbýr sig fyrir
draumastarfið. Hún missti eig-
inmann sinn á síðasta ári úr
sjálfsvígi en tók þá ákvörðun
snemma í ferlinu að hún vildi
lifa, þótt maki hennar væri að
deyja úr sjúkdómi sem stund-
um herjar á alla fjölskylduna.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Jóhanna er í framhaldsnámi í Ráðgjafaskólanum
um þessar mundir þar sem hana dreymir um að
vinna sjálfstætt sem ráðgjafi á næstu misserum.

Jóhanna og Halldór
heimsóttu Alicante
þar sem þau nutu
lífsins saman.
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heima! Hann var svo góður maður en hann var
bara veikur, sem ég trúi að hann hafi hvorki
ráðið við né valið sér.“

Jóhanna segir mikilvægt að huga að þeim
einstaklingum sem þurfa snögglega að hverfa
frá vinnu sinni vegna veikinda.

„Svo er alltaf spurningin með þessi lyf. Ég er
hrædd við þá þróun sem við sjáum í heilbrigð-
iskerfinu í dag og held við þurfum að skoða
kerfið í heild og vinna með fólki aðeins betur
þegar lyfin eru komin í óreiðu. Ég er sannfærð
um að til er nóg aðstoð fyrir alla þá sem vilja
hana og vil ég nefna í því samhengi Píeta-
samtökin og Sorgarmiðstöðina. Maðurinn minn
vildi bara ekki aðstoð og taldi sig ráða við vand-
ann, sem hann aldrei gerði, og svo inn á milli sá
hann enga aðra leið en að taka sig út úr jöfn-
unni.“

Jóhanna telur að þegar fólk deyr úr sjálfsvígi
þá sé það eins og þegar fólk deyr úr krabba-
meini. Þar sé undirliggjandi veikindi sem ekki
hafi verið hægt að lækna.

Aðstandendur einangrast með hinum veika

Hvað viltu segja við þá sem eru að ganga í
gegnum hið sama og þú?

„Ég vil bara hvetja alla til að leita eftir að-
stoð, reyna ekki að fara í gegnum þetta ferli ein

síns liðs. Það er alltaf einhver þarna úti sem
deilir sömu reynslu og þú. Ég þráði ekkert
meira en að verða gömul með manninum mín-
um og ég gerði allt sem ég gat til að hjálpa hon-
um. En honum var bara alltaf illt. Hann var
hættur að geta gengið með okkur fjölskyldunni
úti í náttúrunni og hann þráði ekkert heitar en
að vera með okkur í lífinu. Það var svo þessi
vítahringur sem erfitt var að stoppa.“

Þegar Halldór lést skildi hann eftir sig langt
bréf þar sem hann tjáði fjölskyldunni ást sína
og gaf þeim ráð inn í framtíðina.

„Hann skrifaði mér að ég yrði skvísa til 95
ára aldurs og að ég ætti alltaf að standa með
mér, sama hvað myndi ganga á í lífinu. Hann
hvatti mig til að halda í heiðarleikann. Þetta
bréf var þrjár og hálf síða, þar sem hann gerir
sitt besta til að útskýra ákvörðun sína. Hún
snerist ekki um skort á ást til okkar fjölskyld-
unnar, heldur meira um vanmátt við að halda
áfram að lifa.“

Jóhanna segir hluta af því að búa með mjög
veikum einstaklingi vera að makinn byrjar að
einangra sig líka.

„Ég á mjög góða að, dásamlega fjölskyldu og
vini, en ég var búin að ýta þeim hægt og rólega
í burtu frá mér. Maður einangrast mikið í að-
stæðunum sem ég var í. Við Halldór vorum
komin með netta félagsfælni.

Ég þurfti að brjótast út úr þessu mynstri og
byrja að tengjast öðru fólki og umheiminum á
ný. Þetta er ákveðið ferli sem margir þurfa
stuðning við.“

Hvernig var stuðningsfulltrúanámið á sínum
tíma?

„Stuðningsfulltrúar eru í raun og veru að
styðja við kennara og störf þeirra. Stuðnings-
fulltrúar vinna með börnum sem eiga erfitt og
eru óróleg í tíma, til að koma á ró og friði í
bekkjunum svo hin börnin geti lært. Ég er
vanalega með fjóra inni hjá mér í einu sem ég
er að kenna að lesa og aðstoða við það sem
kennarinn hefur lagt fyrir. Svo elska ég að fara
út í frímínútur. Þar sér maður margt gerast ef
eitthvað er um að vera og þau treysta manni ef
þau sjá að maður lætur kennarann vita.“

Ætlar að verða ráðgjafinn sem

hana dreymdi um að hitta sjálf

Hvað einkennir þau börn sem þurfa meiri
stuðning í kennslustofum?

„Þau þurfa oft meiri tíma en önnur börn. Þau
þurfa meiri þjálfun í samskiptum og að vera
minna í i-padinum og tölvunni. Það þarf að fara
ofan í aðstæður barnanna og skilja hvers konar
stuðning þau þurfa. Sum börn eru að fara í
gegnum skilnað foreldra sinna, önnur eru að-

standendur alkóhólista og svo eru börn sem
eiga foreldra sem vinna mikið og fá þá ekki þá
aðstoð sem þau þurfa, sem dæmi með heima-
námið. Öll börn eru dásamlega dýrmæt og ein-
stök og vil ég hvetja alla foreldra til að vinna
með skólanum í að gera umhverfi barna sem
auðveldast í erfiðum aðstæðum. Lífið er ekki
einfalt og oft og tíðum erfitt að láta hlutina
ganga upp þegar verkefni lífsins koma til okk-
ar. En erfiðleikar líða hjá og ef barnið fær rétt-
an stuðning ætti það að komast í gegnum erf-
iðleikana með sömu hæfni og önnur börn sem
eru ekki að ganga í gegnum það sama.“

Jóhanna segir ferðalag sitt með Halldóri
hafa verið þannig að hún eigi ótal góðar minn-
ingar og hjónabandið hafi verið nokkuð sem
hún hefði aldrei viljað missa af.

„Hann gaf mér fjölskylduna mína, börnin og
svo var hann alltaf eins og kóngur, alveg ein-
stakt glæsimenni. Ég sakna manneskjunnar og
ég held að maður verði ekki oft ástfanginn á
ævinni, svo áttum við einstaklega mikið sam-
eiginlegt. Ég minnist sem dæmi ferðalags til
Alicante, þar sem hvort okkar fann eitthvað
eitt skemmtilegt að gera saman. Hann fór með
okkur á námskeið í að elda paellu og ég ákvað
að kaupa fyrir okkur ljósmyndanámskeið sem
heppnaðist nú ekki betur en svo að ég keypti
ljósmyndatöku af okkur, 100 myndir, sem eru
líkt og fjársjóður í myndasafni okkar fjölskyld-
unnar í dag. Ferðalagið var einstakt og kveikti
mikla von í hjarta mér um betri tíma fyrir okk-
ur Halldór en svo þegar heim var komið fór allt
í sama farið aftur. Þá varð ég svo vonsvikin,
sem er nokkuð sem margir geta tengt við sem
eru í sömu sporum og ég var í.“

Hvernig ráðgjafi ætlar þú að verða?
„Mig dreymir um að verða ráðgjafinn sem ég

hefði þurft á að halda í mínu bataferli. Einhver
sem hefði setið með mér og tengt við það sem
ég var að ganga í gegnum. Það er mikið púslu-
spil að halda áfram að lifa þegar makinn deyr,
en ég held að það sé eina leiðin áfram. Eins er
svo mikilvægt að halda í gleðina og ham-
ingjustundirnar. Að vanda hvernig maður segir
hlutina og vera boðberi kærleiks inn í allar að-
stæður í stað þess að sýna vonbrigði og van-
mátt. Það er svo auðvelt að detta í það.“

Ef einstaklingar upplifa sjálfsvígshugsanir
er hjálparsími Rauða krossins, 1717, opinn all-
an sólarhringinn. Einnig er netspjall Rauða
krossins, 1717.is, opið allan sólarhringinn.
Píetasamtökin veita ókeypis ráðgjöf í síma
552-2218. Á netspjalli á Heilsuvera.is er einn-
ig hægt að ráðfæra sig við hjúkrunarfræðing
um næstu skref. Ef þú ert í bráðri hættu
hringdu í 112.

„Ég setti sjálfa mig í fimmta sætið. Börnin
mín gengu fyrir og svo eiginmaðurinn. Ég
menntaði mig aldrei heldur fylgdi honum
eftir í sínu. Eftir að við fórum á Bifröst
fluttum við til Spánar þar sem hann lærði
Evrópurétt, síðar fékk hann starf sem við-
skiptalögfræðingur hjá Ríkisskattstjóra.“

Jóhanna missti Halldór eiginmann
sinn í fyrra úr sjálfsvígi. Hann var
stóra ástin í lífi hennar og áttu þau
margar góðar stundir saman.
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F
reyr Þórðarson er viðskipta-
fræðingur að mennt með
MBA-gráðu frá Háskól-
anum í Reykjavík. Hann
sótti sér einnig menntun í

fjölmiðlafræði á sínum tíma í Aust-
urríki sem nýtist honum vel í starfi.
Hann hefur starfað í fjármálageir-
anum í rúma tvo áratugi, og í bráðum
fjögur ár hjá DNB bankanum.

„Við fjölskyldan höfum búið í New
York síðan árið 2019. Fyrst um sinn
bjuggum við í Westchester-sýslu,
norður af Manhattan, sem er nokkurs
konar úthverfi borgarinnar. Við flutt-
um okkur svo síðar um set inn á Man-
hattan og erum afar ánægð með þá
ákvörðun.

New York-borg er alveg einstakur
staður að búa á. Hér er orka sem erfitt
er að skilgreina og setja í orð.

Borgin sjálf hefur tæplega 9 millj-
ónir íbúa á aðeins tæplega 800 ferkíló-
metrum, en New York Metro-
politan-svæðið allt geymir ríflega 23
milljónir íbúa. Fjölbreytileikinn er eft-
ir því. Hér er allt til sem manni getur
dottið í hug, og allt er í raun við hönd-
ina, ef manni sýnist svo. Við Vera, kon-
an mín, fluttum hingað með þrjú tals-
vert stálpuð börn og unglinga. Það
hefur verið nokkur áskorun að vinna
sig í gegnum þessi vistaskipti, og kór-
ónuveiran hjálpaði ekki félagslífi heim-
ilisfólksins mikið. Við erum þó öll sam-
mála um að þetta hafi allt saman verið
þess virði, enda finnst okkur við vera
heppin að geta búið í þessari borg.“

Fjölmiðlafræðilegur bakgrunnur

kemur að góðum notum

Hver er forsaga þess að þú fórst á

sínum tíma til Austurríkis að læra fjöl-
miðlafræði?

„Ég var með þann draum í mag-
anum sem unglingur að vinna við
skriftir. Ég kynntist svo hagfræði og
viðskiptatengdum fögum í mennta-
skóla, og jafnvel þó að áhugi minn á
þeim fræðum hafi verið hratt vaxandi,
hugleiddi ég um tíma að lesa saman
viðskiptafræði og bókmenntafræði við
Háskóla Íslands. Ég ákvað á endanum
að fara í háskólanám í þýskumælandi
Evrópu, og ég valdi mér fjölmiðla-
fræði, eða réttara sagt sam-
skiptafræði, í Austurríki; það spillti
svo ekki fyrir að stutt var í heimsk-
lassa skíðalönd frá Salzburg, þar sem
ég bjó í þrjú ár.

Ég vann aldrei við fjölmiðla, en hef
búið að því alla starfsævina að geta
tjáð mig sæmilega skammlaust í ræðu
og riti. Af því hef ég ráðið að sú
menntun sem maður sækir sér fer
aldrei til spillis, og að minnsta kosti
styrkir hún þann grunn sem maður
byggir áfram á.“

Hvernig lýsirðu MBA-náminu við
Háskólann í Reykjavík?

„Ég myndi lýsa MBA-náminu við
Háskólann í Reykjavík sem fram-
úrskarandi námi. Þarna kynntust ríf-
lega 50 einstaklingar úr ólíkum horn-
um og með mismunandi bakgrunn,
sem allir neyddust til að leysa verkefni
saman. Kennarar og prófessorar frá
mismunandi löndum og skólum
studdu við og leiðbeindu á þessari veg-
ferð, og fyrir mína parta rann þetta í
lokin allt saman í nokkuð skýra per-
sónulega framtíðarsýn mína. Helsti
styrkur þessa náms í mínum huga,
fyrir utan tengslanetið, var breiddin í

„Súmenntun
semmaður
sækir sér fer
aldrei til spillis“

Innan fjármálakerfisins eru fjölmörg tækifæri til
endursköpunar að mati Freys Þórðarsonar, Senior
Vice President í alþjóðlega sjávarútvegsteyminu hjá
DNB bankanum norska. Hann trúir því að fólk með
ólíka menntun geti fundið sér spennandi farveg í
fjármálastarfsemi, sérstaklega ef það er tilbúið
að vinna í umhverfi stöðugra breytinga.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Freyr Þórðarson er viðskiptafræðimenntaður
með MBA-gráðu frá Háskólanum í Reykjavík.
Hann sótti sér einnig nám í samskiptafræði í
Austurríki á sínum tíma þar sem hann bjó í þrjú ár.
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kennarahópi, gott skipulag námsins
og utanumhald skólans.“

Hvað gerir þú dagsdaglega í
vinnunni?

„DNB er stærsti bankinn í heim-
inum þegar kemur að sjávarútvegi,
með fjölmörg stöðugildi sem eingöngu
sinna fyrirtækjum og ráðgjöf í fisk-
eldi, fiskveiðum og tengdum greinum.
Norðmenn eru margreynd fisk-
veiðiþjóð eins og við Íslendingar, en
því til viðbótar hafa þeir undanfarna
áratugi náð framúrskarandi árangri í
fiskeldi á heimsvísu. Og þar sem DNB
er stærsti banki Noregs, og í raun 10.
stærsti banki Evrópu, mældur í mark-
aðsvirði hlutafjár, er það skýrt mörk-
uð stefna að sinna sjávarútvegi vel á
alþjóðavísu.

Ég er í afar skemmtilegu starfi,
sem snýst um að sinna og byggja upp
núverandi viðskiptasambönd DNB í
Norður-Ameríku, en einnig að sækja
ný verkefni eftir föngum. Ég er því í
hreinræktuðu framlínustarfi. Ég ber
ábyrgð á sjávarútvegsstarfseminni
okkar hér í New York, en bankinn
hefur verið með útibú í borginni frá
árinu 1975. Starfið kallar á þónokkur
ferðalög, enda landsvæðið stórt, en
heimsfaraldurinn hefur þó dregið
verulega úr flakkinu.“

Meiri breidd í bakgrunni fólks
í fjármálageiranum en áður

Nú hefurðu unnið í fjármálageir-
anum lengi og þar eru margir með
fjármálabakgrunn en einnig allskonar
menntun. Hefurðu séð áhugaverða
menntun nú nýverið nýtast vel í bank-
anum og hver er hún?

„Ég held að það sé meiri breidd í
bakgrunni fólks í þessari atvinnugrein
en margir halda. Vissulega eru við-
skipta- og MBA-gráður algengar, sem

og verkfræði- eða önnur raungreina-
próf. En á endanum snýst banka-
starfsemi um viðskiptavininn, því án
hans er lítið við að vera. Og þar sem
viðskiptavinirnir eru með alls konar
bakgrunn, þurfa bankar almennt að
vera með talsverða breidd í sínum
teymum. Alþjóðlegir bankar sækja oft
gott námsfólk, úr góðum skólum, og
þjálfa svo nýliðana til þess að takast á
við tæknilegu hliðina.

Þar að auki sjáum við stóru bank-
ana í dag ráða talsvert til sín af fólki
með hreina tæknimenntun, eins og
hugbúnaðarverkfræði, gervigreind,
róbótafræði og þess háttar. Sumir tala
um að verða einhverskonar fjártækni-
fyrirtæki til þess að mæta þeirri rösk-
un eða umbreytingu sem fyrirséð er á
þessari starfsemi.

Ég held reyndar að menntunin sjálf
skipti minna máli, og innstillingin
skipti meira máli. Við getum kosið að
sjá bankastarfsemi sem nokkurs kon-
ar risaeðlu, eða við kjósum að sjá
þetta sem risatækifæri til endursköp-
unar. Ég held því að fólk með ólíka
menntun geti fundið sér spennandi
farveg í fjármálastarfsemi, sér-
staklega ef það er tilbúið að vinna í
umhverfi stöðugra breytinga.“

Hefur upplýsingatækni síellt orðið
áhrifameiri þáttur í vinnunni?

„Já, tvímælalaust. Gömul upplýs-
ingatæknikerfi eru enn ráðandi í flest-
um bönkum, en rekstrarkostnaður
þessara kerfa – ásamt kostnaði við
þróun nýrra – er yfirleitt einn stærsti
kostnaðarliður fjármálastofnana. Um-
breyting og framþróun þessara kerfa
er lykilþáttur í velgengni flestra
banka. Framlínustarfsmenn finna
glöggt fyrir þessari þróunn, og það fer
alltaf einhver tími í að sinna upplýs-
ingatæknitengdum verkefnum.“

Hefur þig dreymt um að læra
meira?

„Já, það hefur alltaf verið grunnt á
áhuganum að læra. Ég hef ýmist velt
fyrir mér frekara framhaldsnámi, eða
að auka breiddina með öðru fagi.
Þetta eru allt saman dagdraumar og
mjög ólíklegt að úr því verði. Ég held
reyndar að menntunarmódel framtíð-
arinnar snúist meira um reglulegar
viðbætur og stutta námsspretti, held-
ur en nokkur stór „menntaverkefni“
eins og hjá fyrri kynslóðum.“

Nú stóðstu þig vel í MBA-náminu
og fékkst meðal annars jafningja-
verðlaun útskriftarhópsins, því fólk
taldi þig leggja einna mest af mörkum
til hópsins í náminu. Hefur fólk og að
vinna með fólki alltaf verið áhugavert
fyrir þig eða ertu meiri tölu- og
rekstrarmaður?

„Ég hef í raun alltaf haft áhuga á að
vinna með fólki, en um leið líður mér
vel í smáatriðum, tölum og rekstr-
armálum. Ég held að námið sjálft og
hópurinn hafi kallað fram í mér auk-
inn áhuga á samskiptum, og hvatt mig
til að taka virkari þátt í samstarfi en
ég hafði gert áður. Ég fann mig vel í
því og það mótaði að einhverju leyti
áhuga minn á að sækja mér meiri
stjórnunarreynslu, sem ég svo síðar
gerði.“

Bankinn fjárfestir í að senda
fólk á milli starfsstöðva

Hvernig er að starfa fyrir norskan
banka miðað við þá íslensku?

„Það er talsverður munur, þó í
grunninn sé starfsemin svipuð. DNB
hefur meiri reynslu sem stofnun, og
hefur eflaust gert fleiri mistök, og oft-
ar en bankarnir okkar heima; en hefur
sennilega um leið náð að læra af öllum
mistökunum. Ég finn það glöggt að
bankinn reiðir sig mjög á „stofn-
anaminnið“, bæði að því er viðkemur
sögu viðskiptavina og einnig atvinnu-
greina. Og bankinn hefur smíðað ýmis
„kerfi“ til að halda utan um þetta
stofnanaminni. Merkilegasta kerfið
finnst mér vera hár starfsaldur innan
bankans. Margir sem ég vinna með
eru með starfsaldur á bilinu 15 til 40
ár hjá sama fyrirtækinu.

Annað sem er ólíkt því sem ég
þekki að heiman, er hinn alþjóðlegi
bragur sem er á DNB. Þó að Noregur

sé ekki stórveldi þegar kemur að
stærð þjóðarinnar, þá eru Norðmenn
með mikla reynslu í nokkrum atvinnu-
vegum, svo sem skipaútgerð, orku-
vinnslu og sjávarútvegi. Og DNB
bankinn hefur verið lunkinn við að
styðja þessar atvinnugreinar og vaxa
með þeim. Auk þess leggur bankinn
mjög mikla áherslu á það sem kallast
Global Mobility starfsmanna og fjár-
festir talsvert í að senda fólk milli
starfsstöðva sinna í ólíkum löndum.“

Er mikill menningarmunur á milli
landa í því hvernig fólk sinnir banka-
störfum?

„Já, mér finnst það. Starfsmenn
DNB virðast flestir stoltir af störfum
sínum og telja sig gjarna vera að
styrkja stoðir norsks samfélags, enda
er norska ríkið eigandi eins þriðja
hlutafjár í bankanum. Það er sterk
menning í bankanum, og „norski“
andinn nær nokkuð vel yfir til erlendu
starfsstöðvanna. Í samskiptum mín-
um við bandaríska samstarfsmenn
finn ég síður fyrir fyrirtækja-
menningu og meira fyrir einstaklings-
hyggjunni. Ég held að hvort tveggja
hafi áhrif á það hvernig fólk sinnir sín-
um störfum. En á hvorugum staðnum
finn ég fyrir gjánni milli fjármála-
starfsemi og annarrar starfsemi, sem
ég kannast við á Íslandi hin síðari ár.“

Nú elska margir New York, en hún
þykir frekar hörð borg að lifa í.
Hvernig er þín upplifun af því?

„New York er mögnuð borg! Það er
áberandi hvað mörgum er mikið sama
um allt og alla hér. Frískandi í raun.
Hér er líka mikil samkeppni um allt
milli hims og jarðar; allt frá athygli til
vöruframboðs, og um pláss í lestinni
og um leigubílana á götunum, og um
taltíma á Teams eða hver vinnur flest-
ar klukkustundirnar. Á endanum er
þetta spurning um hvaða umhverfi
nærir mann og í hvaða aðstæðum
maður vill hrærast. Okkar fjölskyld-
unni finnst borgin bæði mögnuð,
krefjandi og hröð og viljum ekki missa
af henni eitt augnablik.“

Eruð þið búin að kynnast mörgum í
borginni og hvað mun nýtt ár bera í
skauti sér?

„Við höfum aðeins kynnst fólki í
gegnum skólagöngu dætrana. Kór-
ónuveiran gerði okkur aðeins erfitt
fyrir, en okkur finnst vera að birta til.

Auk þess höfum við kynnst góðu fólki
með íslenskar rætur sem við tengjum
sterkt við.

Við erum mjög spennt fyrir nýju
ári í New York, enda er borgin öll að
lifna við. Við ætlum að halda áfram að
kynnast borginni betur, finna fleiri
veitingastaði og drekka í okkur
orkuna.“

Kemur reglulega í
heimsókn til Íslands

Hvernig verjið þið dæmigerðri
helgi saman í New York?

„Vera, konan mín, er mjög dugleg
að skipuleggja helgarnar okkar. Við
byrjum oft helgardagana á einverri
hreyfingu, og erum dugleg að fara í
„brunch“ með dæturnar, eða út að
borða hjónin. Við höfum tekið þann
pól í hæðina að gera sem mest úr
þeim tíma sem við höfum hér. Þannig
grípum við kannski tækifæri sem
annars færu framhjá manni. Sem
dæmi náðum við að sjá áhrifamikla
þriggja daga sýningu Ragnars Kjart-
anssonar á Guggenheim í sumar, og
fórum á merkilega sýningu um tísku-
risann Dior á Brooklyn Museum í vor
og sáum hinn magnaða ballett Hnotu-
brjótinn í desember. Við höfum líka
reglulega ferðast til nálægra borga á
austurströndinni, svo sem Wash-
ington DC, Boston, Miami, Phila-
delphia, og skíðað í Vermont og tínt
epli í Hudson Valley á haustin. Við
eigum þó enn eftir að heimsækja vest-
urströndina, en það stendur til bóta á
nýju ári.“

Kemurðu reglulega í heimsókn til
Íslands?

„Já, ég bý svo vel að bankinn minn
á viðskiptavini í sjávarútvegi á Íslandi
og hef ég yfirleitt komið að þeim við-
skiptum með einum eða öðrum hætti.
Þetta kallar á nokkuð regluleg ferða-
lög til Íslands. Svo eru eldri dætur
okkar tvær nýfluttar aftur til Íslands
og eru þar í skóla, að minnsta kosti
um sinn. Þetta er auðvita mikill hvati
til ferðalaga heim og mér finnst ekki
ólíklegt að annað hvort okkar hjóna
verði að meðaltali einu sinni í mánuði
á Íslandi á næstunni.“

Hvers saknarðu helst frá Íslandi?
„Ég sakna helst fjölskyldunnar og

vina og ferska loftsins, sérstaklega á
sumrin, og heitu pottanna á veturna.“

Freyr Þórðarson og Vera Víðisdóttir eru búsett í New York um þessar
mundir þar sem Freyr er Senior Vice President í alþjóðlega sjávarútveg-
steyminu hjá DNB bankanum norska.

Fjölskyldan nýtir allan þann tíma sem hún getur til að gera eitthvað
skemmtilegt á Manhattan í New York. Þeim finnst borgin áhugaverð og
margt hægt að gera þar.
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Í
upphafi hvers árs veltir Yrsa Sigurðar-

dóttir fyrir sér næstu bók. Hún er nú

þegar komin með hugmynd sem hún er

að útfæra í huga sér áður en hún sest

niður og byrjar að skrifa.

„Þar sem þetta er andleg vinna og krefst

þess ekki að ég sitji við tölvu eða geri nokk-

uð líkamlegt, þá get ég stundað hana meðan

ég geng frá jólaskrauti og ryksuga upp

barr. Þetta fer ágætlega saman.“

Yrsa er byggingarverkfræðingur að

mennt og sérmenntaði sig í framkvæmda-

fræði, sem hefur á sinn hátt nýst henni við

skrifin.

„Verkfræðingar læra að tækla verkefni og

þótt skáldsagnaskrif séu alveg ótengd þeim

fræðum þá eru þau engu að síður verkefni.“

Töluverð reynsla eftir 23 bækur

Yrsu þótti gaman í skóla og á mjög góðar

minningar frá öllum skólastigum.

„Þessar góðu minningar á ég bæði tengd-

ar skólasystkinum og kennurum. Fögin

heilluðu mig mismikið eins og gengur þó að

ég vilji síður nefna sérstakar námsgreinar í

því sambandi,“ segir Yrsa og læðir orðinu

„dönsku“ á milli þess að hósta og hlæja.

Hvernig er að starfa sem kennari sjálf?

„Þessi staða kom nú til vegna misskiln-

ings en þegar Frami hafði samband við mig

þá taldi ég mig vera að ræða við Frama, fé-

lag leigubílstjóra, en pabbi vinar míns í

gamla daga var formaður þess félags. Mér

leist mjög vel á að búa til námskeið fyrir

leigubílstjóra en svo reyndist þetta vera

mun víðtækara verkefni sem nær til tölu-

vert stærri hóps, þar á meðal leigubílstjóra.

En eftir að misskilningurinn komst upp átt-

aði ég mig á því að ég var í góðum höndum

þar sem fyrirtækið Frami vandar sig mjög

við uppsetningu og gerð námskeiða, hvort

sem þau tengjast skrifum, hreyfingu, elda-

mennsku, fjármálum, forritun eða öðru sem

boðið er upp á. Hvað námskeiðið mitt varð-

ar þá er því ætlað að hjálpa og hvetja fólk

sem gengur með bók í maganum eða er

byrjað að skrifa. Eftir að hafa skrifað 23

bækur er ég með töluverða reynslu í far-

teskinu sem ég miðla af, í von um að hjálpa

þessum verðandi höfundum.“

Enginn síðasti söludagur

þegar kemur að ritun bóka

Yrsa er sannfærð um að þeir sem hafa

gaman af því að lesa sjálfir og hafa áhuga á

bókum eigi góðan möguleika á að skapa eitt-

hvað sjálfir í iðnaðnum.

„Það er nú eins með skáldsagnaskrif og

annað; það hentar ekki allt öllum. Eitt af því

sem er að mínu mati forsenda þess að geta

skrifað skáldsögu er að hafa gaman af lestri

bóka. Ef því er ekki fyrir að fara þá er til

lítils að reyna. Góðu fréttirnar eru hins veg-

ar þær að það er enginn síðasti söludagur

hvað þetta varðar, fólk getur lært að meta

bækur hvenær sem er á lífsleiðinni.“

Hvað skiptir mestu máli í sköpunarferli

bóka?

„Þegar kemur að því að skapa skáldsögu

skiptir margt máli. Frumforsendan er að

hafa frá ein-

hverju að segja,

það er að vita

hvaða sögu mað-

ur vill segja.

Hún þarf ekki

að vera full-

mótuð en höf-

undurinn þarf

að lágmarki að

hafa komið auga

á fræið sem

hann getur ræktað í huganum og mótað full-

þroskaða frásögn úr. Svo þarf höfundurinn

einnig að búa yfir þrautseigju því annars er

hætt við að verkið verði aldrei klárað.“

Eru til margar tegundir skáldskapar?

„Já, en það fer eftir því hversu hrifinn

maður er af flokkun hversu mikið niður-

brotið er. Höfuðflokkarnir þrír eru oftast

taldir vera: ljóð, leikverk og skáldverk/

sögur. Þessa höfuðflokka má svo mylja nið-

ur í eins litlar einingar og hverjum og ein-

um finnst henta. Sem dæmi má skipta

skáldverkum í barna-, ungmenna- og

fullorðinsbækur og er þá tekið mið af líkleg-

um lesendahópi. Það má svo einnig flokka

eftir efnistökum og sem dæmi um slíka

flokkun má nefna ástarsögur, vísindaskáld-

skap, glæpasögur og fagurbókmenntir.

Þessa flokka má svo flokka í undirflokka en

ég efast um að það hafi neinn tilgang hér

eða yfirhöfuð og almennt.“

Sögupersónurnar geta

ekki verið út um allt

Hver er þessi praktíska hlið, sem allir

þurfa að skoða þegar þeir skrifa skáldsögu?

„Mörg praktísk mál fylgja skáldsagna-

skrifum. Þar á meðal má nefna lengd bók-

arinnar, sem er takmörkunum háð. Það er

enginn að fara að gefa út eða lesa átta þús-

und blaðsíðna bók sem dæmi. Ef sagan er

„epísk“ og krefst svo langrar frásagnar þarf

höfundur að sjá hana fyrir sér í bindum. Svo

þarf höfundur einnig að halda sögu-

persónum innan skynsamlegra marka, því ef

of margir þvælast fyrir er líklegt að lesandi

tapi áttum. Mýmörg önnur praktísk atriði

koma til kasta höfundar í ferlinu en mörg

kýs maður að afgreiða á síðari stigum þar

sem löngunin til að halda áfram með

óskertu listrænu frelsi er ansi sterk.“

Það er áhugavert að ræða við Yrsu um

bókmenntir sem listgrein, því þá kemur

menntun hennar sem verkfræðingur skýrt

fram, sem sýnir, eins og svo margir hafa

talið, að listin býr líklegast í okkur öllum,

þótt við höfum ekki fundið henni farveg

ennþá.

„Allir geta lært að skrifa skáldsögu en

það munu ekki allir nýta sér það sem þeir

hafa lært eða búa yfir nægilegri þörf til að

skrifa svo að eitthvað verði úr. Skrif krefj-

ast svo sjálfsaga, sem mörgum reynist erfitt

að beita sig, sérstaklega þegar um fyrstu

skáldsögu er að ræða sem enginn ýtir á eft-

ir. Sömuleiðis reynist sumum erfitt að taka

þeirri gagnrýni sem fylgir yfirleitt yfirlestri

eða ritstýringu fyrstu bókar og þá verður

skáldsaga þeirra líklega andvana fædd.“

„Leist mjög vel á að búa til
námskeið fyrir leigubílstjóra“

Fyrir þá sem ganga með bók í
maganum er nú í boði að sækja
námskeið á vegum Frama,
þar sem Yrsa Sigurðardóttir,
verkfræðingur og rithöfundur,
fer yfir mál málanna þegar
á að skrifa skáldsögu.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Ljósmynd/Lilja Birgisdóttir

Það má læra ýmislegt af rithöfundi
sem hefur skrifað 23 bækur. Yrsa
Sigurðardóttir er mörgum hæfileikum
gædd og nýtist menntun hennar
einstaklega vel við að skrifa bækur.

„Þessi staða kom nú til
vegnamisskilnings en þegar
Frami hafði samband við
mig þá taldi ég mig vera
að ræða við Frama, félag
leigubílstjóra, en pabbi
vinar míns í gamla daga
var formaður þess félags.“

Landsmennt

Styrkur þinn

til náms

Landsmennt er fræðslusjóður samtaka atvinnulífsins

og verkafólks á landsbyggðinni.

Sjóðurinn styrkir starfsmenntun beint til fyrirtækjanna sjálfra.

Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin

um afgreiðslu þeirra í umboði Landsmenntar.

Kynntu þér rétt þinn á www.landsmennt.is
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HÁGÆÐA SKÓLABORÐ
Sico skólaborðin spara pláss og eru þægileg í uppsetningu. Auðvelt er að fella borðin saman og rúlla þeim í burtu
þegar þau eru ekki í notkun. Nemendur sitja hver á móti öðrum þannig að hópastarf og samskipti verða auðveld.
Hægt er að fá borðin í mismunandi stærðum og í hentugri hæð eftir aldri nemenda.

Hafðu samband við söluráðgjafa okkar í síma 580 3900 og þeir aðstoða þig við að finna réttu lausnina.
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