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Ágrip 

 

Lokaverkefni mitt Draumurinn er uppsetning og leikgerð fyrir börn og unglinga 

sem ég skrifaði upp úr leikriti Williams Shakespeare, Draumi á Jónsmessunótt. 

Leikverkið var sett upp sumarið 2011 í félagsheimilinu Valfelli í Borgarbyggð. 

Markmið verkefnisins var tvíþætt. Annarsvegar til þess að skapa ungu fólki í 

Borgarbyggð tækifæri til að vinna skapandi að uppsetningu á leikverki og til að 

kynnast þeirri fjölbreyttu vinnu er liggur þar að baki. Hinsvegar var stefnt að því 

að efla félagslega stöðu og færni þátttakenda með samvinnu, tengslamyndun, 

lýðræðislegum vinnubrögðum og nánu samstarfi við nærsamfélagið. Í vinnunni 

lagði ég áherslu á að hinir ungu þátttakendur kæmu að sem flestum þáttum 

uppsetningarinnar svo sem tónlistarflutningi, lýsingu, búningagerð, leikskrárgerð 

og markaðssetningu. Grunnþættir í nýrri menntastefnu voru hafðir að leiðarljósi í 

vinnunni, s.s. sjálfbærni, lýðræði, mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 

Í fyrri hluta greinargerðarinnar ber ég vinnuna saman við uppeldis- og 

menntakenningar, grunnþætti í nýrri aðalnámskrá og leiklistarkenningar. Í þeim 

síðari segi ég frá aðdraganda verkefnisins, leikgerðarsmíðum, framkvæmd á 

verkþáttum uppsetningarinnar, samstarfi við fjölskyldur þátttakenda og fleira. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Abstract:  
 
My final MA‐project is an adaptation for young audiences and a staged 

performance of Shakespeare‘s A Midsummer Night‘s Dream. Produced in the 

summer of 2011 in the community centre Valfell (located in Borgarbyggð, Iceland). 

The project had two goals; On one hand, to give  the youth of Borgarbyggð an 

opportunity to work in a creative manner on a theatrical production of a play and 

thereby getting acquainted with the diverse tasks that such productions require. 

On the other hand, the goal was to enhance the social skills of the participants 

through collaboration, formal and informal interactions, democratic methods, and 

a close co-operation with the local community. Throughout my work I emphasised 

that the participants themselves should partake in as many aspects of the 

production as possible, such as the musical performance, lighting, designing and 

making of costumes, scenography, as well as the production of programme notes 

and even marketing. The whole production was made in the spirit of ecological 

sustainability and democratic participation; we used recyclable materials as much 

as possible, and by reaching joint decisions we endeavoured to create a feeling of 

collective responsibility. In the following account of my adaptation and 

performance of the play, I submit a description of the adaptation and preparation 

of the project, the principles of adaptation used, and finally the process itself, 

involving artistic producers, participants, and their families. 
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Inngangur 

Þessi greinargerð er hluti af M.A. verkefni mínu. Í henni er byggt á ferli leikgerðar 

og leikhúsuppsetningar á leikritinu Draumnum. Verkið er unnið upp úr Draumi á 

Jónsmessunótt eftir William Shakespeare og var sett  upp sumarið 2011 í 

félagsheimilinu Valfelli í Borgarbyggð með börnum á aldrinum 8-18 ára.  

Markmiðið með þessari uppsetningu var tvíþætt: Annars vegar að gefa ungu fólki 

tækifæri til að vinna listrænt og skapandi að uppsetningu að leikverki. Hins vegar 

að efla félagslega stöðu þátttakenda í gegnum samvinnu, tengslamyndun og 

lýðræðisleg vinnubrögð í nánu samstarfi við nærsamfélagið. Verkefnið felur í sér 

möguleika á sérhæfingu og samþættingu margra þátta þvert á námsgreinar og 

skólastig. Markmið þessa verkefnis er einnig að skoða þau námstækifæri og 

umhverfið sem skapast í leikuppfærslu á hefðbundnu sígildu verki.  

Í fyrri hluta greinargerðarinnar skoða ég vinnuna út frá fræðilegri nálgun um 

uppeldis- og menntakenningar, síðan fjalla ég um áherslurnar í nýrri aðalnámskrá, 

og máta vinnuna við grunnstoðirnar; sjálfbærni, sköpun, jafnrétti og lýðræði og 

mannréttindi. Í lok fyrri hluta greinargerðarinnar fjalla ég um leiklist og 

leiklistarkennslu og spegla vinnuna við þær kenningar. Ég lýk fyrri hluta á umræðu 

um leikuppsetningu sem kjörnum námsvettfangi til framtíðar í skólakerfinu. Í 

síðari kafla greinargerðarinnar, sem er meira í skýrsluformi rek ég framkvæmdina 

og verklega þætti vinnunnar, og enda síðan á niðurstöðum. 
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1.Líflínan 
 
Á vegferð minni hef ég víða komið og unnið fjölbreytt störf en það er tvennt sem 

hefur haft mótandi áhrif á líf mitt og ég hef haft ástríðu fyrir, þ.e. uppeldisfræði og 

leikhús.  Mín eigin skólaganga var ekki jákvæð lífsreynsla hvorki námslega né 

félagslega og segja má að ég hafi ekki fengið uppreisn æru fyrr en farið var að 

bjóða uppá kennslu í leiklist í grunnskólanum sem ég sótti. Leiklistin var því mín 

líflína í skólakerfinu. Eftir að ég útskrifaðist með gagnfræðapróf upp á vasann 

innritaðist ég í Fjölbrautarskólann í Breiðholti á uppeldisfræðibraut, en entist 

aðeins til jóla og á vormánuðum lagði ég í ferð til London þar sem ég þreytti 

inntökupróf í leiklist. Þar komst ég inn og var við nám í þrjú ár. Í gegnum vinnu 

mína í leikhúsinu hef ég sett upp allmargar leiksýningar fyrir börn, skipulagt 

viðburði (t.d. Æskuvelli á Kristnihátíð á Þingvöllum árið 2000) og setið í stjórn 

Barnamenningarsjóðs. Fyrir nokkrum árum lagði ég einnig stund á uppeldisfræði 

Rúdolfs Steiners kennd við Waldorf og þar var áhugi minn á kennarastarfinu 

vakinn fyrir alvöru. Með verkefni mínu Draumnum lagði ég í vinnu og skapaði 

námsumhverfi þar sem ég sem ég taldi vera kjör aðstæður fyrir marga þá þætti 

sem tilgreindir eru í grunnþáttum nýrrar menntastefnu þar á meðal sköpun, 

sjálfbærni, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi. Það er margt sem hefur veitt mér 

gleði og ánægju í þeim störfum sem ég hef stundað, en ekkert af því jafnast á við að 

sjá rjóða kinn og blik í augum barna sem hafa uppgötvað eitthvað nýtt og 

spennandi. 
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2. Uppeldis- og menntakenningar. 

Í þessum kafla skoða ég mennta- og uppeldiskenningar og ber saman við þá vinnu 

sem fór fram við uppsetningu á Draumnum. 

 

2.1. Kenning Erik Erikson 

Erikson byggir kenningu sína á The Epigenetic Principle. Samkvæmt þeirri 

kenningu myndast líffæri fósturs í móðurkviði á tilteknum tíma þar til allt fellur 

saman og verður að fullmótuðu fóstri/barni. Tilgáta Erikson er að á sama hátt 

þroskist persónuleiki barnsins andlega í gegnum mismunandi stig, en 

sjálfsmeðvitundin/egóið væri til staðar frá byrjun lífsins. Kenning Erikson lýsir 

þroskaferli manneskjunnar frá frumbernsku til elli. Í gegnum þá kenningu sem 

hann leggur fram, er hægt að afla sér hugmynda að námsleiðum sem henta hverju 

þroskastigi fyrir sig, meðan á skólagöngu stendur. Erikson heldur því fram að 

einstaklingar geti haft mótandi áhrif á sálrænan þroska sinn með því að gaumgæfa, 

skipuleggja og samþætta reynslu sína á lífsleiðinni. Kenning hans undirstrikar 

mikilvægi menningarlegra markmiða til aukins þroska einstaklingsins.1  

Í vinnu minni við Drauminn þurfti að vinna að fjölbreyttum verkefnum m.a. 

aðstoð við búningasaum, leikmyndagerð, skrif í leikskrá, gerð leikmuna og sölu 

auglýsinga í leikskrá. Þátttakendur fengu tækifæri til að velja sér verkefni til að 

vinna að þegar þeir voru ekki uppteknir á leikæfingum. Staðan var tekin reglulega 

á hvernig  gengi með verkefnin og þau fengu aðstoð og leiðsögn. Að æfa leik og 

frumsýna fyrir áhorfendur er heildstætt ferli, þar sem barn sér verkefni þróast frá 

byrjun til enda. Markmið mitt með leikgerðinni var að einfalda verkið og færa það 

þannig nær þátttakendum sem voru á aldrinum 8-16 ára. 

Sjálfsmynd unglinga mótast 12-18 ára, á þessu tímabili eru unglingar að 

máta sig við umhverfið og forma sína eigin sjálfsmynd  í samfélaginu. Ef 

unglingurinn nær að móta sjálfsmynd sína fer hann öruggur út í lífið, ef ekki, er 

hætt við því að hann fari með brotna eða veika sjálfsmynd út í lífið.   Á þessu 

                                                      
1 Snowman o. fl. 2009:26-27 
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tímabili skiptir miklu máli að mynda náið samband við aðra.2  Í vinnunni við 

Drauminn myndaðist mjög náið samband á milli þátttakenda. Í byrjun 

æfingatímabilsins veitti ég því athygli hvort og hvernig þátttakendur hópuðu sig 

saman í matartímum og hléum. Brögð voru að því að sömu einstaklingarnir 

hópuðu sig saman og tók ég þá til þess ráðs að útbúa langborð þar sem öllum var 

uppálagt að sitja saman. Við þetta varð hópurinn allur mun samrýmdari og 

vinatengsl mynduðust hratt á milli einstaklinga sem höfðu lítið þekkst áður.  Í lok 

vinnunnar var eins og hópurinn væri orðinn að einni fjölskyldu og leikhúsið væri 

annað heimili þeirra. Þetta var ekkert sem kom mér á óvart því ég hef oftar en ekki 

upplifað slíkt í þeirri leikhúsvinnu sem ég hef tekið þátt í. Í ljósi þeirrar reynslu hef 

ég mikla trú á samfélagi því sem myndast í leikhúsi og þeirri einingu sem þar getur 

myndast við kjör aðstæður.  

,,Góð sjálfsmynd lýsir sér sem vellíðan yfir því hver maður er, s.s. ánægður 

með líkama sinn, persónuleika og hvert maður stefnir auk þess að njóta virðingar 

frá þeim sem skipta mann mestu máli.“ 3 Forsenda fyrir skapandi leikhúsvinnu er 

að treysta þeim sem maður vinnur með og stór þáttur í að leggja grunninn er að 

vinna að trausti og virðingu milli leikaranna. Þegar unnið er skipulega að þessum 

þáttum öðlast einstaklingar öryggi fyrr en við flestar aðrar aðstæður í 

námssamfélagi. 

2.2. Hugsmíðahyggjan 

 Hugsmíðakenningin á rætur sínar að rekja til 19. og 20. aldar og byggir á 

hugmyndafræði John Dewey (1859-1952), bandarísks heimspekings og 

uppeldisfrömuðar og hins svissneska Jean Piaget heimspekings og sálfræðings. Í 

henni er því haldið fram að nám geti aldrei verið aðskilið reynslu eða framkvæmd 

og að nemandinn sé virkur í að byggja upp eigin þekkingu með ýmsum hætti. Hann 

gerir það með því að bregðast við námsefni á ýmsa lund, ræða við aðra um skilning 

sinn á námsefninu og prófa hugmyndir sínar. Þegar við unnum með senur í 

verkefninu var stöðugt verið að gera tilraunir með hvað virkaði best, hlutir voru 

endurteknir og mátaðar voru nýjar forsendur. Lykillinn að því að leikurinn lifni við 

er að allir finni sig í þeim aðstæðum og með þann texta sem þeir eru að vinna með. 

                                                      
2 Snowman o. fl. 2009:27 
3 Guðbjörg Daníelsdóttir, 2011. 
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Vinna við leikuppfærslu samanstendur af tilraunum og leit. Í framhaldi notar 

leikarinn þær aðstæður til að byggja skilning og þekkingu sína á efninu.4 

Námsumhverfi í anda hugsmíðahyggjunnar verður að vera auðugt og hvetjandi til 

náms opið og kallast á við raunaðstæður. Piaget lagði mikla áherslu á samspil 

einstaklings og umhverfis.  Einnig er mikilvægt fyrir nemendur að sjá árangur eða 

njóta uppskeru námsins á áþreifanlegan hátt. Frumsýning er hápunktur vinnunnar 

og umfjöllun á verkefninu er opinber staðfesting á starfinu. 

2.3. Fjölgreindarkenning Gardners. 
 

Afar mikilvægt er að við viðurkennum og leggjum rækt við allar þær 

greindir sem í manninum búa og samsetningu þeirra. Við erum ólík hvert 

öðru, allavega vegna þess að greindir okkar eru mismunandi samsettar. Ef 

við viðurkennum þetta tel ég okkur eiga möguleika á að takast á við mörg 

þeirra vandamála sem við stöndum andspænis nú á tímum.5 

Howard Gardner (1987) 

 

Kenning Howards Gardners gerir ráð fyrir að greindirnar séu átta. Gardner velur 

að kalla flokkana greindir en ekki sérgáfur og segist vera ögrandi af ásetningi.  

Hann heldur því fram að ef hann myndi tala um hæfileika myndi fólk ekki meta 

flokkana sem skyldi.  Sértilgreindir fáir hæfileikar hafa fram að þessu verið 

skilgreindir sem greind segir Gardner, þeir hafa verið settir í öndvegi. Ef allir 

hæfileikarnir eru flokkaðir sem greindir fá þeir jafnan sess.  Gardner renndi 

fræðilegum stoðum undir kenningu sína í formi ,,grunnprófs” sem hver greind varð 

að standast til að nefnast greind en ekki bara hæfileiki eða sérgáfa.6  Með því að 

beita fjölbreyttum kennsluaðferðum eins og Gardner leggur til í kenningu sinni er 

komið tæki, sem eykur á fjölbreytni og ýtir undir að allir séu góðir í einhverjum 

þeim viðfangsefnum sem tekin eru fyrir. Gardner setur fram þá kenningu að 

greindirnar séu átta þær eru: 

1) Málgreind  

2) Rök- og stærðfræðigreind  

3) Rýmisgreind  

                                                      
4 Hafdís Guðjónsdóttir o. fl. 2005:16 
5 Armstrong. T., 2011:13. 
6 Armstrong, T., 2001:15 
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4) Líkams- og hreyfigreind  

5) Tónlistargreind  

6) Samskiptagreind  

7) Sjálfsþekkingargreind   

8) Umhverfisgreind.
7 

Leikhúsið býður upp á það fjölbreytta námsumhverfi sem Gardner talar um og 

þegar verkefnið er að þátttakendur láti til sín taka í öllum þáttum vinnunnar má 

segja að það reyni á flestar greindirnar. Þau verkefni sem þátttakendur tóku þátt í 

Draumnum voru m.a. tónlistarflutningur, dans, söngur, hönnun búninga, hönnun 

leikmuna, hönnun leikskrár, greinaskrif, hljóðmyndasköpun, leikur, framsögn, sala 

auglýsinga og viðtöl við fjölmiðla. Auk smíðavinnu og leiklýsingar. 

Skiptar skoðanir eru um ágæti þessarar kenningar Gardners og hefur hún vakið 

mikla athygli. Annars vegar er henni hampað í menntakerfinu en hins vegar hefur 

hún verið gagnrýnd, m.a. í sálfræði og próffræðum eins og kemur fram í grein 

Heiðu Maríu Sigurðardóttur.8  Í bókinni Fjölgreindir í skólastofunni eftir Thomas 

Armstrong kemur fram að: „Tilgáta Gardners er að greind snúist fremur um 

hæfileika til að leysa þrautir eða vandamál annars vegar og hins vegar að hanna 

afurðir í góðu samspili og samhengi við umhverfið.“ 9 Því má segja að umhverfið 

sem við búum nemendum þ.e. námsumhverfið, ásamt vinnulagi kennarans í því 

umhverfi, sé lykilatriði. Nauðsynlegt virðist vera að kennarinn hafi fjölbreytta 

hugsun og vinni að auki í umhverfi sem er örvandi, annars er hætt við að 

umhverfið sem við vinnum í geti haft: ,,… lamandi áhrif á þróun greindanna.“10 Að 

komast í tæri við hæfileika sína og greind hlýtur að vera mikilvægt fyrir alla og 

samkvæmt kenningum Gardners má ekki bjóða nemendum okkar uppá 

takmarkaðar og einsleitar námsleiðir í menntakerfinu því þá er hætt við að 

,,lamandi”  áhrifa gæti og að stór hluti nemenda finni ekki sinn  farveg og flosni upp 

úr námi. 

                                                      
7 Armstrong, T.,  2001:15 
8 Heiða María Sigurðardóttir. 2005. 
9 Armstrong, T.,  2001:14-15 
10

 Armstrong, T., 2001:30 
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3. Aðalnámsskrá, almennur hluti 
Aðalnámsskráin er ramminn utan um skólastarf á Íslandi.  Aðalnámsskrá veitir 

stjórnendum skóla, kennurum og öðru starfsfólki í skólakerfinu, nemendum og 

foreldrum þeirra upplýsingar um starfsemi og tilgang skóla. Markmið hennar er að 

veita leiðsögn og leggja sameiginleg markmið fyrir allt skólastarf í landinu, hún er 

einskonar samningur þjóðarinnar við sig sjálfa um menntamál.  Henni er ætlað að 

þjóna mörgum aðilum og er verkfæri fræðsluyfirvalda til að fylgja eftir 

lagaákvæðum um stefnu skóla í landinu og sameiginleg markmið þeirra.  

Í nýrri Aðalnámsskrá 2011 hafa verið þróaðir sex grunnþættir sem mynda kjarna 

menntastefnu þeirrar sem er nú lögð til grundvallar. Þeir varða starfshætti, inntak 

og umhverfi náms á öllum skólastigum og skapa mikilvæga samfellu í íslensku 

skólakerfi. Þessir grunnþættir eru tilraun til að kortleggja meginsvið almennrar 

menntunar sem skólastarfið byggir á. Þessir grunnþættir eru: 

1. Læsi 
2. Sjálfbærni  
3. Heilbrigði og velferð 
4.  Lýðræði og mannréttindi  
5. Jafnrétti  
6.  Sköpun.11 

 

Þegar litið er á þessa grunnþætti má sjá að þeir mismunandi þættir sem þar á að 

leggja áherslu á auka fjölbreytni og reyna á fjölbreyttar greindir nemenda og eru 

því kjörinn vettvangur fyrir fjölbreytt nám þar sem: „Námssvið geta verið 

sérhæfing í viðfangsefnum skólastarfs þvert á námsgreinar og skólastig“12. 

Í uppsetningu á Draumnum var lagt upp með að vinna með nokkra af þessum 

grunnþáttum. Þeir voru: sköpun, sjálfbærni, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi. Í 

þessum hluta greinargerðarinnar mun ég nú fjalla um vinnuferlið í gegnum þessa 

þætti, skoða hvernig þeir fléttuðust inní vinnuna og tengja við fræðimenn og 

kenningar í hverjum þætti fyrir sig.  

                                                      
11 Aðalnámsskrá grunnskóla. 2011:5-10 
12 Aðalnámskrá almennur hluti 2011 bls .11 
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3.1 Sköpun 

 
„Hvað ertu að teikna?“ spurði kennarinn litla stelpu sem hafði setið lengi í 

skólastofunni niðursokkin í myndverk sem hún var að skapa. „Ég er að 

teikna Guð“ svaraði hún að bragði „En enginn veit hvernig Guð lítur út“ 

sagði kennarinn, „Nei, en það kemur í ljós eftir smá stund“ svaraði litla 

stelpan.  

 
Með þessari sögu minnir Sir Ken Robinson á hve stórkostlegt ímyndunarafl hjá 

ungum börnum er og hversu mikilvægt það er að viðhalda því.13 Rannsóknir sýna 

að 98% af börnum á leikskólaaldri búa yfir þeim hæfileika að sjá margar 

mögulegar lausnir og svör við þeim verkefnum og spurningum sem fyrir þau eru 

lögð, þ.e. þau geta nálgast viðfangsefnin á skapandi hátt.  Þegar sama próf var lagt 

fyrir eldri börn sem höfðu hafið formlega skólagöngu kom í ljós að eftir því sem á 

nám þeirra leið virtist þessi eiginleiki glatast. Ástæðuna fyrir þessu telur Robinson 

vera að í skólanum er börnum kennt að það sé einungis eitt svar við spurningunni 

og að það svar sé að finna í bókinni. 14 Í ljósi eigin reynslu við kennslu í 

grunnskólum kæmi mér ekki á óvart að niðurstöðurnar væru þær sömu hér á landi. 

Það er trú mín að það að styðja ungt fólk til þess að taka þátt í og stunda leiklist 

geti verið n.k. andsvar við þessari þróun. Til að halda í hina skapandi nálgun þeirra 

á því efni sem þau fast við og þeirri sýn sem þau hafa á heiminn.  

Ef litið er á staðhæfingu kennarans í ofangreindri sögu má segja að markmið hans 

sé að stöðva flæði ímyndunarinnar hjá barninu í skjóli þekkingar.  

Það sem einkennir gott starf í leikhúsi er að þátttakendur ganga til vinnunnar með 

opnum huga, tilraunir eru gerðar og besta lausnin fundin.  Margir taka þátt í 

sköpun á einu verki.  Í leiklistarspuna er grundvallar reglan t.d. að segja já og 

byggja þannig ofan á hugmyndir annarra.  Höfuðatriði er að hafna ekki skapandi 

flæði.  

                                                      
13 Robinson, K., 2009. 
14 

http://www.ted.com/talks/lang/en/ken_robinson_changing_education_paradigm

s.html  Vefslóð sótt 02.04.2012 

http://www.ted.com/talks/lang/en/ken_robinson_changing_education_paradigms.html
http://www.ted.com/talks/lang/en/ken_robinson_changing_education_paradigms.html
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Sköpun hefur verið flokkuð í fernt 15: Skapandi manneskju, skapandi ferli, skapandi 

framleiðslu eða hugmynd (e. creative products) og skapandi umhverfi. Mörg önnur 

hugtök eru einnig tengd sköpun eins og ímyndunarafl, að taka áhættu, að leysa 

vandamál, gagnrýnin hugsun, að sjá hluti út frá mörgum sjónarhornum, 

sveigjanleiki í hugsun, leikgleði o.fl. Allir þessir þættir og hugtök tengjast vinnu í 

leikhúsinu og eru aðalsmerki gróskumikillar og góðrar leikhúsvinnu en til þess að 

þessir þættir verði grunnurinn í starfinu er nauðsynlegt að skapa aðstæður þar 

sem þeir fá að blómstra. Mikið af vinnu minni við Drauminn í Borgarbyggð snerist 

einmitt um að skapa þessar kjöraðstæður fyrir skapandi starf á forsendum unga 

fólksins sjálfs.  

Sem betur fer virðist skapandi vinna vera að fá aukið vægi í íslensku skólakerfi 

með útkomu nýrrar námskrár16 þar sem sköpun er talin sem einn af lykilþáttum 

nýrrar menntastefnu. Á þjóðfundi um menntamál sem haldinn var í 13. febrúar 

2010 var einnig áberandi hversu mikla áherslu fundarmenn lögðu á skapandi starf 

af ýmsu tagi.17  

En þrátt fyrir viðleitni til að ýta undir skapandi starf geta fyrirstöðurnar verið 

ýmsar t.d. umgjörð starfsins svo og félagsleg staða þátttakenda og sálrænir þættir.  

Maccammon, Sæbø og O´Farrell tala um þetta í greininni ,,Creativity really comes 

from inside of you.”  

Þau vitna m.a. í D.J.Shallcross (1981) sem talar um tvenns konar þröskulda sem 

maður mætir er þegar sköpun er kennd þ.e. ytri og innri þættir. Ytri þátturinn er 

samfélagslegur og lýtur að því úr hvaða eða hverskonar samfélagshópi nemandinn 

kemur og hvernig hann í framhaldi flokkast í námssamfélaginu.  Þeir nemendur 

sem standa mjög vel í akademísku námi og vilja ekki sýna á sér veikleika með því 

að fara inná áhættuslóðir. Þessir samfélagslegu þættir geta haft mikil áhrif, því í 

skapandi vinnu tekur maður ætíð áhættu.18 Fyrirstaða fyrir skapandi nám getur 

einnig verið skrifuð á viðhorf og kennsluaðferðir kennara og á hverju þeir byggja 

hugmyndir sínar; ,,…enn eru kennarar stöðugt að útskýra staðreyndir og 

hugmyndir með skýr hæfnimarkmið að leiðarljósi um mótun nemendanna, að 

                                                      
15  Maccammon, L o.fl., 2011:216 
16  Aðalnámsskrá grunnskóla,  2011:17 
17

 Þjóðfundur 2012, http://menntafundur.ning.com/ Sótt 10.4.2012 
18

 Maccammon o. fl., 2011. 

http://menntafundur.ning.com/
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mennta þá og þjálfa á afmörkuðum sviðum til að tryggja að aðgengi þeirra að 

sköpunarkraftinum verði, enn sem fyrr, afmarkað og takmarkað”.19  

Í verkefni mínu Draumnum voru þátttakendur úr nokkrum áttum og því var engan 

veginn gefið að þeir þekktust allir, þó sumir gerðu það.  Um var að ræða börn sem 

komu úr uppsveitum Borgarfjarðar, frá Hvanneyri sem er byggðarkjarni kringum 

Landbúnaðarháskólann, og úr Borgarnesi. Þeir höfðu einnig mismunandi 

bakgrunn félagslega og komu úr misstórum fjölskyldum.  Einn þátttakandinn var af 

fósturheimili, vegna félagslegra aðstæðna sinna.  Flest þeirra voru þó annað hvort í 

tónlistar- eða dansnámi.  Staða þeirra námslega var einnig mismunandi en eitt 

þeirra stóð þó mjög höllum fæti í akademískum fögum.  Einn einstaklingur þjáðist 

mjög af feimni.  Verkefni það sem ég stóð því frammi fyrir í byrjun var að skapa 

andrúmsloft sem einkenndist af jafnræði og trausti ef skapandi ferli átti að nást, að 

byggja lítið samfélag frá grunni þar sem allir stefndu að sama marki.  Það sem 

skipti höfuðmáli í byrjun var að hrista hópinn saman m.a. með hópeflisæfingum.  

Ég notaði einnig frjálsa leiki þar sem þátttakendur léku sér saman hlógu og 

skemmtu sér.  Þar má nefna útleiki alls konar, eltinga- og boltaleiki. Leikurinn 

eykur ekki einvörðungu á gleðitilfinningu okkar heldur þjálfar hann og viðheldur 

félagslegri tengingu okkar við aðrar manneskjur og hæfni okkar til sköpunar.20  

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum leiks og hafa þær m.a. leitt í ljós 

að leikurinn eykur hæfni barna til leysa fjölbreytt vandamál.21  Miklu máli skiptir á 

þessu stigi að vera með æfingar og leiki þar sem allir mættu jafnir til leiks. Ef ég 

hefði t.d. lagt höfuðáherslu á strax í byrjun á að lesa handritið er hættara á að 

goggunarröð hefði farið að myndast út frá lestarhæfni og sjálfsöryggi og það hefði 

tafið fyrir þeirri einingu hópsins sem mér fannst skipta höfuðmáli á þessu stigi.  

Það skal tekið fram að börnin tóku þátt í uppsetningunni vegna áhuga þeirra á 

verkefninu og elstu börnin fengu greitt fyrir það, þar sem þetta starf var í boði sem 

valkostur í unglingavinnu Borgarbyggðar. Þannig að ýmsar hindranir sem finnast 

að jafnaði í skólastarfi voru ekki til staðar í þessari vinnu.  

                                                      
19  http://skemman.is/is/stream/get/1946/7832/20425/1/0162.pdf  Vefslóð sótt   

04.2012. 
20  Brown, S., 2009 
21 Dewer, G., 2012  

http://skemman.is/is/stream/get/1946/7832/20425/1/0162.pdf
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Þá skulum við velta fyrir okkur þættinum er varðar ytri umgjörð starfsins.  Sir Ken 

Robinson, sem er sterkur málsvari þess að sköpun fái aukið vægi í skólastarfi 

leggur áherslu á þennan þátt hvað námsumhverfi varðar. Þegar að handbærum 

efnivið kemur eru lykilatriðin samkvæmt Ken Robinson; fjölbreytni svo sem flestir 

geti fundið efnivið sem kveikir skapandi kraft, gæði efniviður sá sem unnið er með 

þarf ekki að vera sá allra besti en þó góður.  Þriðja atriði sem hann tilgreinir er 

gnægð þá talar hann um að gefa hlutum tíma.22  

Við bjuggum vel hvað æfingar og sýningahúsnæði varðaði í Draumnum, því 

Borgarbyggð lét okkur í té vinnu og sýningaraðstöðu í gömlu félagsheimili rétt 

fyrir utan Borgarnes. Við höfðum húsnæðið algerlega út af fyrir okkur og skipti það 

sköpum. Strax frá upphafi vinnunnar lagði ég ríka áherslu á að vinnuumhverfi 

okkar væri hreinlegt og eins fallegt og mögulegt væri. Ennfremur að þar væru efni 

sem frjóvguðu hugmyndaflug og sköpunargleði þátttakenda, og víkkuðu 

sjóndeildarhring þeirra.23 Þannig yrði leiksmiðjan einskonar verkstæði þar sem 

krakkarnir lærðu að nýta sé verkfæri um leið og hugmyndir kviknuðu. Þá yrði 

vinnan markvissari og frjórri. Umhverfið, efniviður og nálgun á viðfangsefni skiptir 

sköpum um hverslags nám fer fram24 

3.2  Sjálfbærni/vistvæn hugsun 
Til þess að hægt sé að vinna eftir hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar er mikilvægt 

að við skiljum þær takmarkanir, ferla og hringrásir sem í náttúrunni eru. 

Nemendur verða að þekkja og skilja náttúrunna, hvers virði hún er okkur ein og 

sér, og virði hennar vegna þeirrar þjónustu sem hún veitir mannfólkinu.25      

 Við þurfum að tileinka okkur nýja sýn á neyslu og framleiðslu.26 ,, Mikilvægt 

markmið til sjálfbærni er að ala upp ábyrga samfélagsþegna sem búa yfir getu til 

aðgerða (e.action competence)“27 Í verkefni okkar, þegar að öflun efniviðar fyrir 

búninga kom, ræddi ég við þátttakendur um að koma auga á þann efnivið sem í 

kringum okkur er frá degi til dags á heimilum okkar og bæri í sér möguleika (til 

                                                      
22  Robinson, K., 1982:55. 
23  Guðrún Alda Harðardóttir og Sigríður Síta Pétursdóttir. 2006.  
24  Eisner, E 2002:72 
25  Aðalnámskrá grunnskólana, 2011:13 
26  Jutvik, G., og Liepina, I., (na):9 
27  Ásthildur Björg Jónsdóttir, 2011. 
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dæmis notaðan fatnað).  Ég ræddi um það að hafa mikið af fjármagni til að kaupa 

allt nýtt yki ekki endilega gæði útkomunnar og kynnti þeim stefnu mína hvað 

efnisveitur varðaði, að gera mikið úr litlu, eða nýtt úr gömlu. Þessa umræðu tók ég 

einnig með foreldum þátttakenda í upphafi vinnunnar sem gerði það að verkum að 

bílfarmar af notuðum fötum bárust okkur í hendur.  Þessi umræða jók á 

sjálfsbjargarviðleitni þátttakenda, þeir fóru að sjá margskonar möguleika í því að 

skeyta hlutum saman og sköpunargáfan efldist.  

Mikilvægt er að auka skilning á eigin vistspori, vistspori samfélags og þjóða því 

hann stuðlar að hófsemi og sjálfbærri þróun.28 Ég tel að þessi vinnuaðferð við öflun 

búninga hafi að einhverju leyti ýtt undir meðvitund og opnað augu þátttakenda 

fyrir mikilvægi vistvænnar hugsunar og sjálfbærni í öðru og viðameira samhengi.  

Eða eins og Dr. Sharon McCoubrey segir: 

Listirnar geta skipað lykilhlutverk í þróun til sjálfbærni, með því að auka 

meðvitund almennings fyrir gjöfum jarðar og takmörkunum þeirra, með því 

að hvetja til ábyrgðar og skapandi lausna á málefnum samfélagsins og að 

tendra vilja borgaranna til aðgerða sem leiða til sjálfbærrar þróunar. 29 

 

3.3 Lýðræði og mannréttindi. 
Í grunnstoðinni lýðræði og mannréttindi er talað um að skólar eigi að vinna á 

lýðræðisgrundvelli, þar læri nemendur síðan til lýðræðis. Grunngildi samfélagsins 

þar sem borin er virðing fyrir lýðræði og mannréttindum, byggja á gagnrýnni 

hugsun og ígrundun. Skólar eru hvattir til samstarfs við grenndarsamfélagið þar 

sem forsenda lýðræðis er meðvitund og samábyrgð borgaranna. Með því móti 

verða þeir hæfari í að taka þátt í samfélaginu og hafa áhrif. ,,Áhersla er lögð á að 

lýðræðislegir skólar geti þannig tekið þátt í að skapa samábyrgt og sjálfbært 

samfélag.“ 30 Að skapa aðstæður þar sem þátttakendur hafa jafnan rétt til skoðana 

og ákvarðanatöku sem undirbýr þá til þátttöku í samfélagi og þjálfar þá í 

                                                      
28  Aðalnámskrá grunnskólana (almenn hluti). 2011:13 
29  McCoubrey., 2010. 

 ,,The arts can play a role in environmental sustainability by increasing our citizens’ 

awareness and appreciation of the environment; by increasing their creativity thinking 

and problem solving skills; by building a sense of social responsibility; and by building a 

passion about sustainability that will result in taking action” 
30  Aðalnámskra grunnskóla, 2011:14-15 
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lýðræðislegum vinnubrögðum er sett á oddinn í félagslegri og menningarlegri stoð 

til sjálfbærni.31  

,,Félagsleg sjálfbærni - þýðir að þróun samfélagsins sé í þá átt að stuðla að 

auknu valdi borgaranna á eigin lífi og að allir samfélagshópar hafi tækifæri 

til ákvarðanatöku“.32  
 

Í samfélagi þar sem tekið er tillit til allra sjónarmiða verður einstaklingurinn 

öruggari með sig og því líklegra að hann eigi góð og gefandi samskipti við 

samferðafólk sitt í tilverunni. Að leiða heilan hóp í vinnu þar sem sameiginleg gildi 

ríkja skapar frjóan jarðveg fyrir jákvætt og gefandi starf og vekur þátttakendur 

einnig til umhugsunar um hvað hver og einn geti lagt af mörkum til samfélagsins.33 

Með þessi gildi bak við eyrað vaknar einnig meðvitund um eigið sálarástand og 

félaga sinna í hópnum. 

Í upphafi vinnunnar við Drauminn lagði ég áherslu á að standa vel að 

kynningu á verkefninu fyrir þátttakendur og fjölskyldur þeirra. Með því lagði ég 

grunninn að góðum samskiptum frá upphafi. Fjölskyldur voru virkjaðar til beinnar 

þátttöku og samstarfs frá upphafi. Samstarfið fólst m.a. í akstri á og heim af 

leikæfingum (þátttakendur sameinuðust í bíla). Þetta var til hagsbóta fyrir fjárhag 

heimilanna (lægri bensínkostnaður). Einnig var þetta til góðs fyrir 

umhverfi/vistkerfi okkar (minni losun koltvísýrings). Samstarfið við foreldra fólst 

líka í aðstoð við förðun og hárgreiðslu, miðasölu og veitingasölu á sýningum. Með 

þessu samstarfi þéttist hópurinn og eining myndast sem nær til alls samfélagsins. 

Annað lykilatriði í samstarfi mínu við foreldra og aðra aðstandendur í Draumnum 

var að senda reglulega bréf um næstu skref og framvindu verkefnisins. Áætlun um 

æfingar sendi ég einnig heim til þátttakenda með góðum fyrirvara. Reyndar voru 

yngri börnin sem ég ætlaði að hlífa við að koma á hverja æfingu svo áhugasöm að 

þau mættu á hverjum degi. 

Strax í upphafi æfingartímans með leikendum lagði ég áherslu á að allir 

kæmu að ákvarðanatöku saman. Settumst við saman við langborð og séð var til 

                                                      
31   Jutvik, G., og Liepina, I., (na):11 
32  Jutvik, G., og Liepina, I., (na):11 

  „Social sustainability – means that development should increase people’s control 
over their lives and that all social groups should have the opportunity to participate in 
decision-making.“ 
33  Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:15-16 
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þess að allir hefðu sitt pláss við borðið.  Með þessu vildi ég þjálfa lýðræðishugsun 

og jafnræði.  Með því að gefa rými til að setja niður sínar hugmyndir,  og setja 

vinnureglur fól ég þeim meðábyrgð á þróun vinnunnar. 34 Ég lagði áherslu á að allir 

tækju þátt í umræðunni og að öllum hugmyndum yrði tekið með opnum huga.  

Að setja saman leikhóp þar sem allir stefna að sama marki er eins og að 

byggja lítið samfélag frá grunni. Á þeim forsendum lögðum við (ég og 

leikhópurinn) niður grunngildi. Ef hópurinn kæmi sér saman um viss gildi og 

vinnureglur myndi það þétta hópinn og ýta undir gefandi andrúmsloft sem aukið 

gæti árangur hinnar listrænu vinnu. Lykilatriði í vinnunni sem fór í hönd var 

samhugur og traust. Þegar maður treystir þeim sem maður vinnur með hættir 

maður sér lengra.  

Í umfjöllun um lýðræðislega samvinnu í anda Dewey bendir Ólafur Páll 

Jónsson á að vandamálið sé þegar stuðla á að lýðræðislegum starfsháttum í 

skólum, ekki bara í ákvörðunartöku heldur ekki hvað síst í því að skapa samfélag 

sem einkennist af virðingu, jafnræði og virkni. „Þetta kallar aftur á að kennarinn 

eða skólinn skapi kringumstæður þar sem lýðræðislegt einstaklingsfrelsi fær að 

þroskast og njóta sín.“35  Þessi vinnuaðferð í Draumnum var viðleitni mín til að 

skapa kjör vinnuaðstæður þar sem allir fengju að njóta sín. 

3.4 Jafnrétti. 

 
Tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína, lifa í 

friðarsamfélagi þar sem umburðarlyndi og jafnrétti ríkir er markmið 

jafnréttismenntunar samkvæmt Aðalnámskránni 2011. 

 Undir hugtakinu jafnrétti eru fjölmargir þættir. Sá þáttur sem við tókum til 

skoðunar var kynferði.  

Fram kemur í M.A. ritgerð Eyglóar Árnadóttur í kynjafræðum að bein 

umræða um misrétti kynjanna/femínisma sé mjög eldfimt efni bæði í 

kennaranáminu og einnig skólakerfinu. Engu sé líkara en þögult samkomulag ríki 

um að jafnréttisumræða sé ekki viðeigandi.36 Leikhúsið er góður staður fyrir 

umræðu um samfélagslega þætti eins og jafnrétti og kynjamyndir, því umræðan 

                                                      
34  Jutvik, G, og Liepina, I.,(na):11 
35   Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson 2010:33 
36

  Eygló Árnadóttir, 2009:126  



23 
 

sprettur upp úr þeim verkum sem verið er að vinna með hverju sinni og verður því 

ekki eins persónuleg og gæti orðið raunin í öðru samhengi. 

 

Í leikhópnum voru aðeins 4 strákar af 16 þátttakendum, því gafst kjörið tækifæri 

til að láta stelpur leika karlhlutverk þar sem því var við komið, eða að skipta um 

kyn persóna. Ný menntastefna leggur áherslu á jafnréttismenntun. 

„Jafnréttismenntun felur í sér gagnrýna skoðun á viðteknum hugmyndum í 

samfélaginu og að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum.“37  

Það var því í anda þeirrar stefnu að tvær stelpur skiptu hlutverki Bokka á milli sín. 

Bokki er mikill örlagavaldur í leiknum, hann veldur ringulreið elskendanna. Einnig 

var það með ráðum gert að sviðsálfar væru leiknir af stúlkum. Sviðsálfar sem voru 

skáldaðar persónur af minni hálfu í leikgerðinni.  

Þeir voru tengipersónur verksins við áhorfendur og gátu stöðvar leikin og komið 

með útskýringar fyrir áhorfendur, einnig höfðu þeir vald til að gagnrýna leikendur 

verksins ef þeim sýndist svo. 

Með því að hafa þessar þýðingarmiklu persónur kvenkyns fá bæði leikkonurnar 

sjálfar og kvenkyns áhorfendur kraftmikla karaktera til að samsama sig með, 

karakterar sem hafa raunveruleg áhrif á framvindu verksins. 

 Þegar valið er að vinna með klassísk leikverk, verður ekki framhjá því litið að þau 

sýna kvenpersónur sjaldan sem sterka gerendur og þær ráða t.d. sjaldnast eigin 

örlögum heldur eru ofurseldar ákvörðunum og gjörðum karlmanna í verkinu. 

Draumur á Jónsmessunótt er hér engin undantekning. Ég leit á það sem skyldu 

mína sem leikstjóri þessa unga leikhóps að finna leiðir til að vinna gegn þeim 

karllægu gildum sem í verkinu felast –og taldi mig ná að vega upp á móti þeim með 

því að skipa í hlutverk á þennan meðvitaða hátt. Þegar til baka er litið þá sé ég eftir 

að hafa ekki tekið þessa umræðu meðvitað upp, með börnunum. Það mun ég gera 

ef til samskonar vinnu með börnum kemur seinna. 

  

 

 
 

                                                      
37  Aðalnámsskrá grunnskóla,. 2011:15-16 
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4. Leiklistakennsla/leiklist 

Ef unnið er með leikarana/þátttakendur á faglegum grundvelli er tækifæri fyrir 

marglaga skapandi vinnu. Þegar maður hefur starfað í leikhúsinu sem leikari, 

leikstjóri eða við handritsgerð er óhugsandi að vinna á öðrum forsendum með 

ungu fólki og það átti einnig við um vinnuna við Drauminn. Forsendan fyrir því að 

skapandi vinnuferli fari af stað er að faglegum vinnubrögðum sé beitt við 

kennsluna/leikstjórnina þannig að þátttakendur hafi raunverulegan aðgang að 

auðlindum þeim sem liggja að baki þessari listgrein.38  

4.1 Augusto Boal 
Aðferðir leikhúsmannsins og aktívistans Augusto Boal (1931-2009) hafa verið 

tengdar sjálfbærni, þ.e. það leikhúsform sem hann er hvað þekktastur fyrir hvetur 

almenning til meðvitundar og ábyrgðar á því samfélagi sem það býr í. Boal starfaði 

með Arena leikhúsinu í Sao Paulo á sjötta og sjöunda áratugnum en sætti miklu 

eftirliti af hálfu herstjórnarinnar í landinu og verk hans voru stöðugt ritskoðuð. Í 

kjölfarið fór hann að gera tilraunir með leikhúsformið. Hann vildi gera valdeflandi 

leikhús sem nýttist sem tæki til félagslegra breytinga.39 Boal þróaði áðurnefnt 

leikhúsform sem hann kallaði Theatre of the Opressed. 40 Í þessu leikhúsi tóku 

almennir borgarar þátt með því að stíga inn í atburðarrás leikverkanna eftir 

ákveðnum reglum og hafa þannig bein áhrif á framvindu og útkomu þeirra.41 

Leiklistaræfingar Boal snúast mikið um að auka næmni skilningarvitanna, 

samhæfingu og eflingu hópsins. Þær nýtast nemendum/leikendum bæði sem tæki 

til aukinnar sjálfsþekkingar og til þess að styrkja hópinn sem heild. Auk þess sem 

þær miða margar að því að sjá hlutina í félagslegu samhengi. Þetta voru einnig 

undirstöðu þættir í vinnunni við Drauminn, bæði hvað varðaði félagsleg og listræn 

markmið vinnunnar. 

  

                                                      
38  Maccammon o. fl., 2011:212 
39  Vigdís Jakobsdóttir, 2010  
40  Boal, A., 2002. 
41  Vigdís Jakobsdóttir, 2010  
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 Í bókinni Games for Actors And None Actors eru greinargóðar lýsingar á þeim 

hugmyndum sem liggja að baki leikhúsaðferðum hans og mýgrútur af æfingum. 

Boal talar um að í daglegu amstri okkar og ,,sérhæfingu“ glatist mikið af þeirri 

næmni og skynjun sem okkur er gefin.42 Flestar æfingarnar í bókinni snúast því um 

að vekja skilningarvit okkar á ný, þjálfa þau og ná jafnvægi. Allt er þetta gert til að 

þjóna hæfni okkar í að meðtaka og gefa frá okkur. Í smiðju Boal sótti ég æfinguna 

The wooden sword of Pari.s 
43 

Þetta góð æfing sem snýst um samhæfingu, snerpu og 

einbeitingu í hópi. Colombian hypnosis 
44

 er frábær æfing sem lýtur að þjálfun með 

hlaðnar hreyfingar og samhæfingu tveggja í samvinnu. Þessa æfingu felldum við einnig 

inn í sýninguna (sjá DVD upptöku, þegar Bokki leikur sér að Lísander og Demetríusi í 

þokumekki í skóginum).    

Stór þáttur í vinnu við leiklist er einnig gagnrýnin hugsun, án hennar verður lítil 

sköpun því stöðugt er verið að máta hugmyndir og leiðir, komast að þeirri réttu 

sem hljómar við heildarmyndina. Þegar lögð er rækt við skapandi starf í leikhúsi er 

gagnrýnin hugsun þjálfuð.45 Ef uppsetning í meðförum leikara og leikstjóra nær að 

varpa nýrri sýn á leikverk, má segja að hún sé skapandi.46 Ekki veit ég til þess að 

Draumur á Jónsmessunótt hafi verið útfærður á þennan hátt áður hér á landi, 

(bundið mál að hluta og nútíma mál að hluta. Styttingar og aukapersónur settar inn 

í verkið) og verkið sett upp með börnum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
42  Boal, A., 2002:49 
43   Boal, A., 2002:81 
44   Boal, A., 2002:51 
45  Maccammon o fl., 2011:212 
46  Maccammon o fl., 2011:211 
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5.Umræða  
Í ljósi þeirrar reynslu sem ég hef fengið í gegnum það að vinna í leikhúsi veit ég að 

leikhúsið getur verið kjör vettvangur í flesta þá þætti sem eru tilgreindir í 

grunnstoðum nýrrar aðalnámskrár. Í leikhúsi, og þá er ég frekar að vísa til vinnu 

frjálsra leikhópa í grasrótarstarfi, eru aðstæður til samfélagssköpunar svo og 

listrænnar sköpunar oft á tíðum kjörnar. Þetta andrúmsoft myndast gjarnan vegna 

þess að leikarar eru að skapa sjálfum sér vettvang í listgreininni, þeir standa sjálfir 

og falla með vinnunni. Leikverk það sem hópurinn kýs að vinna með fjallar að 

jöfnu um málefni sem höfðar til allra í hópnum. Vilji listamannanna kemur því 

þarna inn sem ráðandi afl og knýr þá til dáða. Í leikhússamfélagi þar sem virðing og 

traust ríkir verður sköpunin oftar meiri en þegar virðingarleysi og sundrung ríkja. 

Forsenda fyrir skapandi ferli er virðing, traust, og opin skoðanaskipti þar sem má 

ræða hlutina á gagnrýninn hátt. Þeir þættir sem liggja þarna að baki eru;  

 

Samfélag jafnræðis þar sem meðlimir bera virðingu hver fyrir öðrum. 

Samfélag þar sem hvatt er til opinna og gagnrýnna skoðanaskipta. 

Samfélag þar sem sköpun er í fyrirrúmi.  

Samfélag sem leytast við að spegla þjóðfélagið með listrænni nálgun með 

það fyrir augum að dýpka eða varpa sýn á tiltekin málefni. 

 

Ef nemendur fá svigrúm og aðstoð við að velja sér málefni sem höfðar til þeirra 

aðstöðu og efnivið getur uppfærsla á leiksýningu í skólanum orðið mjög gefandi og 

innihaldsríkt námsferli. Það að setja sig í spor annarra gefur nemendum tækifæri á 

að skoða mismunandi persónur í ólíkum aðstæðum og víkka þannig sinn eigin 

sjóndeildahring, þjálfar samakennd þeirra og styrkir sjálfsmynd þeirra.47 

Með tilkomu grunnstoðanna skapast sóknarfæri til endurskipulagningar á 

kennsluháttum og aðferðum til náms. Mikilvægt er að í forgrunni sé fjölbreytileiki 

nemenda og hæfileikar þeirra sem einstaklingar. Með því að skapa nemendum 

                                                      
47 Maccammon o fl., 2011 
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fjölbreyttar aðstæður til náms aukum við líkurnar á því að allir finni eitthvað við 

sitt hæfi eitthvað sem leiðir þá að hæfileikum sínum.  

Að fela þátttakendum mikilvæg verkefni eins og greinarskrif í leikskrá, ræða við 

fjölmiðla, hanna leikmuni og fleira ýtir undir ábyrgðartilfinningu þeirra og eykur 

hlutdeild þeirra í heildarverkefninu, þ.e. uppsetningunni á Draumnum. 

Vinna við uppsetningu af þessu tagi er eðli málsins samkvæmt mjög samþætt. Ef 

sami hópurinn vinnur að öllum þáttum er varða uppsetninguna er um mikla 

samþættingu í námi að ræða. Í viðamikilli skýrslu Anne Bamford  frá 2009 um 

listfræðslu á Íslandi er einmitt lögð áhersla á samþættingu námsgreina og vitnað er 

í alþjóðlegar rannsóknir sem benda til þess að í löndum sem leggja áherslu á 

sköpun þvert á námsgreinar séu meiri líkindi á nýsköpun í atvinnulífi framtíðar.48  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                      
48  Bamford  2011:20  
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Leikhópurinn sem stóð að uppsetningu leikverksins Draumurinn. 

6.  Markmið 
Segja má að markmið með verkefninu séu tvenns konar. Annars vegar að stuðla að 

fjölbreytilegu skapandi umhverfi fyrir ungt fólk úti á landsbyggðinni þar sem það 

fær tækifæri til að vinna að metnaðarfullri og listrænni uppsetningu á leikverki og 

sýna það fyrir áhorfendur. Hinsvegar eru það markmið sem lúta að samfélagslegri 

félagslegri hegðun þátttakenda og samstarfshæfni. 

 

Listræn markmið: 

Að kynna Draum á Jónsmessunótt eftir  William Shakespeare með uppsetningu á 

leikgerð úr verkinu. 

Að veita þátttakendum innsýn inn í menningararfleifð sem hvílir á leikhúshefð 

liðinna alda, skáldagáfu og orðsnilld, og að leiða þátttakendum og áhorfendum 

fyrir sjónir að verk skrifað á sextándu öld geti átt erindi við ungt fólk í dag. 

 Að þátttakendur kynnist leikhúsvinnu. 

Að þátttakendur kynnist og taki þátt í allri þeirri fjölbreyttu vinnu sem liggur að 

baki uppsetningar á leikverki, bæði listrænni vinnu sem snýr að leiktúlkun, 

hreyfingum og hljóðheimasköpun, svo og búningahönnun, leikmynda- og 

leikmunagerð, leikskrárgerð, sölu auglýsinga í leikskrá og markaðssetningu. 

Að vinna með leiktexta og þjálfast í leik. 

Að þátttakendur kynnist því að vinna með bundið mál og óbundið á sviði. Þjálfist í 

framsögn, raddbeitingu, líkamstjáningu, sjálfstrausti og í því að koma fram fyrir 

áhorfendur. 

Að þjálfa þátttakendur í uppbyggjandi  hugmyndavinnu í hópi.  
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Að þjálfa þátttakendur í skapandi hugmyndavinnu að kynna hugmyndir sínar, 

hlýða á það sem aðrir hafa til málanna leggja með opnum huga og orða gagnrýni 

sína á uppbyggilegan hátt. 

 

Félagsleg markmið: 

Að mynda hóp sem vinnur vel saman.  

Að hópurinn temji sér lýðræðisleg vinnubrögð sem einkennast af virðingu, 

jafnræði og virkni, þar sem raddir allra fá að heyrast. Að skapa góða „liðsheild“ 

bæði með samvinnu og tengslun manna á milli, sem síðan leggur  grunn að  

metnaðarfullri og skapandi leikhúsvinnu. 

 Að nýta gamalt til að skapa nýtt. 

 Að vekja þátttakendur til umhugsunar um það sem liggur til grundvallar 

sjálfbærni; svo sem vistvæna hugsun, lýðræðisleg vinnubrögð og jafnrétti. 

Tenging við nærsamfélagið. 

Að sameina kynslóðir í Borgarbyggð; börn, unglinga og foreldra í gegnum listrænt 

verkefni. 
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7.  Aðdragandi og undirbúningur. 

7.1  Hugmynd verður til. 
Hugmynd að þessu verkefni kviknaði eftir umræður okkar Evu Karenar 

Þórðardóttur danskennara um að vinna saman að leik-/danssýningu fyrir börn að 

sumri til í Borgarbyggð þar sem við báðar erum búsettar. Það kom þannig til að ég 

á börn sem voru í dansnámi hjá Evu Karen. Dansskóli hennar var á þeim tíma          

(árið 2009) staðsettur í Brún sem er félagsheimili Andakílshrepps, en sjálf bý ég í 

Borgarnesi. Sat ég því margar æfingar og beið eftir krökkunum og fylgdist með 

þeim dansa. Hreifst ég að áhuga þeim og aga sem ég sá hjá börnunum. Í framhaldi 

ámálgaði ég við Evu Karen hvort ekki væri góð hugmynd að setja saman sýningu 

að sumarlagi, með þessum krökkum þar sem leiklist og dans ynnu saman. Eva 

Karen tók strax vel í hugmyndina. 

  Alfyrsta skrefið að stíga í þessu vinnuferli var að fá yfirvöld Borgarbyggðar 

til samstarfs. Átti ég fund með Páli Brynjólfssyni sveitastjóra og lagði þá hugmynd 

fram að sveitarfélagið kæmi að verkefninu með því að útvega húsnæði og að vinna 

unglinganna í uppsetningunni yrði metin sem framlag í vinnuskólanum og fengju 

þau þannig greitt fyrir þátttökuna. Vel var tekið í þá hugmynd frá upphafi. 

Sveitarfélagið hefur hingað til að mjög litlu leyti staðið að fjölbreyttum 

atvinnutækifærum fyrir ungmenni, þetta var því kjörið tækifæri til umbóta.   Að 

bjóða uppá listrænt starf af þessum toga fyrir ungmenni sveitarfélagsins yrði 

Borgarbyggð til álitsauka, ásamt því að aukið yrði á fjölbreytni í atvinnumálum 

unglinga.  Ég átti von á því að Páll myndi bjóða húsnæði Menntaskóla 

Borgarfjarðar fyrir starfsemina og það gerði hann. Ég hafði hinsvegar aðra 

hugmynd, þekkti félagsheimilið Valfell og fannst það vera ákjósanlegur staður. Ég 

þóttist vita að við gætum nýtt allt húsnæði félagsheimilisins, fengjum við það á 

annað borð. 

Hefðum við verið í byggingu menntaskólans hefðu hins vegar verið eilífar 

tilfæringar og brambolt, og undir hælinn lagt hvenær við hefðum aðgang að 

sýningarsalnum því hann er oft leigður út. 

Páll tók mér strax vel og á örfáum fundum var búið að leggja grunn að 

samstarfinu. Ef samstarf hefði ekki náðst við sveitarfélagið hefði róðurinn orðið 
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mun þyngri og á allt öðrum forsendum. Það að fá sveitarfélagið til samstarfs var 

viss viðurkenning á vægi verkefnisins. Í framhaldinu tók ég mér fyrir hendur að 

leita samstarfsmanna sem yrðu listrænir stjórnendur hver á sínu sviði. 

 

7.2  Val á leikverki.    

Til að vel tækist til í þeirri hópavinnu sem framundan var skipti miklu máli að 

efniviðurinn væri krefjandi, spennandi og höfðaði til hópsins. Ég fékk fljótt þá 

hugmynd að vinna með Draum á Jónsmessunótt eftir William Shakespeare. 

 

 Verkið er fjölmennt, ástríðufullt og mjög skemmtilegt. Í því eru tveir mismundi 

heimar, menn og álfar, og margar stéttir manna. Í verkinu eru einnig fjöldinn allur 

af stuttum, skemmtilegum senum þannig að hlutverkin dreifast vel á marga. 

Draumur á Jónsmessunótt er eitt vinsælasta verk Shakespeare. Það býr yfir gamni 

og alvöru, flókinni og skemmtilegri sögufléttu þar sem margir ólíkir heimar takast 

á. Hver hópur segir sína eigin sögu sem þó er í vissu samhengi heildar-

söguþráðarins. Baráttan sem elskendurnir eiga í er margþætt og snýr bæði að 

sjálfsyfirráðum/ákvörðunarrétti (barátta Hermíu við föður sinn og Eigef um að fá 

að giftast Lisander sem hún elskar, en ekki Demetríusi sem hún er þó lofuð). 

Samskiptum/vináttu þeirra hvert við annað (Lísanders, Hermíu, Helenu og 

Demetríusar) og loks eigin tilfinningum sem þeyta þeim fram og aftur (Lísander og 

Demetríus eru báðir ástfangnir af Helenu). Uppspretta alls þessa er ástin. 

Í leikritinu innan leikritsins er yrkisefnið enn sem fyrr ástin og tilgangur 

lífsins án hennar, en frá sjónarhorni rómverskrar goðafræði  í sögninni um 

Pýramus og Þispu.49 Þetta eru þættir sem unglingar allra tíma eru að fást við og 

það að skoða ástina útfrá mörgum sjónarhornum auðgar sýn þátttakenda á 

fyrirbærinu og eykur tengingu við verkið. Það sama má einnig segja um glímuna 

sem handverksmennirnir standa í hver við annan, hún speglar á spaugilegan hátt 

samfélag manna þar sem hver og einn er að finna sér stað og tilgang. Hér skapast 

grundvöllur til að skoða karaktera og þeirra sýn á tilveruna, sem eykur á þroska 

                                                      
49   Vefslóð sótt 10.11.2011 á 
http://www.cummingsstudyguides.net/Guides3/pyramus.html    
 13.11.2011 af Á.H.S 

http://www.cummingsstudyguides.net/Guides3/pyramus.html
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samhyggðar.50 Í leikritinu eru einnig huliðsheimar ævintýra og náttúrafla þar sem 

hið góða vinnur að lokum ...elskendur ná saman. Ævintýri eru vinsæl hjá flestum 

og höfða ekki síst til barna og ungmenna.  

Fyrir leikstjóra er Draumur á Jónsmessunótt einnig verkefni sem krefst þess 

að verða leyst á frjóan og hugvitssamlegan hátt. Að skipta úr einni veröld í aðra er 

spennandi úrlausnarefni, þar gefst tækifæri til að vinna með margskonar orkusvið, 

fjölbreytta raddbeitingu og líkamstjáningu. Fjölbreytt flóra af persónum eru í 

verkinu og umbreytist ein þeirra til dæmis í asna sem er mjög ögrandi verkefni að 

vinna með. Mörg tækifæri gefast í verkinu til vinnu með goggunarröð manna á 

milli (status) og fleira. Verkið þekkti ég vel því ég hafði bæði leikið í því hjá 

Leykfélag Reykjavíkur og einnig hannað leiklistaráfanga fyrir framhaldsskóla í 

kennslufræði leiklistar í Listaháskólanum þar sem ég lagði þetta verk til 

grundvallar. Allt þetta hafði áhrif á ákvörðun mína um að nota Draum á 

Jónsmessunótt sem efnivið. 

 

 7.3  Samstarf/val á þátttakendum. 

 Strax uppúr áramótum 2011 hafði ég aftur samband við sveitastjóra 

Borgarbyggðar og var þá formlega staðfest samstarf um verkefnið. Sveitarfélagið 

lagði til félagsheimilið Valfell fyrir æfingar og sýningar. Einnig mat Borgarbyggð 

vinnuna sem framundan var sem framlag til vinnuskólans, þannig að unglingarnir í 

hópnum fengu fjögurra vikna laun fyrir framlag sitt. Þessi þáttur ruddi brautina að 

góðu samstarfi við fjölskyldur þátttakenda. Aðstandendur ungmennanna tóku 

verkefninu afar vel þegar ljóst var að það yrði sumarvinna þeirra. Yngri börnin 

sem réðust til verkefnisins litu á þetta sem tækifæri til að komast á frítt 

leiklistarnámskeiðnámskeið. Hugmyndin var sú að þau þyrftu ekki að koma á 

hverjum degi á æfingar, en þegar til kastanna kom vildu þau fremur sækja æfingar 

en vera heima. Þegar atriði þeirra voru ekki í æfingu nýttu þau tímann og lærðu 

textann sinn eða sinntu öðrum verkefnum. 

 Strax í upphafi varð það stefna mín að gefa krökkunum tækifæri til þess að taka 

sem mestan þátt í sem flestum þáttum uppsetningarinnar. Því skipti höfuð máli að 

                                                      
50  MacCammon, L. o.fl., 2011:216 



34 
 

fá fullorðið fólk til samstarfs sem hefði fagþekkingu og gæti leitt vinnuna á hverju 

sviði fyrir sig. Tónlist, búningar, leikmynd, leikskrá og lýsing. 

Ég hafði samband við Tónlistarskóla Borgarfjarðar og kynnti verkið fyrir 

kennurum þar. Theodóra Þorsteinsdóttir skólastjóri tók að sér að vinna með 

okkur. Eins og fram hefur komið sá Eva Karen Þórðardóttir danskennari um dansa 

í verkinu og seinna tók hún einnig að sér förðun. Þá hafði Geir Óttar Geirsson, 

leikmyndahönnuður yfirumsjón með gerð leikmyndar. Var sérstaklega ánægjulegt 

að fá Geir Óttar til liðs við okkur því hann er gamalreyndur leikmyndahönnuður 

sem hefur miklu að miðla. Helga Aradóttir nemi í textílhönnun og Edda Soffía 

Karlsdóttir saumkona leiddu hönnun búninga. Jóhann Bjarni Pálmarsson, 

ljósameistari var ráðinn ljósahönnuður sýningarinnar. Hann fékk einn 

áhugasaman ungan þátttakanda sem aðstoðarmann/lærling. Jóhann á að baki 

áralangan feril sem ljósameistari, lengst af hjá Íslensku óperunni þannig að hann 

hefur af miklu að miðla. 

Eftir að ég hafði fengið vilyrði fyrir veglegum styrk frá Menningarráði 

Vesturlands (einni milljón) hafði ég samband við þetta fólk. Ekki gekk ég frá 

samningi um greiðslu vegna vinnunnar strax, það yrði gert þegar ljóst væri hver 

heildarkostnaður yrði við uppsetninguna. Fljótlega í vinnuferlinu varð ljóst að ég 

myndi verða meginskipuleggjandi þessarar vinnu, þó hugmyndin hafi kviknað í 

samræðu minni við Evu Karen. Stafaði þetta mestmegnis af tímaskorti hennar, en 

einnig af framkvæmdagleði minni og reynslu af leikhúsvinnu. 

  Strax í upphafi lá fyrir að krökkum úr afrekshópi Dansskóla Evu Karenar 

yrði boðin þátttaka fyrst af öllum sem og börnum úr Tónlistarskóla Borgarfjarðar.  

Þátttakendur voru allir úr þessum tveimur skólum með örfáum undantekningum. Í 

tveimur tilfellum höfðu börnin sjálf samband við mig og báðu um að fá að vera 

með vegna áhuga þeirra á leiklist. Í tveimur tilfellum hafði ég samband við börn 

sem ég hafði kennt og vissi því að þau myndu hafa áhuga á þátttöku. Annað þessara 

barna stóð höllum fæti félagslega, þannig að ég sá fyrir mér að þessi leikhúsvinna 

yrði því til góðs. Hitt ungmennið átti erfitt uppdráttar í bóklegu námi, en hafði 

brennandi áhuga á leiklist og hafði verið duglegt í slíkri starfsemi.
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Mér fannst miklu skipta að fá þennan einstakling í hópinn til að skapa honum aðstæður 

þar sem hæfileikar hans fengu notið sín. Ég hafði kennt sumum af börnunum sem komu 

úr dansskólanum leiklist, önnur þekkti ég ekki, en hafði séð þau á dansæfingu. 

Danskrakkarnir voru allir úr svokölluðum afrekshópi skólans svo ég vissi að þau kynnu 

öguð vinnubrögð og væru vön að koma fram í dansi. Hópurinn úr tónlistarskólanum var 

að stærstum hluta telpnakór sem hafði æft saman í einhvern tíma. Sumar þeirra léku 

einnig á hljóðfæri (sumar jafnvel á fleiri en eitt) og höfðu auk þess tekið þátt í 

uppsetningu hjá áhugleikhúsi í byggðarlaginu. Tvær stelpnanna úr tólistarskólanum 

höfðu tekið þátt í uppsetningu á Sígaunabaróninum sem ég leikstýrði, í tilefni af afmæli 

tónlistarskólans fyrir nokkrum árum og staðið sig vel. Að setja saman hóp sem kom 

víðsvegar að úr sveitarfélaginu með mismunandi bakgrunn myndi bjóða uppá meiri 

breidd innan hópsins.  

 

7.4.  Kynning á verkefni fyrir þátttakendum og aðstandendum 

Þegar ég var búin að velja börn og ungmenni til þátttöku í sýningunni, boðaði ég til 

kynningarfundar fyrir þátttakendur og fjölskyldur þeirra. Þetta var upp úr miðjum 

maímánuði 2011. Tilgangurinn var að kynna fyrirkomulag vinnunnar; þar á meðal hvar 

og hvenær æfingar yrðu, hverjir yrðu listrænir stjórnendur, útskýra þátttöku 

vinnuskólans í verkefninu, gera grein fyrir tímasetningum og áætlun. Síðast en ekki síst 

kynnti ég söguþráð Draums á Jónsmessunótt. Þetta gerði ég á tvo vegu; með Power Point 

kynningu sem ég hafði sett samans og með því að sýna kafla úr kvikmyndaðri uppfærslu 

leiksins 51 Valdi ég eftirlætis atriði mitt úr leiknum þar sem handverksmennirnir flytja 

leikþátt sinn um Pýramus og Þispu í brúðkaupi hertogans. Fólk varð mjög hrifið og ég 

efast ekki um að þetta skipti sköpum um að vinna aðstandendur á mitt band og fá þá til 

samstarfs. Eins og stundum vill verða þegar um starf barna er að ræða þá mættu aðeins 

mæður á þennan fund, engir feður. 

 Það var mikilvægt fyrir vinnuna framundan að ná góðu samstarfi við forráðamenn 

þátttakenda. Í grunnstoðinni Lýðræði og mannréttindi er lögð áhersla á þennan þátt, 

þ.a.s. að stuðlað að beinni tengingu við heimili nemenda og þannig 

 virkja til samábyrgð í samfélaginu.52  

 

                                                      
51  Reinhard, M., William Dieterle 1935 
52  Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011:15 
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8. Tímalína og fjármálin  

 8.1  Tímalína 
Á þessari tímatöflu má sjá í grófum dráttum hvernig vinnan raðaðist niður á það tímabil 

sem hún stóð. Segja má að vinnuferlið hafi hafist í nóvember 2010, en frumsýning fór 

fram í júlí 2011. 

Tímalína Draumsins 2010-1011 nóv des 
jan 
´11 feb mars April mai júní Júlí ágúst 

Styrkumsóknir                     

Samstarfsumræður                     
Leikgerðarvinna/samtal við 
leiðbeinenda                     

Hugmyndavinna  með samstarfsfólki                     
Þátttakendur fengnir/hópur hristur 
saman                     

Æfingar hefjast  í Valfelli                     
Leikmynd,búningar,lýsing og 
markaðsetning                     

Frumsýning, sýningar og frágangur                     

Upptökur í Stundinni okkar                     
 

8.2 Kostnaðaráætlun, styrkumsóknir. 

Fyrir jól 2010 hófst ég handa við að sækja um styrki. Ég sótti um styrki hjá: 

Menningarráði Vesturlands, Menningarsjóði Borgarbyggðar, Barnamenningarsjóði, 

Æskulýðssjóði, Aríonbanka og fleiri. Við hlutum tvo styrki; eina milljón frá 

Menningarsjóði Vesturlands og fimmtíu þúsund frá Menningarsjóði Borgarbyggðar. Varð 

ég fyrir nokkrum vonbrigðum með þessi viðbrögð, hve fáa styrki við fengum. Sérstaklega 

olli mér vonbrigðum að Barnamenningarsjóður skyldi ekki sjá sér fært að styrkja 

verkefnið, því bæði voru börn virkir þátttakendur í verkefninu og verkið valið og túlkað 

með það fyrir augum að börn nytu þess og skildu inntak og boðskap þess. Hafði ég 

samband við formann úthlutunarnefndar Barnamenningarsjóðs og leitaði skýringa, en 

mér hefur enn ekki borist skýring á því hvers vegna þetta verkefni fékk ekki úthlutað 

styrk. Heildarfjárhæð úthlutunar hjá Barnamenningarsjóði eru fjórar milljónir. 
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Á þessari töflu sést kostnaðaráætlun sú sem send var með styrkumsóknum. 

númer Stofnkostnaður: kr. 
Eigið framlag 
kr. 

        

1 Handritsgerð 100.000 300.000 

2 Leikstjórn 500.000 350.000 

3 Danshöfundur 400.000 200.000 

4 Hljómsveitastjórn 400.000 200.000 

5 Leikmyndagerð (yfirumsjón) 350.000 250.000 

6 Búningagerð     (yfirumsjón) 350.000 250.000 

7 Lýsing og tækni (yfirumsjón) 350.000 250.000 

8 Framkvæmdastjóri 350.000 250.000 

  Tæki, búnaður og efniskostnaður:     

9 Leiga á tækjabúnaði (lýsingu+ hljóðkerfi) 250.000   

10 Efni :búningar + leikmynd 400.000   

11 
Efni í palla undir áhorfendur eða 
leikendur 150.000   

12 Sími, póstsendingar. 100.000   

13 
Leiga á aðstöðu (fyrir verkst.v/ búningar 
og leikm. 150.000   

14 Prentun á handritum og nótum 50.000   

        

  
Auglýsingar og kostnaður við 
markaðsetningu:     

15 Auglýsingar í fjölmiðlum 200.000   

16 Hönnun plakats (auglýsingaveggspjalds) 50.000   

17 Prentun á kynningarefni 100.000   

  Annað:     

18 Ferðakostnaður (vegna sérfræðiaðstoðar) 80.000   

19 Bílakostnaður (leikmynd, búningar og fl.) 80.000   

20 Óvænt leigugjöld húsnæðis 100.000   

21 Leikfarði og gervi 100.000   

  Samtals 4.610.000 2.050.000 
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Tekjuliðir: kr. 

    

Verð per. Miði(Miðaverð:): kr.2000     
Seldir miðar per sýn. 90 
=kr.180.000   

Sýningar 6 x kr.180.000   

Tekjur samtals 1.080.000 

Kostnaður v. sýninga   

Aksturspeningar    kr.30.000-   

Auglýsingar                kr.50.000-   

Launakostnaður          kr.50.000-   
samtals:  kr.130.000 x 6                
samtals 780.000 

    
Kost. kr.780.000 dregin frá 
innk.1.080.000 300.000 

    

Kostnaður við uppsetningu 
kr.4.610.000   
Frádregin hagnaður sýninga 
kr.300.000   

Samtals 4.310.000 

    
Aðrir styrkir (gefum okkur að við 
fáum) 500.000 

Frádreginn h.kostn. 4.310.00-
500.000 3.810.000 

 

8.3  Fjármálin . 

Í gegnum árin hef ég útbúið margar fjárhagsáætlanir og það hefur verið regla að fylla 

þær út eins raunsætt og unnt er, þá meina ég að gera ráð fyrir að greitt verði fyrir alla 

kostnaðarþættir á markaðsverði. Hinsvegar er raunin sú að ef styrkir yfirhöfuð fást, þá 

ná þeir sjaldnast yfir nema brot af áætluðum kostnaði. Þetta varð einnig raunin með 

verkefnið Drauminn. Menningarráð vesturlands var eini sjóðurinn auk Menningarsjóðs 

Borgarfjarðar sem styrkti okkur. Eins og áður kom fram var óformlegur styrkur 

Borgarbyggðar, einnig aðstaða og laun til unglinga. Við þessar aðstæður verður maður 

að halda að sér höndum og beita kænsku og sparsemi ef endar eiga að ná saman. 

Hinsvegar gekk vinnan eftir, því margir góðir og velviljaðir aðilar lögðu hönd á plóg án 

þess að þiggja háar upphæðir fyrir. Ljósamaður og leikmyndahönnuður fengu samtals 
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500.000 kr. fyrir sína vinnu, búningahönnuður og saumakona fengu 170.000 kr. fyrir 

sitt. Hvorki tónlistarstjóri né danshöfundur fengu greitt fyrir sína vinnu, vegna velvilja 

við verkið gáfu þær framlag sitt.  Leiga á ljósum var í kringum 40.000 kr. (þessi þáttur er 

oft ærið kostnaðarsamur en vegna velvilja fengum við megnið að ljósunum frítt að láni). 

Efniskostnaður við leikmynd og búninga var í kringum 60.000 kr. (Húsasmiðjan veitti 

okkur mjög góðan afslátt). Förðunarvörur keyptum við fyrir um 40.000 kr. Fyrir leikgerð 

og leikstjórn fékk ég um 300.000 kr, en þá átti eftir að telja fram allan kostnað við síma, 

akstur og aðrar útréttingar. Eini liðurinn frá upphaflegri kostnaðaráætlun sem stóðst var 

innkoma á sýningar. 

 

  



40 
 

 

9.  Leikgerð  (sjá fylgiskjal no.1 handrit).  

Frá upphafi vissi ég að uppsetning á Draumi á Jónsmessunótt með íslenskum börnum og 

ungmennum myndi krefjast þess að ég ynni nýja leikgerð á verkinu. Í leikgerðinni 

leitaðist ég við að stytta og einfalda textann og gera hann aðgengilegri fyrir þátttakendur 

og áhorfendur. Leikgerðin var unnin upp úr vandaðri þýðingu Helga Hálfdánarsonar á 

verkinu. Til hliðsjónar hafði ég óþýdda einfaldaða og stytta útgáfu af verkinu á 

nútímamáli útgefna 1987.53 

Hinn virti leikhúsmaður Peter Brokk segir þetta um verk Shakespeare:  

 

 Líkja máverkum Shakespeares við spilastokk, margbreytilegar og heilsteyptar 

persónur vekanna eru spilin og þau má sífellt stokka og gefa upp á nýtt út frá 

nýjum tímum og breyttum aðstæðum. Þegar maður áttar sig á þessu er maður að 

vinna í anda verka Shakespeare. 54 

 

Ein af stóru spurningunum sem ég stóð frammi fyrir í upphafi var hvort snúa ætti 

öllu verkinu á nútímamál. Eftir að ég hafði skrifað drög að fyrstu síðunum varð sá kostur 

ofan á. Þó ákvað ég að persónurnar Óberon, Títanía og fylgilið þeirra myndu tala bundið 

mál. Elskendurnir og mannfólkið myndu hins vegar tala nútímamál. Markmiðið var að 

leggja áherslu á muninn á þessu tvennu, og draga þannig fram meginkjarna verksins, 

bæði fyrir hina ungu leikara og einnig áhorfendur. Í þýðingu Helga er talmál 

handverksmannanna fremur auðskilið þannig að málfar þeirra er að mestu óbreytt. Ég 

tók þá ákvörðun að Hermía, önnur stúlknanna í verkinu væri ekki jafn vel máli farin og 

aðrar persónur þess. Þetta er hugsað bæði sem létt ádeila á slæmt málfar og sem spaug 

fyrir áhorfendur.  

 

9.1  Bundið mál og óbundið, að draga saman og einfalda. 

                                                      
53   Hort, J og Leea Hort 1987 
54  Croyden, M., 2003:11 
,,Shakespeare can be understood as a vast human deck of cards that has total identity, card for card, total 
concentration, but yet can be shuffled and redealt in endless permutations in each place, in each context, 
in each period of history. This understood, then one is approaching something of the nature of 

Shakespeare's works.” 
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Þegar unnið er með bundið mál velta menn orðunum betur fyrir sér, kafa frekar í 

textann, staldra við myndlíkingar, hlýða á hljómfegurð orða og brjóta heilann um 

merkingu þeirra. Segja má að sviðsvinna með texta samhliða bæði í bundnu máli og 

óbundnu sé frábært tækifæri til að skoða þessi tvennskonar ólíku málsnið og velta fyrir 

sér/ígrunda í hverju munurinn sé fólginn.55 Því  hefur einnig verið haldið fram að í  

gegnum leiklist upplifi nemandinn  efniviðinn (textann) á þrem plönum; á vitrænan, 

líkamlegan og á tilfinningalegan hátt. 56 Í upphafi æfingaferilsins lagði ég fyrir 

þátttakendur þá spurninguna hvort þau héldu að erfiðara væri að vinna með bundið mál 

eða óbundið. Einn svaraði sem svo að það mætti einu gilda, maður þyrfti alltaf að læra 

textann utanbókar. Annar þáttakandi svaraði: „ Ég held að þetta sé allt öðruvísi ef maður 

er á sviði og er að tala í bundnu máli og ruglast eitthvað, þá er ekki hægt að bjarga sér, 

kannski bæta einhverju í eða taka eitthvað út eins og í venjulegum texta“.  

  Ég skrifaði inn sérstaka tengipersónu í leikgerðina og nefndi hana Sviðsálf. Þessi 

persóna var leikin af tveimur stúlkum. Sviðsálfur er milliliður áhorfenda og 

leikenda/leikpersóna. Hann kallar leikara/leikpersónur inn á svið, útskýrir flókið og 

torskilið orðalag og kynnir aðstæður persóna. Honum svipar til perónunnar Bokka, 

spaugilegur og fyndinn og stundum ósvífinn en þar að auki er hann einskonar 

eftirlitsmaður sýningarinnar, sá sem hefur umsjá með framvindu sýningarinnar.  Að 

setja inn karakter sem bæði er í beinu samtali við persónur leikritsins og áhorfendur 

byggir brú á milli heima (leikhúsheimsins og þess sem horfir á) og gerir áhorfandann 

meðvitaðan hluta leiksýningarinnar, þannig eykst tenging áhorfandans  (ef vel tekst til) 

við leiksýninguna. Þetta form hentar barnaleikhúsi sérlega vel. 

 

9.2  Að stytta textann. 

Þegar upp var staðið var handrit sýningarinnar aðeins um 40 síður, en leikverk 

Shakespeares er 60-70 síður. Markmið styttinga var sem fyrr segir fyrst og fremst að 

einfalda verkið. Til dæmis er töluvert um langar einræður í frumtextanum sem ég taldi 

vera of krefjandi fyrir mína ungu leikendur og væntanlega áhorfendur líka. Þegar til 

styttinga kom varð ég þó að gæta þess að rýra ekki eða veikja söguþráð verksins. Því 

greip ég oft til þess úrræðis að klippa út texta og semja annan knappari á nútímamáli 

upp í Sviðsálfinn til að koma nauðsynlegum skilaboðum áleiðis í sýningunni. Dæmi um 

                                                      
55

 .Aðalnámskrá grunnskóla 2011:12 
56

  Social Science Research Unit Institude 2004:15 



42 
 

þetta er í atriði 3 á blaðsíðum 7 og 8 (atriði 2.1 í frumtexta), þar sem Óberon og Títanía 

hittast í fyrsta sinn í leikritinu. Í þessu atriði eiga þau í illdeilum og í frumtextanum fara 

þau mörgum orðum um ótryggð hvors annars. Í leikgerðinni dró ég þennan texta saman, 

en reyndi þó að gera ágreiningi þeirra skil með knappri útskýringu sviðsálfsins. Óberon 

og Títanía bregða sér hinsvegar í „Passo doble“, ástríðufullan rómanskan dans, á meðan 

sviðsálfurinn lætur dæluna ganga. Þetta er gert til flýta framgangi verksins án þess þó að 

söguþráður verði óskýr. Einnig kemur fyrir að sviðsálfurinn stöðvi suma leikendur þegar 

þeir/þær hafa svikist um að stytta texta sinn. 57 

 

 9.3  Að gera leikgerð og leikstýra henni: 

 Í gegnum árin hef ég unnið þó nokkrar leikgerðir uppúr sögum. Hefur það auðveldað 

mér skrifin að ég hef undantekningalaust einnig leikstýrt verkunum sjálf. Þegar ég skrifa 

leikgerð sé ég sviðsetninguna fyrir mér og reynsla mín sem leikari og leikstjóri nýtist 

mér til að meta hvað mun virka eða ekki á leiksviðinu. Í gegnum þessa reynslu hef ég 

öðlast nokkra leikni við að breyta texta ef leikarinn nær ekki tengingu við hann þegar út 

á gólf er komið. Nýtti ég mér einnig og hvatti til þess að leikararnir sjálfir kæmu með 

uppástungur að textanum. Upp úr þessari vinnu spruttu nokkur skemtileg atriði í 

sýningunni. Í vinnu sem þessari nýtur sköpunarmáttur leikaranna sín ekki aðeins í 

flutningi textans, heldur einnig við mótun hans.  

 

Dæmi 1. 

Í atriði 7 á bls. 12 í handriti eru Lísander og Hermía um það bil að leggjast til 

svefns. Lísander gerist örlítið nærgöngull og vill sýna Hermíu loðinn 

brjóstkassann. Þá grípa sviðsálfar inní atburðarásina og svæfa þau. Hermía er þá 

stödd upp á trédrumbi og á að sofna þar. Á einni æfingunni tók önnur stúlkan sem 

lék sviðsálfinn til máls og lagði til að sviðsálfurinn kæmi aftur inn á svið og segði 

við Hermínu: „ Ég held að það sé best að þú sofnir hérna niðri“, tæki síðan í 

höndina á henni og hjálpaði henni niður á gólf.  Þetta var notað í sýninguna, enda 

bráðsniðugt atriði sem vakti hlátur áhorfenda.  

 

 

                                                      
57 Sjá handrit af Draumnum í fylgigögnum 2011:24 
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Dæmi 2:  

Í atriði 10 (bls.24-25) þar sem Bokki leikur sér með Lísander og Demetríus í 

þokumistri varð textinn til í samstarfi míns og leikaranna sem léku Lísander og 

Demetríus.  

 

Ættu leikendur bágt með að túlka setningar hvatti ég þau til að leggja eitthvað til sjálf, 

semja nýjar setningar með sömu merkingu. Þegar mér fannst umorðun þeirra ganga upp 

tók ég minn texta út og notaði þeirra. Þátttakendum var með þessum hætti veittur beinn 

aðgangur og hlutdeild í leikgerðarvinnunni, sem styður vel við lýðræðis- og samfélagsleg 

markmið verkefnisins,.  
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10.  Umgjörð vinnunnar  

  

10.1 Vinnuumhverfið.  

Strax frá upphafi lagði ég ríka áherslu á að vinnuumhverfi okkar væri hreinlegt og eins 

fallegt og mögulegt væri. Ennfremur að þar væru efni sem frjóvguðu hugmyndaflug og 

sköpunargleði þátttakenda, og víkkuðu sjóndeildarhring þeirra.58 Þannig yrði 

leiksmiðjan einskonar verkstæði þar sem krakkarnir lærðu að nýta sé verkfæri um leið 

og hugmyndir kviknuðu. Þá yrði vinnan markvissari og frjórri. Þetta voru hlutir eins og 

bækur um búninga, tísku, förðun, leikmynd, og almenna myndlist. Góða liti höfðum við 

alltaf við höndina og pappír einnig óhefðbundin hljóðfæri og hljóðgjafa. Þátttakendur 

nýttu sér þessa hluti á mismunandi hátt. Þeir sem áhuga höfðu á búningagerð lágu 

gjarnan í bókunum um tísku og leikbúninga, stundum tók þau sér liti í hönd, útfærðu 

búninga og sýndu búningahönnuðum. Stundum gripu þau efnin sem til staðar voru (í 

búningaherberginu) til að gera tilraunir með útfærslur á búningum. Önnur voru stöðugt 

að gera tilraunir með hljóðgjafana, hvar og hvernig tiltekið hljóð gæti nýst í sýningunni 

og hvaða karakter ætti hvaða hljóð. Í sumum tilfellum varð við þessa óformlegu 

tilraunavinnu til hugmynd sem nýttist inn í sýninguna (dæmi: hljóðið sem fylgir Bokka). 

Óhefðbundin hljóðfæri gefa öllum tækifæri á því að spila og margir nýttu sér það í alls 

kyns tilraunum. 59 Að hafa nægan efnivið sem hjálpar þátttakendum að finna sér farveg 

til sköpunar og tendrar hjá þeim sköpunarkraft er lykilatriði.  

Það er sannfæring mín að þessum skilyrðum hafi verðið fullnægt í vinnunni hjá okkur í 

Draumnum, því ef þátttakendur voru ekki uppteknir við leikæfingar með mér voru þeir 

iðnir við ýmis önnur skapandi verkefni. Trúi ég að þetta vinnulag hafi að stórum hluta 

komið af sjálfu sér vegna þeirra aðstæðna sem skapaðar voru fyrir vinnuna.  

 

 

                                                      
58  http://www.sare.is/hugmynd/umhvefid/ sótt 22.nóvember, 2011 
59 Robinson, K., 1982:55 

http://www.sare.is/hugmynd/umhvefid/
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.                                    

Óhefðbundinn hljóðfæri og hljóðgjafar                  Leikari og hljóðfæraleikari í sýningunni           

 

10.1.1  Efnisveitur 

Í ljósi markmiða minna um sjálfbærni og endurvinnslu fékk ég hópinn og fjölskyldur 

þeirra til þess að safna gömlum fötum og efni til búningagerðar.60  Dæmi um þetta: 

Okkur áskotnuðust áklæðisprufur frá bólstrara, en þær reyndust góðar 

múrsteinsmyndir á búningi þess sem lék múrvegginn ljóta í leikritinu um grimman 

dauða Píramusar og Þispu. Þá varð gamall sparikjóll deildarstjóra í Grunnskóla 

Borgarfjarðar að prýðilegum búningi á Snikka handverksmann í gervi ljónsins í sama 

leikverki.  

 

Handverksmenn leika harmleikinn um Pýramus og Þispu. 

 

Það litla sem við ekki fengum gefins af fötum keyptum við hjá Rauðakrossinum.    

Í sauma- og búningsherberginu hófumst við strax handa (hönnuðir og ég) við að flokka 

                                                      
60 Aðalnámskrá grunnskólana (almennur hluti). 2011:13 
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fötin sem við fengum til búningsgerðar.  Þau voru flokkuð eftir litum og áferð og  hengd á 

slár, þannig að þegar fólk kom inn í búningaherbergið blasti við því eitthvað forvitnilegt 

og skipulega fyrir komið, í stað  óreiðu. Þetta hjálpaði til við að skapa umhverfi sem er 

gaman að vinna í, og örvandi fyrir ímyndunaraflið og sköpunargleðina.  

 

.   

Föt og efni úr efnisveitu fyrir búninga í Draumnum 

 

Hvað leikmyndina varðaði fengum við viðarstofna sem við notuðum sem uppistöður 

fyrir borð og stóla frítt hjá Skógrækt ríkisins í Skorradal. Hinsvegar keyptum við 

krossviðarplötur í bakfleka í leikmyndina, málningu og fleira. Bakflekarnir munu 

hinsvegar nýtast í næstu uppsetningu.   

 

 

 10.1.2  Leikmynd og lýsing. 

Leiksýningin var ekki aðeins á sviðinu sjálfu (sem í Valfelli er bæði lítið og lágt) heldur 

ákvað ég að hafa leiksvæðið rýmra, leyfa sýningunni að flæða meira um salinn. 

Áhorfendasæti mynduðu U kringum leiksvæðið. Þetta hafði ýmsa möguleika í för með 

sér. Til dæmis var meira rými fyrir dansinn, nálægð við áhorfendur meiri og sjónarhorn 

voru fleiri.  Á dögum Shakespeares sjálfs voru dýrustu miðarnir þar sem áhorfendur 

voru í mikilli nálægð við leikendur og þeir aldýrustu voru á sviðinu sjálfu.61 Við þetta 

fengu leikendur þjálfun í því að vinna með rýmið frá mörgum sjónarhornum, vera 

hreyfanlegir og í nánari sambandi við áhorfendur.  

                                                      
61 http://www.helium.com/items/1225535-theatre-in-shakespeares-time?page=2  
Vefslóð sótt 20.4.2012 
 

http://www.helium.com/items/1225535-theatre-in-shakespeares-time?page=2
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Leikrými í sal félagsheimilisins .                  Handverksmenn æfa leikrit sitt í skóginum           

 

Sá annmarki var þó á þessari uppröðun að færri áhorfendur komust á hverja sýningu en 

ella. Einnig var flóknara að lýsa sýninguna. Í Valfelli eru engar rár til að festa upp ljós og 

ekkert hald er í veggjum og lofti til að hengja upp kastara. Þetta olli því að Jóhann Bjarni 

ljósamaður, og aðstoðarmaður hans, þurftu að koma upp ramma með járnrörum utan 

um salinn og hengja ljós í þau. Þetta var ófyrirséð. Til þess að útvega það sem þurfti í 

ljósarammann fórum við því í bónför um bæinn. Forráðamenn Loftorku, gamalgróins 

fyrirtækis í Borgarbyggð lánuðu okkur járnrör í ljósarammann. Hitti svo vel á að 

nágranni minn hér í Borgarnesi var sá maður sem okkur var bent á að ræða við hjá 

fyrirtækinu, tók hann okkur opnum örmum og liðsinnti okkur á allan hátt. 

Eftirsóknarvert tel ég vera að leita út í nærsamfélagið eftir aðstoð, ekki bara til hagsbóta 

fyrir þá sem leita hjálpar, heldur einnig fyrir þá sem leitað er til. Það auðgar samskipti og 

styrkir nærsamfélagið að tengjast í gegnum sameiginleg verkefni. 

Grunnmynd leikmyndar var gerð úr bakflekum sem reistir voru aftast á sviðinu og 

tveimur hliðarvængjum sitt hvoru megin við sviðsrýmið. Á þessa fleka var málaður 

himinn og grænir grasbalar sem táknuðu náttúrulegt umhverfi. Geir Óttar Geirsson 

leikmyndahönnuður sýningarinnar fékk gefins hampkaðla úr Þjóðleikhúsinu sem var 

verið að skipta út fyrir nýrri. Hlutaði hann þá niður og í passlega langar einingar og 

hengdi þá niður úr loftinu. Kaðlarnir fengu þannig hlutverk trjástofna (sjá mynd fyrir 

ofan). Þátttakendum fannst mjög merkilegt að fá að nota þessa kaðla, þeim fylgdi 

andblær liðinna leiksýninga, sjálfrar sögu leiklistarinnar á Íslandi. Þeim fannst þetta 

reyndar svo mikilfenglegt að þeir skrifuðu um þessa kaðla í leikskrá eins og síðar kemur 

fram. Krakkarnir útbjuggu því næst laufblöð og blóm sem fest voru á kaðlana. Tekinn var 

þykkur maskínupappír og málað á báðar hliðar hans. Síðan voru laufblöð teiknuð á og 

klippt út úr honum í margbreytilegum myndum. Blóm á trén voru formuð úr kreppappír. 
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Þannig varð skógurinn til. Plastfilma í grænum lit var klippt niður í stór laufblöð með 

sömu lögun og laufblöð krakkanna og límd á gólfið í Valfelli. Þó það vissulega hefði veið 

gaman að geta gefið þátttakendum tækifæri á að taka beinan þátt í hugmyndavinnu 

leikmyndarinnar eins og við gerð leikskrárinnar, gafst því miður ekki tími til þess. En 

vinna við laufblöð og fleira smálegt var þó mikilvægur þáttur í að gefa þeim tilfinningu 

fyrir því að eiga hlutdeild í leikmyndinni. 

 

 

                                                          

Laufblöð sköpuð fyrir leikmyndina. 

 

10.1.3  Grunnplan leikmyndar (leikmyndahönnun Geir Óttar Geirsson)  
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10.1.4  Búningar.   

Allir búningar voru unnir upp úr fötum sem okkur áskotnuðust.62  Til að einhver 

heildarbragur yrði á þessu sundurleita safni byrjuðum við á því að flokka fötin eftir lit. 

Við þá vinnu vaknaði sú hugmynd að hver hópur persóna í sýningunni; handverksmenn, 

elskendur, álfar og menn fengju hver sinn einkennislit. Litirnir tengdu hópana, 

samfélagsstöðu þeirra eða elementum í náttúrunni. 

Þannig voru elskendur rauðklæddir sem tengdi þá eldinum, Óberon álfakonungur og 

fylgdarlið voru bláklædd, tenging við himinninn, Títanía álfadrottning og hennar 

fylgdarlið voru grænklædd tenging við náttúruna; blóm og annan gróður. 

 

1.    2. ..3.  

1.Rauðklæddir elskendur (Hermía og Lísander) 2. Bláklæddur Óberon og Ófelíus. 3. Svart/hvítir sviðsálfar. 

 

Sviðsálfar tveir voru í svart/hvítu (þeir vafra á milli heima) og handverksmenn í brúnu 

(tenging við jörðina). Yfirvaldið, þ.a.s. Þeseifur hertogi, Hippolíta og Eigefur faðir 

Hermíu, voru öll svartklædd (tenging við formfestu, afturhald). 

 

4.   5.

4.Hirðálfar Títaníu álfadrottningar                                     5.Handverksmenn á leikæfingu 

                                                      
62 Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011:13 



50 
 

 Leikendur tóku þátt í hönnun og gerð búninga með tillögum um samsetningu þeirra og 

aðstoð við saumaskap. Þetta var þó ekki  skipulögð vinna með þátttöku allra í hópnum í 

einu. Þeir sem áhuga höfðu á búningavinnunni brugðu sér inn á saumaverkstæðið 

meðan á æfingum stóð, komu tillögum sínum á framfæri og lögðu hönd á plóginn. 

 

10.1.5.  Tónlist, söngur og hljóðmyndir. 

Tónlistarstjóri sýningarinnar var Theodóra Þorsteinsdóttir, skólastjóri tónlistarskólans, 

eins og að framan greinir. Þeir krakkar sem léku á hljóðfæri á sýningunni nutu liðsinnis 

hennar við val á tónlist. Einnig æfði hún hópsönginn, en flutt var vögguvísa eftir Jóhann 

G. Jóhannsson í útsetningu hans sjálfs fyrir hópinn. Vögguvísan var upphaflega samin 

fyrir sýningu Leikfélags Reykjavíkur á Draumi á jónsmessunótt í leikstjórn Stefáns 

Baldurssonar árið 1985. Þegar æfingar hófust í Valfelli í byrjun júní lögðum við áherslu á 

kórsönginn, þannig að segja má að hann hafi verið hluti af upphitun hópsins í byrjun 

hvers vinnudags. Aðra tónlist sem flutt var í sýningunni (leikin á hefðbundin hljóðfæri) 

æfðu þátttakendur að mestu heima hjá sér en þó hafði Theodóra hönd í bagga. Þegar 

æfingar komust á það stig að rennt var í gegnum heillega hluta verksins var tónlistin æfð 

með.  

Jafnt og þétt í ferlinu vann ég með krökkunum að því að búa til hljóðmyndir, þ.a.s. 

einskonar hljóðgjörninga. Einn þeirra hét Skógurinn vaknar, og var þar unnið samtímis 

með hlustun og tímasetningar á meðan mynduð voru hljóð sem gætu heyrst í 

skógarumhverfi. Notuð var einvörðungu rödd í þessum hljóðgjörningum. Í þessari vinnu 

var einnig verið að vinna með upphaf, miðju og endi. Þrjár hljóðmyndir rötuðu inn í 

sýninguna sjálfa, frumsaminn fuglasöngur og eintóna söngur, þokukenndur bakgrunnur 

í atriði þar sem Bokki seiðir Lísander og Demetríus á villigötur í skóginum og 

hljóðhringurinn sem var í upphafi sýningarinnar. Mér þótti mikilvægt að þátttakendur 

ynnu á skapandi hátt með raddir sínar og fyndu leiðir til að auka áhrif með myndun 

leikhljóða sem þau flyttu sjálf í sýningunni. Að leiða þeim fyrir sjónir að þau sjálf búi yfir 

þekkingu og hugmyndaauðgi til að nota sína eigin rödd á þennan skapandi hátt.  
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Í gegnum vinnu sem þessa, þar sem leikararnir skapa í raun umgjörð sýningarinnar á 

mörgum plönum fá þau verkfæri í hendur sem nýtist þeim til framtíðar í skapandi 

starfi.63 Þetta var eitt af þeim listrænu markmiðum sem ég setti fram í verkefninu.  

Á sýningunni lék ég sjálf á óhefðbundin hljóðfæri. Ég sat fyrir enda salarins og lék 

á þau við hljóðnema, hátalarar voru nálægt sviðinu og fyrir miðju rýminu. Gaman hefði 

verið að krakkarnir sæju einnig um þennan tónlistarflutning en því var ekki viðkomið 

vegna ýmissa annmarka. Sá sem spilaði varð að vera á stað í rýminu þar sem hann gat 

séð allt sem fram fór í leikrýminu án þess þó að vera of sýnilegur áhorfendum. Staðsetti 

ég mig því við hlið tæknimanns út í horni. Þessi leikhljóð voru notuð í ýmsum tilgangi. 

Þannig kynntu þau ákveðna hópa í verkinu, auðkenndu þá. Til að mynda spila ég á líru 

sem gefur frá sér draumkennd ævintýrahljóð þegar Títanía álfadrotting stígur á svið. 

Önnur hljóð voru ógnvekjandi, svo sem þrumu- og eldingagnýr þegar Óberon 

álfakonungur birtist, ævareiður. Þá lék ég draumkennda tónlist á afríska zansúlu þegar 

Lísander, Demetríus og Spóli falla í ástarálög. 

 

10.1.6  Dans og hreyfingar. 

Í upphafi var ætlun mín að dans skipaði mun veglegri sess í sýningunni en raunin varð. 

Einnig stóð til að mun fleiri þátttakendur kæmu úr afrekshópi dansskólans. Aðstæður 

réðu því að Eva Karen danskennari gat ekki tekið þátt í æfingum fyrr en undir lok 

æfingatímabilsins, en þá voru forsendur fyrir þeirri vinnu sem ég hafði í huga í byrjun 

brostnar vegna tímaskorts. Hefði dansinn hinsvegar skipað þann sess sem ég í upphafi 

ætlaði, hefði margt í sýningunni sennilega orðið öðruvísi. Sennilega hefði dansinn þá 

orðið jafn veigamikill og textinn í þessari uppfærslu. Eva Karen sá hinsvegar um þann 

dans sem var í sýningunni. Dansarnir voru Passo doble (sem Óberon og Títanía 

dönsuðu), Vínarvals (Óberon og Títanía dönsuðu hann ásamt þjónum sínum) og afbrigði 

þjóðdans sem handverksmenn dönsuðu í lok leiksýningar í brúðkaupi Þeseifs. Eva Karen 

er förðunarfræðingur auk þess að vera menntaður dans- og grunnskólakennari. Tók hún 

að sér yfirumsjá með förðun fyrir sýninguna. Hún stóð þá vakt frá lokum æfinga og út 

sýningartímann, ásamt mæðrum þátttakenda.  

 

                                                      
63 Robinson, K., 1982:55. 
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11. Vinna hefst með þátttakendum. 

11.1 Væntingar. 
Í upphafi æfingaferilsins (í byrjun maí) tók ég upp viðtal við leikendahópinn sem ég 

spurði meðal annars hvers hann vænti af vinnunni og hvað þau myndu hugsanlega læra. 

Svör þátttakenda voru mismunandi en öll voru þau mjög jákvæð. Sumir svöruðu að þeir 

myndu verða betri leikarar, aðrir að þeir myndu læra ýmislegt um leikmuna- og 

leikmyndagerð. Væntingar þeirra til vinnunnar voru fjölbreyttar, en það sem einkenndi 

öll svörin var jákvæðni til starfsins. Einn svaraði „Maður lærir að koma fram og svo erum 

við svo mörg saman og lærum að koma fram við hvort annað, samstarf það mun nýtast 

manni alltaf.“ Þetta svar var í beinni tengingu við markmið vinnunnar og þarna bendir 

unglingurinn á að hann haldi að hann muni þjálfast í samskiptum sem muni koma 

honum til góða um ókomna tíð, einnig gefur svarið til kynna að þátttakandinn upplifi 

hópinn sem heild „við erum svo mörg saman.“ Þær jákvæðu væntingar sem börnin báru 

til vinnunnar gáfu, henni byr undir báða vængi og juku líkindin á gefandi vinnuferli. 

Spurning er hvort slík jákvæðni næðist ef unnið væri innan skólakerfisins? Ég svara því 

játandi. Ef rétt er staðið að málum og börn/unglingar fá að velja sig inní vinnu af þessu 

tagi og fá einnig tækifæri til að velja sér sjálf viðfangsefni (leikverk), þá tel ég að ekkert 

standi í veginum fyrir vinnu sem þessari og í nýrri Aðalnámskrá er beinlínis mælst til 

þess: ,,Mikilvægt er að í öllu námi, viðfangsefnum skólastarfsins og aðferðum sé tekið 

tillit til áhuga nemenda og ábyrgðar þeirra á eigin námi.“64 Í öllu námi er mikilvægt fyrir 

nemendur að stefna að markmiði og sjá einhverskonar útkomu og er leikuppfærsla 

kjörin endapunktur/hápunktur á námsferli.65 Ég tel að með því að vera með 

leikuppsetningar af þessu tagi í skólum jafnaðarlega skapaðist vettvangur að aukinni 

samvinnu við fjölskyldur nemenda, sem hvatt er til í nýrri námsskrá.66 Sýningar geta líka 

orðið vænlegur kostur í fjáröflun fyrir nemendur. Í könnun minni spurði ég þau einnig 

hvort þau hefðu þekkt verk Shakespeare áður en til þessarar vinnu kom. Nokkur þeirra 

svöruðuð játandi, flest af þeim sem svöruðu þekktu Rómeó og Júlíu, en einhver Hamlet, 

Ofviðrið og Oþelló. Öllum unglingunum þótti frábært að hafa valkost um hvort þau færu í 

                                                      
64 Aðalnámsskrá grunnskóla. 2011:15 finna þessa tilvísun 
65 Hafdís Guðjónsdóttir o fl. 2005:16 
66 Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011:16 
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útivinnu eða leiklistarstarf og voru mjög glöð að hafa fengið tækifæri til að vinna að 

sýningunni.  

Þegar ég spurði þau hvort þau teldu erfiðara að vinna með bundinn texta eða óbundinn 

svaraði eitt þeirra: „Þetta er náttúrlega bara texti og maður lærir alltaf textann...þetta 

hvorttveggja utan að, þannig.“  Annað sagði: „Ég held að það sér allt öðruvísi, því ef maður 

er á sviði og er að tala í bundnu máli og ruglast eitthvað, þá er ekki hægt að bjarga 

sér...kannski bæta einhverju í eða taka eitthvað út eins og í venjulegum texta.“ Hópurinn 

samanstóð af tíu börnum þegar viðtalið var tekið. Undir lok vinnunnar tók ég upp annað 

viðtal og bar upp flestar af sömu spurningunum. Því viðtali geri ég skil í seinasta kafla 

greinargerðarinnar. 

 

 11.2  Námskeið. 

Í byrjun maí hófst undirbúningsnámskeið með væntanlegum þátttakendum. Þessi vinna 

fór fram tvisvar í viku, tvo tíma í senn. Þessi tími fór í að hrista hópinn saman.  Í gegnum 

félagsfærniæfingar margskonar var unnið að hópefli. Einnig  fórum við í útileiki væri 

veðrið gott. Sem dæmi um æfingar sem gerðar voru má nefna, Lausnaleik með 

snærum: Hver þátttakendi fær snæri, um 1,5 metra langt. Síðan er myndaður hringur. 

Einn heldur í annan enda snærisins en annar í hringnum tekur hinn endann (athuga þarf 

að ekki myndist pör þar sem tveir eru með báða enda snæris hvor hjá öðrum). Við þetta 

myndast einskonar flækja í miðjunni þar sem snærin leggjast hvert ofan á annað síðan er 

verkefni hópsins að leysa hnútinn eða flækjuna án þess að sleppa snærisendunum eða 

tala saman. Þessi æfing er góð þjálfun í hópvinnu og yfirsýn.  

 

Leikendur í lausnaleik með snærum. 
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 Á þessu tímabili lásum við einnig handritið saman. Lagði ég áherslu á að allir læsu upp, 

og sem flest hlutverk, svo að ég gæti glöggvað mig á hæfni þeirra í textameðferð og 

framsögn. Tilgangurinn með því að láta alla lesa sem flest hlutverk var að enginn færi að 

eyrnamerkja sér hlutverk. Þátttakendur hópsins skiptust eins og áður segir í þrennt: 

Krakkar úr tónlistarskólanum, krakkar úr dansskólanum og þeir örfáu sem vildu vera 

með af einskærum áhuga á leiklist. Sum þekkti ég og hafði kennt, önnur ekki. Þetta voru 

krakkar úr uppsveitum Borgarfjarðar og úr Borgarnesi. Óvíst var hvort þau þekktust svo 

miklu skipti að fyrstu vinnuskrefin yrðu ánægjuleg og vel tækist til við að skapa frjóan 

félagsanda. 

Annað hópverkefni sem ég lagði fyrir þau var Vélsmiðjan. Þá lét ég þau búa til vél 

með líkamanum þar sem hver hlutur (líkamspartur) hafði sitt verkefni í 

heildarmyndinni. Í þessari æfingu þurftu þau að vinna sameiginlega að því að búa 

„vélina“ til, og finna út hvernig einstakir partar hennar ynnu saman til að mynda 

gangverk, samhæfa hreyfingar. Vélin mátti líka gefa frá sér hljóð þannig að um 

hljóðspuna var einnig um að ræða (sjá mynd hér fyrir neðan).  

 

Leikendur í hópæfingunni Vélsmiðjan. 

 

Á þessu tímabili fór ég einnig með krakkana í flokkunaræfingu sem veitti mér tækifæri 

til að sjá þau í samvinnu. Þættir sem ég leitaði eftir að skoða hjá þátttakendum í þessum 

leik voru: áræðni, hlustun, að vinna áfram með hugmyndir sem aðrir fá, að sjá hluti frá 

mörgum sjónarhornum og fleira. Þessi æfing veitti mér upplýsingar um vinnulag þeirra í 

hópi og það nýtti ég mér í þeirri vinnu sem var framundan. Flokkunaræfingin er sem 

hér segir: byrjað er á því að skipta heildinni upp í smærri hópa. Síðan læt ég hvern hóp fá 
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poka fullan af alls kyns drasli sem ég hef sankað að mér. Þetta eru hlutir eins og gömul 

spil, teygjur, klemmur, skeljar, allskonar tappar, steinar, lok af krukkum, kubbar og svo 

framvegis. Ég gæti þess að nokkurn veginn það sama sé í öllum pokum. Fyrirmælin sem 

ég síðan gef eru að hóparnir eigi að flokka dótið í þögn. Þau fá ekki fyrirmæli um 

flokkunarkerfi frá mér, heldur kemur hver hópur sér saman um sitt eigið kerfi. Legg ég 

áherslu á að allir séu virkir og taki þátt í flokkuninni. Að henni lokinni ganga hóparnir 

um og skoða hver hjá öðrum. Er þá rætt um forsendur flokkunar svo sem liti, efni, 

notagildi og fleira og hvernig þeim leið á meðan á vinnunni stóð. Næst gef ég hópunum 

fyrirmæli um að flokka upp á nýtt, en finna sér nú nýjar forsendur til flokkunar. Að þessu 

loknu skoða hóparnir aftur hver hjá öðrum. Tilgangurinn með þessu er að leiða 

þátttakendum fyrir sjónir að forsendur fyrir flokkun geti verið mismunandi, fá þau til að 

ræða það og skoða tilfinningar sýnar ef þau voru ekki sammála. Enn gef ég fyrirmæli: Að 

þessu sinni þau að hver hópur skapi listaverk úr því drasli sem þeir hafa þegar flokkað 

tvisvar. Hér athuga ég frumleika í hugsun og efnisvali. Þessa æfingu lærði ég af Sigrúna 

Harðardóttir söngkonu og kennara í uppeldisfræði Rudolfs Steiner þegar ég stundaði 

nám í þeim fræðum á árunum 2003-2006.67 

 

                                                      
67 Æfingu þessa kenndi Sigrún Harðardóttir mér í námi sem ég stundaði til Waldorf leikskólakennara. Hún á uppruna 

sinn úr námsviði sem hún stundaði við Emerson Collage á Englandi og hét Centre for Social Development.  
Markmið æfingarinnar er að leiða fólki fyrir sjónir að við sem manneskjur setum hluti í mismunandi samhengi. Við 
dæmum síðan gerðir hvors annars án þess að forvitnast um forsendur þær sem liggja að baki. Að gera þessa æfingu 
fyrst án orða færir fordóma okkar upp á yfirborðið, síðan þegar hlutirnir eru ræddir og útskýrðir kynnist maður 
sjónarhornum annarra og skilur forsendur þeirra flokkunar. Sumum er það óbærilegt að einhver sé ósammála, aðrir 
eiga erfitt með að taka ákvarðanir og láta vaða yfir sig. Æfingin þjálfar okkur í að skoða viðbrögð okkar sjálfra og að 
kynnast sjónarhornum annarra. Gott er að gera æfinguna í annað skipti og þá sé í lagi að ræða um flokkunina, því þá 
finnum við hvað samtalið auðveldar samskiptin og málamiðlanir fæðast. 
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                      Listaverk útbúin af leikendum í Flokkunaræfingunni. 

 

Að lokum, þegar haldin hafði verið sýning á listaverkum hópanna gaf ég fyrirmæli um að 

allir hópar rugluðu saman öllu sínu dóti og sköpuðu eitt stórt listaverk saman, við þessar 

aðstæður verður auðveldara fyrir hvern og einn ýmist að draga sig í hlé eða ana áfram 

án þess að hlusta á hugmyndir annarra. 

    

Leikhópurinn vinnur að sameiginlegu listaverki. 
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Á þessu tímabili horfðum við á tvær kvikmyndaútgáfur af Draumi á Jónsmessunótt.  Þá 

fyrri eftir Max Reinhardt og William Dieterle frá 1935 68 með tónlist Mendelssohns. Þá 

síðari eftir Michael Hoffman, 69  hún var gerð 1999, m.a. með leikurunum Rupert Everett, 

Kevin Kline og Michelle Pfeiffer. Eru þessar myndir mjög ólíkar hvor annarri og því taldi 

ég óhætt að sýna þær. 

 

 Leikhópur horfir á kvikmyndaútgáfu af Draumi á Jónsmessunótt. 

 

 Hættan við að sýna kvikmyndaútgáfur, áður en hafist er handa við æfingar á leikverki, 

er nefnilega sú að leikendur fari að líkja eftir því sem þeir sjá í myndinni og fái því ekki 

hlutlausa sýn á hlutverk sitt. Horfðum við á senu eftir senu og stoppuðum stundum og 

lásum okkar útgáfu af sömu senu til að bera saman og dýpka skilning á inntaki hennar. 

Það kom mér skemmtilega á óvart að krakkarnir voru hrifnari af eldri myndinni. Eldri 

útgáfan var að mörgu leyti skýrari, skarpari skil voru á milli góðs og ills og karakterar 

dregnir skýrari dráttum. Meira var um nærmyndir í myndatökunni. Tel ég þessa þætti 

skýra af hverju þau tóku eldri myndina fram yfir þá nýju. Með því að bera handrit okkar 

saman við eldri myndina skerpist söguþráðurinn og einkenni persóna urðu sýnilegri. Ég 

tek fram að þátttakendur voru búnir að lesa vinnueintak handrits jöfnum höndum frá 

því í byrjun vinnunnar í maí mánuði, þannig þau voru orðin vel kunnug leikgerðinni á 

þessum tímapunkti, þó ýmislegt ætti eftir að breytast í því á æfingaferlinu. 

 

                                                      
68   Reinhard, M og Dieterle ,W 1935. 
69    Hoffman, M. 1999.  
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11.3  Valið í hlutverk/ hlutverkaskipan tilkynnt. 

Daginn sem ég tilkynnti hver fengi hvaða hlutverk (í byrjun júnímánaðar) hélt ég 

hátíðlegan og bauð uppá veitingar heima hjá mér. Það skiptir miklu máli að grípa öll 

tækifæri sem bjóðast til að gera sér dagamun, í gegnum allt æfingarferlið. Þannig verður 

sá tími sem framundan er ekki ein löng samfella heldur varða hana uppbrotspóstar þar 

sem fagnað er yfir því sem náðst hefur í vinnunni. Föstudagar voru gleðidagar þar sem 

ég bauð uppá einhverjar tilbreytingu í veitingum, í lok æfinga á þeim dögum ríkti 

eftirvænting og gleði og þegar veitingar voru boðnar fram sátu allir saman við langborð 

og áttu góða stund. Þarna var um að ræða markvissa vinnu í því að þjappa hópnum 

saman til góða fyrir starfið allt.  

Á vikunum á undan hafði ég heyrt alla lesa mörg hlutverk og hafði því áttað mig á 

hæfileikum og getu hvers og eins í hópnum. Þegar ég valdi í hlutverk hafði ég einnig 

hlerað eftir óskum krakkanna og tók að nokkru leyti tillit til þeirra. Ég vissi að tvo af 

strákunum langaði að leika Bokka en þar sem ég hafði ákveðið að láta stelpur skipta 

hlutverki hans á milli sín, gat ég ekki orðið við því. Auk þess þurftu rómantísk hlutverk 

Demetríusar og Lísanders að vera leiknin af strákum svo þau hlutverk féllu þeim í skaut. 

Ég hafði hinsvegar heyrt á einni stúlkunni að hana langaði að leika Spóla. Spóli er 

viðamikið hlutverk eins handverksmannsins sem umbreytist í asna í verkinu. Ég treysti 

þessari stúlku fyrir hlutverkinu og því fékk hún það. Segja má að færni leikenda hafi að 

mestu ráðið því hver fékk hvaða hlutverk en hinsvegar reyndi ég að haga því þannig að 

allir fengju eitthvað bitastætt. Ekki voru fleiri sem lögðu fram séróskir um hlutverk. Mér 

til mikillar ánægju voru allir sáttir við hlutverkin sem þeir fengu. 

 

11.4 Gildi sett fyrir vinnuna/skipulagning og verkstjórn.   

  Ég nefndi það fyrr í greinargerð minni, að það væri eins og að byggja lítið samfélag frá 

grunni að setja saman leikhóp þar sem allir stefndu að sama marki. Á þeim forsendum 

gefast tækifæri til að leggja niður grunnreglur (gildi) sem skapa andrúmsloft sem aukið 

geta árangur hinnar listrænu vinnu og geta raunar haft mótandi áhrif á lífsgildi þeirra 

sem taka þátt í vinnunni.  
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Gildin sem lögð voru til grundvallar vinnunni, sameiginlega af öllum hópnum voru þessi: 

 

Gleði  (vera jákvæður og glaður í vinnunni). 

Virðing  (hlusta á og virða skoðanir annarra, bera virðingu fyrirumhverfinu). 

Heiðarleiki  (vera hreinskiptinn/hreinskilinn í samskipt). 

Vinnusemi  (ganga í þau verk sem maður hefur tekið að sér án þess að aðrir þurfi 

að ýta á mann). 

Sjálfstæði  (sýna frumkvæði og áræðni). 

Láta sig aðra varða/samhygð  (sé einhver undir tilfinningaálagi/í uppnámi 

vegna einhvers, að sýna honum skilning og tillitsemi). 

 

Á fundinum skráðu allir þátttakendur þessi gildi niður og geymdu í plastvasa sem 

útbúinn var á fyrstu síðu handrits. Á þessum sama fundi skráðu þátttakendur sig í þá 

hópa sem þeir vildu vinna í meðfram leikæfingum; búningasaum, leikmynda- og 

leikmunagerð, leikskrá (hönnun og greinaskrif), gerð veggspjalds, ljósa- og tæknivinnu, 

markaðssetningu og kynningar í félagsmiðlum (Facebook). Skráðu krakkarnir sig í 

vinnuhópa eftir áhugamálum og kunnáttu, margir voru í fleirum en einum hópi. Allir 

komust í hóp sem þeir höfðu áhuga á. Þessi listi var einnig settur á vísan stað í vasanum 

góða.70 

 

11.5  Vinnuferlið og æfingar. 

Í byrjun æfingatímabilsins lögðum við ríka áherslu á að æfa kórlagið (vögguvísuna), 

bæði til að allir næðu sínum röddum og lærðu lagið, en ekki síst vegna þess að kórsöngur 

eykur einingu í hóp. Að fella margar raddir saman í einn tónflaum veitti forsmekk að 

þeirri vinnu sem nú var um það bil að fara í hönd. Ég lagði ríka áherslu strax í upphafi á 

að samvinna hópsins og hversu vel þau næðu saman sem heild gæti gert gæfumuninn í 

vinnunni. Óvíst er hvort leikendur hafi áttað sig á því strax hvað ég átti við með þessu, en 

þegar á leið sást það ljóslega á viðhorfi þeirra til vinnunnar og hversu vel þeim tókst upp 

við ýmsar æfingar sem snerust um samhæfni og hópvirkni. Hljóðhringurinn er dæmi um 

slíka æfingu auk þess að hita upp röddina samstillir hún hópinn.  

                                                      
70  Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson 2010:33 
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Eitt af fyrstu verkunum sem við gerðum þegar við stigum á svið var að renna 

gegnum allt verkið á mjög frjálslegum nótum. Áður hafði ég útbúið atriðaskrá þar sem ég 

gaf hverju atriði lýsandi heiti, þannig að leikendur áttuðu sig í fljótu bragði hvert 

innihald atriðanna var og framgangur söguþráðs. Einnig merkti ég inn blaðsíðutal og ef 

dans eða söngur var í atriði. Þessi atriðaskrá var síðan notuð sem stuðningsskjal þegar 

rennt var gegnum leikritið, að öðru leyti spunnu þau texta leiksins. Með þessari æfingu 

fékk ég upplýsingar um það hvort þau áttuðu sig á því í hvaða atriðum þau léku og hvert 

innihald atriðsins væri. Gætu krakkarnir ekki munað nákvæmlega efni atriðis hjálpuðust 

þeir að við að rifja það upp. Til glöggvunar er hér lítill bútur úr atriðaskránni: 

 

1. þáttur 

1. atriði bls.1-3  Í þorpinu, Ósætti elskenda, upphaf. 

Sviðsálfur, Eigefur, Hermía, Helena, Demetríus, Lísander og Bokki. 

Í lok atriðis sprellar Bokki við Sviðsálf 

 

2. atriði bls. 3-5. Í skóginum, fyrsta leikæfing. 

Handverksmenn - Spóli, Kvistur, Snikki, Stútur, Hvinur og Sultur. 

 

3. atriði bls. 3-5. Skógur, ósætti álfakonungs og drottningar. 

Bokki, Sviðsálfur, Skógarálfur, Óberon, Títanía og álfar 

Dans 1 Passo doble, Títanía og Óberon 

 

4. atriði bls.7-8. Skógur, stundarbrjálæði. 

Helena, Demetríus, Óberon, Bokki og sviðsálfur. 

 

5. atriði  bls.8-10  Skógur,  Títanía svæfð. 

Títanía, Óberon, Bokki, álfar, Lísander og Hermía   

 

 

11.5.1  Vinna með innri heim og vilja karaktera. 

Strax þegar æfingar hófust fyrir alvöru fengu leikararnir heimaverkefni, það var að finna 

út hverjar persónur þeirra voru og hvað það væri sem þær sæktust eftir í gegnum verkið. 

Þetta áttu þau að rannskaka með því að skoða hvaða upplýsingar lágu fyrir um þá í 

leikverkinu sjálfu og ákveða hverju þau ætluðu að skálda í eyðurnar. Þau urðu að svara 

eftirfarandi spurningum: 

1. Hver er ég?  

2. Hvar er ég? 
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 Svar við þessari spurningu gefur leikaranum fókus þegar hann kemur inn og fer út af 

sviðinu. Með því að skapa heim fyrir persónuna utan sviðsins, sem hann hverfur til eða 

kemur frá skapast skýrari focus/afstaða hjá leikaranum.  

3. Hvað vil ég?/hvernig ætla ég að ná í það? 

 Þetta eru veigamestu spurningarnar Svar við þessari spurningu gefur persónunni sem 

leikin er drifkraftinn inn í sýninguna og í áfamhaldi inn í heildarsögn sýningarinnar.71 

Viljinn má ekki snúast um eitthvað abstrakt eins og að ,,vera hamingjusamur.“ Viljinn 

verður að tengjast einhverju áþreifanlegu sem persónan leitar eftir eða vinnur að í 

framrás leikverksins.72 Dæmi: Óberon er ósáttur og reiður við Títaníu og til að ná sér 

niður á henni niðurlægir hann hana með því að láta hana verða ástfangna af asna. Vilji 

Óberons formar því þá sýn sem áhorfendur fá af honum í verkinu, persónusköpunin er 

því samriðinn vilja persónunnar. Viljnn er drifkraftur þeirra.  ,,´Persóna er passíft ástand 

persónusköpun með vilja  er dynamist ástand.“73 

Með svör við þessum spurningum styrktist innri heimur karakterana sem leikararnir 

voru að móta. Einnig varð stefna leikaranna á sviðinu strax einbeittari og samband 

þeirra við aðra karaktera skýrðist og styrktist. 

 11.5.2  Vinna með leiktexta og rými 

Þegar vinna hófst í leikrýminu lét ég þau leika atriðin á ýmsum stöðum. Stundum var 

rýmið lítið og afmarkað, stundum allur salurinn og stundum léku þau uppá borðum. 

Tilgangurinn með þessu var að þjálfa þau í að aðlaga framsögn sína, raddstyrk og 

blæbrigði í rýminu hverju sinni út frá mismunandi staðsetningu. Með þessu upplifðu þau 

fjölbreyttar forsendur fyrir flutningi textans og þurftu því að endurlifa hann við út frá 

sviðsetningu eða stöðu. Hættan með áhugaleikara (og reyndar líka suma atvinnuleikara) 

er oft sú að þeir stirðna í meðferð sinni á texta, setningin stendur ein og tengist ekki á 

lifandi hátt þeim texta sem á undan fer eða á efti.74 Að vinna í rýminu með textann á 

þann hátt sem ég lýsti hér að ofan, áður en leikendur eru búnir að læra hann utanbókar 

og móta hann, ýtir undir að tenging haldist á milli tilfinningar og hegðunar. Í gegnum 

þessa vinnu upplifa leikendur líka margvíslega túlkunarmöguleika á sama textanum og 

                                                      
71

 Moore, S., 1984:50 
72 Boal, A., 2002:40 
73 Boal, A., 2002:40 
74

 Moore, S., 1984:11 
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þjálfast í hlustun á mótleikarann/ana. Með þessari æfingu þjálfuðust leikendur einnig í 

því að staðsetja sig í rýminu á fjölbreyttan hátt. 

 

11.5.3  Boal æfingar o.fl. 

Eftir söngupphitun tók ég alltaf leiklistarlega upphitun, þar sem líkaminn og 

viðbragðsflýtir hans eru leyst úr læðingi, líkami og viðbragð er vakið. Líkami leikarans 

og tilfinningar er hljóðfæri hans, því skiptir miklu máli að hita vel upp.75 Í þeim æfingum 

sem ég vann með, er einnig verið að vinna með óheft viðbragð (að bregðast við án 

umhugsunar, sjálfkrafa) og sköpun, vinna við að skapa traust og þjálfun í einbeitingu. 

Í smiðju Boal sótti ég æfinguna The wooden sword of Paris 76 Þetta er góð æfing sem snýst 

um samhæfingu, snerpu og einbeitingu í hópi. Colombian hypnosis 77er frábær æfing sem 

lýtur að þjálfun með hlaðnar hreyfingar og samhæfingu tveggja í samvinnu. Í 

leiklistarvinnunni vann ég einnig með hvata. Ég talaði um það við leikendur að hreyfa sig 

þegar hvati væri til staðar, að doka við og leyfa hugsunum að kvikna áður en anað væri 

áfram með textann. Oftar en ekki var nauðsynlegt fyrir mig að stíga sjálf inn á sviðið og 

hafa sýnikennslu á því sem ég átti við. Það getur stundum erið erfitt í leiklistarvinnu að 

koma orðum að hlutunum og í sumum tilfellum þvælast útskýringarnar fyrir svo hlutir 

virðast flóknari en þeir í raun eru. Í þeim tilfellum var ég einnig stundum að leiðbeina 

varðandi fókus, orku eða tímasetningar. Gæta þarf að því að leikendur taki ekki tilsögn 

sem fyrirmælum um mótun persónunnar eða túlkun og hefji síðan eftirhermuleik. Á það 

lagði ég ríka áherslu. Þannig reyndi ég að vera eins hlutlaus og kostur var í sýnikennslu 

minni. Einnig gaf góða raun að nota textann, bæði bundið mál og óbundið í 

tækniæfingum. Þannig lét ég einn þátttakanda fara með texta meðan annar stjórnaði 

hreyfingu hans eða þátttakendur fara með textann á meðan aðrir stjórnuðu hreyfingum 

þeirra eins og um strengjabrúðu væri að ræða.  

Í gegnum þessar æfingar og fleiri slíkar, samstilltist hópurinn smátt og smátt, öryggi 

myndaðist og allir fundu sinn stað í vinnunni á jafnræðisgrundvelli. 

 

                                                      
75 Moore, S., 1984:53 
76 Boal, A., 2002:81 
77 Boal, A., 2002:51 
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Leikendur æfa ýkta andlitstjáningu. 

11.5.4  Einstaklingsvinna með leikurum. 

Á fyrstu vikum vinnunnar þurfti að leysa það vandasama verkefni að finna leið að 

hverjum þátttakanda fyrir sig. Eins og í atvinnuleikhúsi vinnur maður á ólíkan hátt með 

hvern leikara fyrir sig. Það er bæði erfiðara og auðveldara að vinna með áhugaleikurum. 

Auðveldara að því leyti að tillögur leikstjórans eru ekki tortryggðar í jafn miklum mæli 

og þegar fagfólk á í hlut, hafi traust myndast á milli leikstjóra og leikenda eru hlutir ekki 

dregnir í efa nema eitthvert vandamál komi upp. Það sem er flóknara er hættan á að 

krakkarnir/áhugaleikararnir samþykki eitthvað sem þeir skilja ekki og gerir þau óörugg 

en við það getur allt farið úr skorðum. Því lykillinn að skapandi flæði er að vera frjáls, 

vera öruggur. Þegar slík vandamál komu upp í þessari æfingavinnu dró ég í land, gaf 

leikaranum algert frelsi til að finna sínar eigin túlkunarleiðir. Upp úr því spratt oft 

ýmislegt skemmtilegt sem veitti leikaranum sjálfsöryggi aftur og þá fóru hlutir að rúlla á 

ný. 

Dæmi um þetta er af einum leikaranum í burðarhlutverkunum sem var alls óvanur 

leikhúsvinnu. Fór hann með textann til að byrja með á hundavaði, talaði bæði lágt, hratt 

og óskýrt. Ég gaf mér góðan tíma til að fara í textavinnu með honum, án þess þó að 

greina framfarir. Greip ég þá til þess ráðs að draga mig í hlé en notaði tækifærið þegar ég 

þurfti að hvísla að honum texta (ég var hvíslari sýningarinnar) að segja hann með þeim 

hrynjanda og styrk sem ég hafði lagt upp með í fyrri vinnu okkar. Smátt og smátt komst 

flæði í meðferð hans á textanum og skýrleiki jókst. Mér til undrunnar fóru hlutir 

verulega að taka við sér tæpum mánuði fyrir frumsýningu, þegar við fluttum atriði okkar 

á 17 júní hátíðinni í Borgarnesi þar sem hann átti litla einræðu. Það að leika fyrir 
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áhorfendur varð eins og jarðtenging hans við textann. Eftir þetta tók hann miklum 

framförum í meðferð textans og öryggi hans á sviðinu jókst frá degi til dags. 
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12.  Markaðsmál og kynning. 

Til lítils er að setja upp leiksýningu ef fáir vita af henni, því þá er hætt á að áhorfenda 

fjöldi verði lítill og uppskera erfiðisins því takmörkuð. Vissulega er vinnuferli eins og það 

sem við fórum í gegnum mikils virði, en leikhúslistin krefst einnig áhorfenda til að lifna 

við. Hluti af markaðssetningu fyrir verkefni sem þetta er að planta fræjum hugmynda í 

huga þeirra sem hafa getu til að standa fyrir skapandi verkefnum með börnum. Til að 

það gerist þarf boðskapurinn að berast. Fólk þarf að heyra og lesa um sýninguna.  

Svo vel vildi til að við vorum beðin um að sýna atriði úr uppsetningunni á 

sautjánda júníhátíð í Skallagrímsgarði í Borgarnesi. Voru þá enn þrjár vikur í 

frumsýningu. Það virkaði mjög hvetjandi fyrir leikarana að stefna að þessari uppákomu 

og settu margir kraft í textalærdóm og leik með þetta framundan. Við þetta tækifæri er 

að jafnaði mikill hópur af íbúum Borgarbyggðar samankominn. Ákvað ég að sýna 5. 

atriðið þar sem Lísander, Hermía, Bokki og Óberon eru í brennidepli. Seint í atriðinu 

birtist Títanía álfadrottning með álfahjörð sína og í lokin er vögguvísan sungin af öllum 

leikendum. Mikilvægt var að allir tækju þátt í þessu, þetta er samfélagsviðburður og 

okkur var sýndur heiður með boði um að sýna þarna á þessum degi. Einnig þjappaði 

þetta hópnum enn betur saman á mikilvægum tímapunkti í vinnuferlinu. Hefðu aðeins 

nokkrir fengið að taka þátt í þessari mikilvægu kynningu er hætt við að öðrum hefði þótt 

þeir settir hjá.  Var þetta án efa ein af mikilvægustu kynningum verkefnisins og frábær 

tenging við nærsamfélagið.  Það að menningarverkefni af þessu tagi fyrir börn fái 

umfjöllun í fjölmiðlum er viss staðfesting á mikilvægi þess og getur virkað hvetjandi fyrir 

hópinn sem að vinnunni stendur og einnig fyrir aðra sem vinna að samskonar 

menningarmálum með og fyrir börn eins og ég talaði um hér framar.  

Góð markaðssetning getur einnig ýtt við stjórnvöldum um að huga betur að 

tækifærum til að skapa kjöraðstæður fyrir listsköpun barna. Börn eru ekki frábrugðin 

öðrum manneskjum hvað varðar þörfina til að fá vinnu sína viðurkennda, -og það að hún 

fái athygli fjölmiðla er viss viðurkenning. Sú opinbera athygli sem þau og verkefnið fékk, 

virkaði mjög hvetjandi á hópinn og efldi þau til frekari dáða. 
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12.1  Upptökur fyrir ljósvaka. 

Um mánaðamótin júní-júlí mættu þær Brynhildur Björnsdóttir og Kristín Eva 

Þórhallsdóttir umsjónarkonur Leynifélagsins (sem er útvarpsþáttur fyrir krakka á öllum 

aldri á RÚV), upp í Valfell þar sem við vorum í óða önn að æfa og tóku viðtal við nokkra 

þátttakendur. Þær tóku einnig upp bút úr leikverkinu. Til stóð að viðtalið við krakkana 

og umfjöllun um verkefnið yrði aðeins hluti af einum þætti en þegar upp var staðið var 

heill þáttur helgaður umfjöllun um okkur sem reyndist prýðileg auglýsing. Gísli 

Einarsson kom einnig og tók saman veglega umfjöllun fyrir sjónvarpsfréttir RÚV. Þar var 

tekinn upp leikkafli og tónlist úr sýningunni auk viðtals við einn leikenda og mig sem 

stjórnanda. Fyrir mistök var fréttin ekki send út. Ég fékk hinsvegar afrit af upptökunni 

sem fylgir hér með. Viðalið við einn þátttakandann, stúlku, var frekar ítarlegt og þó hún 

eigi erfitt með að rekja flókinn söguþráð verksins þá sýnir viðtalið vel, bæði orð hennar 

og látbragð, upplifun hennar á vinnunni (sjá upptöku á disk nr.2).  

Ég hafði samband við umsjónarmenn Stundarinnar okkar og lýstu þeir áhuga á því að 

taka upp kafla úr sýningunni í ágústmánuði. Það rættist og fór allur hópurinn til 

Reykjavíkur þar sem tvö atriði voru tekin upp. Búið er að sýna annað þeirra, í fyrsta 

þætti Stundarinnar nú á haustmánuðum 2011, áætlað er að seinna atriðið verði sent út í 

þætti seinna í vetur. Þessi innslög komu að sjálfsögðu of seint til þess að nýtast í 

markaðssetningu, en er ánægjuleg viðbót við uppskeru þátttakenda í verkefninu.  

Auk þessa hafði ég samband við Rás eitt, og fór svo í viðtal við Jórunni Sigurðardóttur í 

þættinum Okkar á milli. Honum var útvarpað 7. júlí, tveimur dögum fyrir frumsýningu. 

Þar ræddi ég m.a. um uppsetninguna á Draumnum. 

 

12.2  Dagblöð og landsfjórðungsblöð. 

Þegar kom að þeim þætti markaðssetningarinnar að hafa samband við fjölmiðla féll það í 

minn hlut. Reyndar voru áætlanir um skipulag markaðssetningar ræddar á hópfundum 

með öllum hópnum einhverju áður. Ef til samskonar starfs kæmi aftur með ungu fólki 

væri upplagt að virkja eldri ungmenni sem ekki hafa áhuga á því að standa á sviðinu í 

framkvæmdastjórnun og yfirsýn verklegra þátta. Þau fréttablöð sem ég hafði samband 

við voru Morgunblaðið og Skessuhorn (landsfjórðungsblað Vesturlands). Tóku þessir 

fjölmiðlar einkar vel á móti mér og fann ég fyrir einlægum áhuga á verkefninu. Skrifaði 

ég þann áhuga á þá staðreynd að þarna var um menntarfullt skapandi starf með börnum 
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að ræða þar sem háklassískt verk var efniviðurinn. Í þessum blöðum fengum við birtar 

greinar með góðum myndm. Reyndar birtist einnig gagnrýni í kjölfar frumsýningar í 

Skessuhorni sem var okkur afar hliðholl. Auk þess að skjalla verkefnið í heild lét 

gagnrýnandi blaðsins þessi orð falla: „Þá er ekki síður mikilvægur þáttur foreldra sem 

lagt hafa sitt af mörkum við akstur og undirbúning síðustu vikurnar.“78  Þessi orð fannst 

mér mikilsverð því þarna fengu foreldrar og aðstandendur viðurkenningu á vinnu sinni 

og framlagi barnamenning í heimabyggð. 

         

 Greinar sem birtust í Morgunblaðinu  og Skessuhorni  rétt fyrir frumsýningu.       

 

 

Blaðagrein í Skessuhorni um vinnuna við Drauminn sem birtist um miðjan júnímánuð. 

                                                      
78 Elísabet Haraldsdóttir 2011: 15 
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12.3  Sala auglýsinga í leikskrá.  

Í upphafi vinnunnar, þegar þátttakendur völdu hópa til að vinna í eftir áhugasviðum (sjá 

kafla 11.4 ) var vinna í einum þeirra að markaðsmálum. Einn þáttur í markaðsmálum var 

sala á auglýsingum í leikskrá, en þegar að þessu sölustarfi kom tóku allir þátt. Einu sinni 

sem oftar var efnt til fundar og skipulagt hvernig best væri að skipuleggja söluna og hvað 

ætti að segja við væntanlega kaupendur auglýsinga. Ræddum við hvernig þau ættu að 

koma fram og kynna verkefnið. Bað ég þau að setja sig í spor fyrirtækjaeigenda og 

hugleiða hvaða þættir hefðu mest að segja í kynningu á verkinu fyrir þá. Niðurstaðan var 

sú að nauðsynlegt væri að sýna kurteisi, og gefa greinargóða en stutta lýsingu á verkinu. 

Þessa lýsingu sömdum við saman og þau lögðu hana á minnið. Einnig tóku þau með sér 

veggspjald sem þegar var búið að prenta. 

                                                                                                                                     

Veggspjald sýningarinnar. 

 



69 
 

Síðan skipuðu krakkarnir sér í hópa og lögðu land undir fót til að selja fyrirtækjum í 

Borgarbyggð auglýsingar í leikskrá sýningarinnar. Við þetta starf má segja að börnin hafi 

verið að vinna að þáttum sem lögð er áhersla á m.a. í lokamarkmiðum grunnskóla í 

lífsleikni. Þar er markmiðið m.a:,,Að nemendur öðlist færni í tjáskiptum og styrkist 

þannig í að tjá og fylgja eftir skoðunum sínum, tilfinningum og hugðarefnum.”79  

Sumir þátttakendur voru tengdir fólki í fyrirtækjunum (foreldrar eða aðrir ættingjar og 

venslafólk að vinna þar) og fóru á stúfana í viðkomandi fyrirtæki.  Þetta gekk mjög vel. 

Flest fyrirtæki keyptu af þeim styrktarlínu í leikskrána (17 af 21). Þegar að sýningum 

kom auglýstum við í Skessuhorni (bæði á vef blaðsins og í því sjálfu) og á vefsíðu 

Borgarbyggðar. Þar að auki hengdum við (þátttakendur, aðstandendur þeirra og ég sjálf) 

upp veggspjöld út um gjörvalt byggðarlagið.  

 

13  Vinna við leikskrá. 

Segja má að leikskráin sjái um fyrstu viðkynningu áhorfandans við sýninguna eftir að 

hann kemur í leikhúsið. Í gegnum hana myndast fyrstu hughrif af því sem í vændum er. 

Því skiptir miklu máli að hún sé vel úr garði gerð, bæði hvað varðar útlit og innihald. Það 

er því til marga þátta að líta og mikið lærdómsferli getur falist í hugmyndavinnu og 

greinaskrifum fyrir góða leikskrá. Þegar vinnan við leikskrána hófst, fengum við 

kunnáttumanneskju til liðs við okkur. Hún kenndi okkur til dæmis ýmis pappírsbrot sem 

nýst gætu í gerð leikskrár. Gerð voru prufueintök og hvert barn kom með hugmynd um 

útlit og innihald.  

 

Tillögur að hönnun leikskrár. 

Í framhaldi var ákvörðun um útlit tekin og leikskráin hönnuð með hliðsjón af því. 

Þátttakendur komu einnig með tillögur um efni í leikskrána og hafist var handa við 

                                                      
79  Sjá Aðalnámskrá. Lífsleikni 2011:15-16 
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greinaskrif. Þeirri vinnu var skipt niður á þá sem höfðu í upphafi valið sér vinnu við 

leikskrá. Það kom í minn hlut að fara yfir þá texta sem þau sömdu og lagfæra ef þörf var 

á. En allar greinarnar voru lesnar upphátt í áheyrn hópsins áður en ég ritskoðaði þær. 

Við þann yfirlestur gafst þátttakendum færi á að koma með jákvæðar athugasemdir eða 

uppbyggilega gagnrýni í anda lýðræðislegra vinnubragða sem tilgreind eru í 

grunnstoðinni Lýðræði og mannréttindi.80 Það sem ákveðið var að fjalla um í leikskránni 

var m.a. William Shakespeare, hvenær, hvar og hversu oft Draumur á Jónsmessunótt 

hafði verið sviðsettur á Íslandi og söguflétta leiksins. Þá var skrifað um kaðlana sem við 

fengum í leikmyndina frá Þjóðleikhúsinu. Einnig var fjallað um aðstandendur 

sýningarinnar, og þátttakendur í henni (sjá meðfylgjandi eintak).  

Þegar kom að lokaundirbúningi fyrir prentun, kom það í minn hlut að fylgja verkinu eftir 

til enda ásamt fagmanni þeim sem prentaði fyrir okkur. Hann var reyndar faðir einnar 

stúlkunnar í leikhópnum og nutum við góðs af því hann veitti okkur mikla aðstoð á 

vildarkjörum.  

 

 

Hér sjáum við hópinn önnum kafinn við að útfæra hugmyndir sínar að leikskrá. 

Segja má að öll útfærsla og innihald leikskrárinnar hafi tekið mið af hugmyndum 

þátttakenda.  

 

                                                      
80 Sjá Aðalnámskrá. 2011:15-16 
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Á frumsýningardag. Þátttakendur önnum kafnir að brjóta leikskránna eftir kúnstarinnar reglum . 
Spenningurinn leynir sér ekki í andlitsdráttum sumra leikenda. 

 

 

14.  Frumsýning og sýningar 

Mikil eftirvænting lá í loftinu á frumsýningardegi og allir bæði glaðir og spenntir. 

Salurinn var þétt setinn þegar sýningin rann af stað. Á aðalæfingu daginn áður hafði allt 

gengið vel en hinsvegar bar örlítið á því að sumir leikenda skemmtu sér aðeins of vel við 

leikinn og byrjuðu að flissa með áhorfendum. Hafði ég reyndar talað um þessa hættu 

áður og bent leikurunum að ekkert væri eins lítið fyndið og leikari sem hlær að sjálfum 

sér á sviði. Reyndi ég að taka á þessu án þess að spilla gleðinni. Mér til mikillar ánægju 

voru það sérstaklega tveir leikendur sem „sprungu út“ við að fá fólk í salinn. Þá á ég við 

að textinn lifnaði í flutningi þeirra við nærveru áhorfenda. Þannig höfðu viðbrögð 

áhorfenda áhrif á flutning textans og til varð samspil eða lifandi tenging milli leikara og 

áhorfenda.81 Sérstök reynsla er að verða vitni að þessu hjá ungum „leikara“ í fyrsta 

skipti.  Margir af leikendunum náðu því að skapa lifandi samband við áhorfendur þar 

sem hlustun skiptir sköpum, en stökkið var mest hjá þessum tveimur. Í öðru tilfellinu 

hélst það hinsvegar ekki alveg út allar sýningarnar. Á vissum tíma, eins og strax eftir 

frumsýningu, verður leikarinn sjálfur að móta og þróa samband við áhorfendur. Haldi 

leikstjórinn áfram að gera athugasemdir getur það valdið öryggisleysi, kippt fótunum 

undan leikaranum og hann verður ofurmeðvitaður og stífur. Þetta á sérstaklega við um 

þegar börn eru að leika, en einnig um áhugaleikara almennt. Verkið sýndum við 5 

sinnum, alltaf fyrir troðfullu húsi. Biðlisti var á síðustu sýningu. 

 

                                                      
81

  Moore, S,. 1984:14 
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Stoltar og glaðar mæður á frumsýningu. 

14.1  Framlag mæðra (aðstandenda). 
Ómetanleg var sú aðstoð og samstaða sem foreldrar sýndu okkur þegar nær dró 

frumsýningu.  Sami hópur af mæðrum tók að sér að sjá um förðun og hárgreiðslu ásamt 

Evu Karen Þórðardóttur höfundi dansa. Þær mættu allt að þremur klukkustundum fyrir 

lokaæfingu og sýningar til að undirbúa allt sem best. 82 Flestar mæður leikendanna 

bökuðu smákökur sem seldar voru í hléi ásamt kaffi og sumarsafa (sérstök blanda af 

ávaxtasafa). Ágóðinn rann í sérstakan skemmtisjóð krakkanna (sem við eyddum síðan í 

leikhúsferð til Reykjavíkur). Einnig sá móðir tveggja þátttakenda um miðasölu ásamt 

mér sem var ómetanlegt framlag. Sérstakt andrúmsloft eftirvæntingar og gleði ríkti fyrir 

sýningar, þar sem allir gerðu sig klára, hver í sínu horni. 

      

 
 

                                                      
82 Aðalnámsskrá grunnskóla. 2011:15 
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Stóra stundin nálgast og allir tilbúnir í gervum sínum. 

 

 

Að frumsýningu lokinni missa allir stjórn á sér í gleði og ánægju 
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Veitingar eru bornar á borð og gleðin tekur völd. Geiri bakari bakaði sérstaka 

frumsýningartertu fyrir hópinn og gaf okkur. 

15.  „Og svo eru það minningarnar“/ niðurstaða.  
Ég er ánægð með þá framtíðarsýn sem felst í meginatriðum nýrrar aðalnámsskrár. Mér 

virðist vinna sem þessi, við uppsetningu leikrits, vera ákjósanlegur farvegur fyrir margt 

sem þar er lögð áhersla á.83 Þetta eru þættir eins og þjálfun í sjálfstæðum vinnubrögðum, 

æfing í samvinnu, þjálfun í félagsfærni, í að leita sér upplýsinga og þjálfun í að hugsa og 

vinna á skapandi hátt. Leikhúsuppsetning sem námsferli býður upp á margt og snýst 

ekki bara um hvern og einn, heldur einnig um einstaklinginn sem þegn, og hlekk, í 

samfélagi.84  

Eins og til stóð tók ég aftur viðtal við hópinn undir lok vinnunnar, þar spurði ég þau m.a. 

hvað þau hefðu lært á verkefninu. Svörin voru fjölbreytt ; „að vera skipulögð, að tala hátt 

og skýrt“, „að vinna vel saman, „að hafa góða einbeitingu“. En hvað með vinnuaðferðirnar, 

og gildin sem við settum, höfðu þau áhrif? Þegar ég spurði þessarar spurningar vafðist 

þeim tunga um tönn en sátu skælbrosandi fyrir framan mig:  „Það fór enginn að rífast“ 

sagði loks einn og annar bætti við; „Við erum  svo góð“! Þá gall við almennur hlátur, en 

hinsvegar var þetta alveg rétt. Í öllu þessu vinnuferli komu aldrei upp nein leiðindi. Í 

lokin spurði ég þau: Hvað af þessu sem þið hafið lært nýtist ykkur til framtíðar? „Að vera 

jákvæð og stundvís“, „að geta unnið með þeim sem maður er með“ sagði annar,,,samvinna“, 

sagði einn,“ „þetta er frábær hópur“ sagði sá þriðji. 

Þessi viðtöl bera það með sér að samvinnan/félagsskapurinn hafi vegið þyngst enda 

hefur það komið fram í öðrum viðtölum við börn og ungmenni eftir þátttöku þeirra í 

leiklistarfstarfi sbr. Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir. (2010).85 

Þau nefna einnig ýmislegt sem snertir skipulag, meðferð texta og framsögn, stundvísi og 

                                                      
83 Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011:10 
84 Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson 2010:33 
85 Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir. 2010 
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ögun í vinnubrögðum. Þá sé gott að eiga val í unglingavinnu. En hamingja og gleði yfir 

samvinnunni skín af orðum þeirra frá upphafi viðtalsins til loka þess. 

Á heildina litið vekur samheldnin í hópnum, og félagslegur þroski hans, mesta undrun og 

eftirtekt. Einnig var það eftirtektarvert hversu frjóir í hugsun þátttakendur voru, og 

agaðir í öllum vinnubrögðum. Strax í upphafi var lagður grunnur að félagsstyrk og 

samstöðu í hópnum með félagsfærni- og hópeflisæfingum, og frjálsum útileikjum, sem ég 

tel hafa skipt miklu máli. Að setja reglur um ákvarðanatökuferli og virkja alla til þátttöku 

í hugmyndinni virðist líka hafa verið farsæl leið til þess að styðja við lýðræðislega 

þátttöku hópsins alls. Það er einnig trú mín í kjölfar reynslu við kennslu í grunnskólum 

og þessarar vinnu, að ungt fólk „stækki“ við að vera sett í krefjandi aðstæður. Að fela 

þátttakendum ábyrgðarmikil verkefni eins og greinarskrif í leikskrá, ræða við fjölmiðla, 

hanna leikmuni og fleira ýtti undir ábyrgðartilfinningu þeirra og jók hlutdeild þeirra í 

heildarverkefninu, þ.e. uppsetningunni á Draumnum. Þá stuðlaði það einnig að því að 

efla samstöðu í hópnum að allir sátu saman í matmálstímum. Það dró úr hættu á 

klíkumyndun og sundurlyndi. Þetta virðist smávægilegt en er það í raun ekki. Svona 

„lítilræði“ getur skipt sköpum um andrúmsloft og vinnugleði. 

 Hin góða aðstaða sem við fengum í félagsheimilinu Valfelli var einnig afar mikilvæg. Að 

fá frábært rými og þurfa ekki að deila því með öðrum, býður upp á að hópurinn skapi sér 

umhverfi sem beinlínis hvetur hann til dáða og ýtir undir skapandi vinnu. 

Samstarf við foreldra þátttakenda, og aðra aðstandendur þeirra um ýmsa þætti 

verkefnisins, var mikilvægt. Í byrjun vinnunnar var eitt heimili sem tók ekki þátt í neinu 

aksturssamstarfi og var engu líkara en að hin heimilin vildu ekki samstarf við það. Með 

því að hvetja til samstafs þá dróst þetta heimili inn í samvinnuna sem hafði óneitanlega 

mjög góð áhrif á þann einstakling sem frá því kom. Hann varð hluti af samfélagi.   

Þátttaka foreldra við undirbúning sýninga, miða- og veitingasölu, og fleira olli því að 

virkt samband skapaðist við heimilin og nærsamfélagið. Þetta vinnusamband var til góða 

fyrir alla, bæði krakkana og heimilin sjálf. Þá dró samstarfið um nýtingu bíla og akstur 

náttúrlega úr loftmengun og skapaði óformlegan vettvang til samskipta fyrir krakkana. 

Í vetur kenndi ég nokkrum þátttakenda í sýningunni leiklist í Grunnskóla 

Borgarfjarðar. Mér til mikillar ánægju spyrja þau mig af og til hvaða verkefni sé 

framundan næsta sumar, hvaða leikrit eigi að setja á svið. Ánægjuglampinn og 

eftirvæntingin í augum þeirra staðfestir það sem ég þegar þykist vita að verkefni eins og 

Draumurinn sé frábært tækifæri til að veita fjölbreytta og skapandi menntun.  
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Að leiða fjölbreyttan hóp barna og unglinga í svona vinnu  getur til að mynda orðið til 

þess að þeir sem síður njóta sín í „hefðbundnu“ skólastarfi  öðlast betri sjálfsmynd og 

nýjan sess í augum félaganna. Það þroskar einnig félagana að sjá vin sinn blómstra í 

svona starfi, og eyðir fordómum um það hver geti hvað og hvar hæfileikar manna liggi.  

Það gefur auga leið að viðurkenning fyrir afrek og árangur í einhverju þroskaverkefni 

mótar sjálfsmynd barna og ungmenna. Svo ég taki mig sjálfa sem dæmi þá tel ég að 

sjálfsmynd mín væri önnur og lakari hefði ég ekki fengið uppreisn í leiklistinni á sínum 

tíma, því þar fengu tilfinningar mínar, hæfileikar og starfskraftar æskilegan farveg.  

Í verkefninu gáfust einnig tækifæri til að ýta undir jafnréttishugsun þátttakenda með því 

að setja stúlkur í hlutverk þeirra sem gerenda í stað þess að skipa þær enn og aftur í 

hlutverk þeirra sem ekkert frumkvæði sýna, einsleitra þolenda sem oftar er þó uppá 

borðum. 

Ákvörðun Borgarbyggðar um að fella þátttöku unglinganna í verkefninu undir 

vinnuskólann var mikilvægt framlag. Að bjóða upp á listrænt starf sem valkost fyrir 

unglinga sem stíga sín fyrstu skref í vinnu er til fyrirmyndar og vonandi verður framhald 

þar á. Þetta var meðal þess sem Elísabet Haraldsdóttir gerði að umtalsefni í umfjöllun 

sinni um verkefnið í Skessuhorni. 86 Jákvæð viðbrögð og áhugi sem sýndi sig í að alla 

sýningar á Draumnum seldust upp var mikill ánægjuauki á frjótt og skapandi ferli. 

Þó að svona viðamikil leikhúsvinna sé flókin og þung í vöfum í almennum skólum er 

annarra kosta völ. Minna má gagn gera. Með góðri samvinnu allra, og samþættingu 

námsgreina, er vel hægt að setja sviðssetningar á dagsskrá í skipulögðu skólastarfi. Þær 

uppsetningar væru mögulega smærri í sniðum en gætu samt verið mikils virði. Slík 

leikhúsvinna væri góð leið til að virkja foreldra í samstarf og treysta böndin milli skólans 

og nærsamfélags hans eins og uppsetningin á Draumnum í Borgarfirði sannar. 

Í viðtali sem ég tók við börnin við lok sýninga spurði ég þau meðal annars hvernig þau 

teldu að vinnan við sýninguna myndi nýtast þeim í framtíðinni. Ein stúlka í hópnum tók 

undir allt það jákvæða sem aðrir höfðu nefnt en bætti svo við: ,,og svo eru það 

minningarnar.“  Góðar æskuminningar eru höfuðstóll sem maður sækir í alla ævi, 

orkugjafi og griðastaður sem fólk ber í hjarta sér hvernig sem forlögin tuska það til. 

Að svo mæltu slæ ég botninn í greinagerð mína um Drauminn okkar. 

 

                                                      
86  Elísabet Haraldsdóttir 2011:13 
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Leikhópurinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

16. Heimildaskrá: 

 

Aðalnámsskrá grunnskóla (Almennur hluti). Menntamálaráðuneytið. Reykjavík. 

2011. 

 

Armstrong, Thomas. 2001. Fjölgreindir í skólastofunni. Erla Kristjánsdóttir þýddi. JVP 

útgáfa, Reykjavík. 

 

Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir. 2010. Skapandi nám í gegnum 

leiklist. Sótt 24 . nóvember 2011 af http://netla.khi.is/menntakvika2010/006.pdf 

 

Ásthildur Björg Jónsdóttir. 2011. Listir og sjálfbærni: Áhrifamáttur sjónlista í menntun til 

sjálfbærni. http://netla.hi.is/menntakvika2011/alm/001.pdf 

 

Boal, Augusto. 2002. Games For Actors And Non Actors. Routledge, New York. 

 

Brown, Stuart. 2009. Play: How it Shapes the Brain, Opens the Imagination, and 

Invigorates the Soul. New York: Avery/Penguin Books.   

 

Croyden, Margaret. 2003. Conversations with Peter Brook 1970-2000. Faber and Faber, 

London. 

 

Drama in schools - second edition. 2003. Art΄s council, England.  

 

Draumur á Jónsmessunótt. Skessuhorn, 13. júlí 2012. 

 

Eisner, Elliot W. 2002. The arts and the creation of mind. Yale University Press. U.S.A. 

 

Elísabet Haraldsdóttir. 2011. Leikrýni um Drauminn, Skapandi og skemmtilegur. 

 

Eygló Árnadóttir. 2009. Ekki benda á mig! um framkvæmd laga um jafnréttisfræðslu í 

grunnskólum. Óbirt (BA/MAritgerð í (fag). Háskóli Íslands, Reykjavík. Sótt af 

http://hdl.handle.net/1946/3593  15.4.2012. 

 

Guðbjörg Daníelsdóttir, 2011. Munnleg heimild. Fyrirlestur í námskeiðinu Sálfræði. 

 

Guðrún Alda Harðardóttir  og Sigríður Síta Pétursdóttir. 2011. Námsumhverfi. Lengi býr 

að fyrstu gerð: Kennsluleiðbeiningar fyrir leikskólastarf með 1-3 ára börnum.  Sótt 24. 

apríl 2012 af http://www.sare.is/hugmynd/umhvefid/.            

http://netla.khi.is/menntakvika2010/006.pdf
http://netla.hi.is/menntakvika2011/alm/001.pdf
http://hdl.handle.net/1946/3593
http://www.sare.is/hugmynd/umhvefid/


79 
 

Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir.  2005. Fagleg 

kennsla í fyrirrúmi. Höfundar gáfu bókina út. Reykjavík.  

 

Heiða María Sigurðardóttir. 2005. Hafa tilgátur Howards Gardners um fjölgreindir verið 

sannaðar? Vísindavefurinn. Sótt 5. apríl 2012 af  http://visindavefur.is/?id=5485.  

 

Hoffman, M. 1999. A Midsummer Night´s Dream. Searchlight pictures and Regency 

Enterprise.USA. 

 

Hort, John og Leela Hort.1987. A Midsummer Night´s Dream.The Kabet Press. 

Nottingham. 

 

Hlynur Helgason. 2010. Sköpunarkraftur sem fyrirmynd menntunar.  Sótt 2.04.2012 af         

http://skemman.is/is/stream/get/1946/7832/20425/1/0162.pdf  

 

Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson (ritstj). 2010. John Dewey í hugsun og verki. 

Menntun reynsla og lýðræði. Háskólaútgáfan, Reykjavík 

 

Jutvik, Gitte og Inese Liepina. (ártal vantar). Education for change. Baltic University 

programme Uppsala University. 

 

Laura A. Maccammon, Aud Berggstaf Sæbø og Larry O´Farrell, 2011. Í Key consepts in 

theatre/drama 2011 Schonmann, Shifra (ritstj.). Creativity really comes from inside of 

you. Sense publishers. Rotterdam/Boston/Taipei. 

 

List og menningarfræðsla á Íslandi. 2011. Mennta og menningarmálaráðuneytið, 

Reykjavík. 

 

Maccammon L.A., Sæbø A.F., og O´Farrell, L., 2011.  Creativity really comes from inside of 

you. Í Shifra Schonmann (ritst.),. Key Consepts in Ttheatre/Drama Education, bls.216-

217. Rotterdam: Sence publishers 

 

Dewer, G.,  Parenting Science. 2012. sótt 4. april 2012 af 

http://www.parentingscience.com/benefits-of-play.html 

 

Moore, Sonia. 1984. The Stanislavsky system, the professional training of an actor. 

Penguin books. New York. 

 

Pyramus and Thisbe. By Ovid (43 BC-AD 17). From the Book lV of Metamorphoses sótt 11.   

nóvember 2011 af http://www.cummingsstudyguides.net/Guides3/pyramus.html 

 

Reinhardt, M og William Dieterle. A Midsummer Night´s Dream. Warner brothers. USA. 

1935. 

http://skemman.is/is/stream/get/1946/7832/20425/1/0162.pdf
http://www.parentingscience.com/benefits-of-play.html
http://www.cummingsstudyguides.net/Guides3/pyramus.html


80 
 

 

Robinson, K., 2010. Changing education paradigms. Sótt 2. apríl 2012 af:  

http://www.ted.com/talks/lang/en/ken_robinson_changing_education_paradigms.html  

 

Robinson, K. 1982. The arts in schools. BPCC Oyes Press Ltd, London. 

 

Robinson, K. 2009. The Element. Penguin books, London.    

 

Social Science Research Unit Institude of Education University of London. 2004. Children 

engaging with drama, An evaluation of the National Theatre´s drama work in primary 

schools 2002-2004. London. 

 

Sharon McCoubrey. 2010. The Power of the Arts in Environmental Sustainability.  Sótt 

10.4.2012 af https://lapland.conference-

services.net/reports/template/onetextabstract.xml?xsl=template/onetextabstract.xsl&c

onferenceID=1981&abstractID=388904 

 

Snowman, Jack, Rick McCown og Robert Biehler. 2009. Psychology Applied to Teaching. 

Houghton Mifflin Company, Boston/ New York.   

 

Ted.com. 2011. Ken Robinson. Sótt 30.  nóvember af 

http://www.ted.com/talks/lang/en/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html 

  

Vigdís Jakobsdóttir, 2010.  Munnleg heimild. Fyrirlestur í námskeiðinu Kennslufræði 

leiklistar.  

 

Wayne Leon Learmond (created nóvember 4 2008- updated September 27 2010) Sótt 

20.4.2012 af http://www.helium.com/items/1225535-theatre-in-shakespeares-

time?page=2 

 

Þjóðfundur 2012, http://menntafundur.ning.com/ Sótt 10.4.2012. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ted.com/talks/lang/en/ken_robinson_changing_education_paradigms.html
https://lapland.conference-services.net/reports/template/onetextabstract.xml?xsl=template/onetextabstract.xsl&conferenceID=1981&abstractID=388904
https://lapland.conference-services.net/reports/template/onetextabstract.xml?xsl=template/onetextabstract.xsl&conferenceID=1981&abstractID=388904
https://lapland.conference-services.net/reports/template/onetextabstract.xml?xsl=template/onetextabstract.xsl&conferenceID=1981&abstractID=388904
http://www.ted.com/talks/lang/en/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
http://www.helium.com/items/1225535-theatre-in-shakespeares-time?page=2
http://www.helium.com/items/1225535-theatre-in-shakespeares-time?page=2
http://menntafundur.ning.com/


81 
 

 
 
Skrá yfir fylgigögn: 
 
1.  Draumurinn handrit af leikgerð (númerað) Ásu Hlínar Svavarsdóttur. 
 
2. Grunnplan leikmyndar. 
 
3. Tónlistarútsetning af vögguvísu uppsetningar (höfundur lags og útsetningar Jóhann G. 
Jóhannsson. 
 
4. Geisladiskur með upptöku af leikuppsetningu á Draumnum . 
 
5. Geisladiskur með upptöku og viðtali við leikhóp og leikstjóra  uppsetningarinnar 
Draumurinn. Gísli Einarsson fréttamaður tók viðtalið fyrir Rúv. 
 
6.Leikskrá. 
 

 
 

 
 
 
 


