
Lífið er leiksvið 

Viðhorf til söngleikja unglingadeildar Hlíðaskóla 

og áhrif þeirra á sjálfsmynd og félagsþroska 

nemenda 

Anna Flosadóttir 

   Lokaverkefni

Listkennsludeild  M.Art.Ed 





Listaháskóli Íslands 

Listkennsludeild 

Meistaranám í listkennsludeild 

 

Lífið er leiksvið 

Viðhorf til söngleikja unglingadeildar Hlíðaskóla  

og áhrif þeirra á sjálfsmynd og félagsþroska  

nemenda.  

 

 

 

 

Anna Flosadóttir 

Leiðbeinendur:  

Vigdís Jakobsdóttir og Kristín Valsdóttir 

Einingafjöldi lokaverkefnis: 30 

Haustönn 2012



Útdráttur 

Kjarni þessarar rannsóknar er söngleikjaverkefni sem unnið var með nemendum í 

unglingadeild Hlíðaskóla veturinn 2011–2012. Markmið rannsóknarinnar var að leggja 

mat á áhrif leiklistar og leikuppfærslna skólans á skólasamfélagið og á félagsþroska, 

samskiptahæfni og sjálfsmynd nemenda.Verkefnið Hver er ég?, sem er frumsaminn 

söngleikur nemenda, var útgangspunkturinn.  

Rannsóknin var tvíþætt. Í fyrri hluta hennar var sjónum beint að uppsetningu 

söngleiksins með nemendum og var það ferli skrásett ítarlega og greint. Í seinni 

hlutanum var eigindlegum viðtalsaðferðum beitt til að leggja mat á viðhorf til 

leiklistarkennslu og söngleikjasýninga skólans. Viðtölin voru hugsuð til þess að varpa 

ljósi á áhrif söngleikja í unglingadeild skólans á nemendur og skólasamfélagið. Rætt var 

við níu nemendur skólans, bæði fyrrverandi og núverandi, og við þrjá starfsmenn hans. 

Viðhorf þeirra til leiklistarkennslu í skólanum voru könnuð og spurt hvernig þeir hefðu 

upplifað þá tíma sem söngleikjaverkefnin stóðu yfir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að uppfærsla söngleikja í Hlíðaskóla hefur 

stutt við mótun samheldins unglingasamfélags og glaðari nemendahóps. Í þeirri 

skapandi vinnu sem ferlinu fylgir eflist og styrkist sjálfsmynd þátttakenda og 

félagsfærni. 

Fjölmenn söngleikjauppfærsla í unglingaskóla er margþætt verkefni sem gengur 

út á lýðræðisleg vinnubrögð, samvinnu, sterka sjálfsmynd þátttakenda og skapandi 

heild. Nemendur fara í gegnum krefjandi ferli í hugmyndavinnslu og framkvæmdum 

þar sem reynir á alla þessa þætti. 



Abstract 

The core of the following research is a musical theatre production developed with 

Hlidaskoli school’s teenage level students of winter of 2011-2012. The aim of the 

research was to assess the effects of the school’s drama classes and the musical theatre 

production on social development, communication skills and sense of identity of the 

students. The project "Hver er ég?" (Who am I?), an original musical theatre production 

created by the students, was the foundation of the research. 

The research involved two parts. The first part entailed staging the musical 

theatre production with the students, while also documenting and analysing the process. 

In the second part qualitative research methods were then implemented to assess the 

student’s opinions towards the school’s drama classes and the musical theatre 

production. Interviews were conducted in order to discover information that could 

reveal the potential effects of the production on students and the school community. 

Nine interviews were conducted with previous and current students and three were 

carried out with the school’s staff. The interviews explored their views towards the 

school’s drama classes and their experiences during the period of the musical theatre 

production.  

The research results show that the school’s musical theatre productions have 

supported the development of a close knit teenage community and a happier student 

group. In the process, the participants were found to increase and strengthen their self-

esteem and their social skills through creative work.  

A complex  project such as this, involving multiple participants, is defined by a 

democratic work process, cooperation, participant's strong self-identity and a creative 

union. The students go through a demandingprocess of developing ideas and 

production, testing their creative skills and cooperation. 
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Inngangur / Forsagan 

Í þessari ritgerð er fjallað um uppsetningu söngleikjaverkefna í Hlíðaskóla allt frá árinu 1994 

og hvernig sú vinna hefur þróast. Þar sem ég hef leitt þá vinnu er mikilvægt fyrir mig að 

skoða hvernig hún þróaðist og spannst áfram og hverju það hefur skilað nemendum skólans í 

áranna rás. Árið 1991 hóf ég kennslu við Hlíðaskóla í Reykjavík sem myndlistarkennari. 

Fljótlega eftir að ég hóf störf við skólann tók ég að mér að vera með leiklistarnámskeið á 

vegum ÍTR tengt félagsstarfi nemenda í skólanum. Ástæðan fyrir því að ég tók það verkefni 

að mér var tvíþætt, annars vegar var enginn faglærður leiklistarleiðbeinandi til staðar og hins 

vegar hafði ég mikinn áhuga á leiklist og leikrænni tjáningu. Áhuginn á þessum 

leiklistarnámskeiðum var mjög mikill meðal yngri nemenda skólans og ekki var alltaf pláss 

fyrir alla sem langaði að vera með í starfinu en áhugi nemenda í unglingadeild var mun minni 

og þar urðu hóparnir mun færri. Þetta vakti athygli mína og langaði mig til að vita hverju þetta 

sætti.  

Haustið 1993 fékk ég til mín nokkra nemendur og í samtali við þá kom í ljós að þeim 

fannst ekki eftirsóknarvert að koma aftur til tómstundastarfa á sama vinnustað og þeir höfðu 

verið allan daginn. Hefðbundin leiklistarnámskeið virtust ekki ná til unglinganna og voru 

hugmyndir þeirra á allt öðrum grunni en hjá yngri nemendum. Í samtalinu varð niðurstaðan sú 

að nemendur á unglingastigi vildu helst setja upp einhvers konar söngleiki þar sem allir sem 

áhuga hefðu fengju að vera með og vinna við verkefnið. Þeim fannst eftirsóknarvert að 

nemendur sæju um alla þætti verkefnisins og að lagt væri upp með sýningu sem veitti þeim að 

einhverju leyti innsýn í raunverulegan heim leikhússins. Þeim fannst að leikskráin ætti að vera 

vegleg og að afla ætti auglýsinga og selja aðgöngumiða fyrir kostnaði. Að mati ungmennanna 

gæti slíkt verkefni verið hvort tveggja í senn áhugavert og krefjandi ásamt því að verða 

spennandi tækifæri til að vinna saman að einhverju sem þau héldu að gæti orðið flott.  

Eftir þennan fund fékk ég til liðs við mig tvo kennara skólans, þau Ólaf Þórðarson, 

sem kenndi tónlist við skólann á þeim tíma, og Rakel Guðmundsdóttur, sem unnu með mér að 

því að leggja línurnar og koma sýningunni á fjalirnar. Aðferðin sem ákveðið var að nota 

virkaði einföld. Samin var grind að sögu, safnað saman skemmtilegum amerískum 

söngleikjalögum, smíðaður við þau íslenskur texti og hjólað af stað. Í þessari vinnu var stolið 

og stílfært og allir skemmtu sér vel. Stór auglýsing var sett upp á unglingasvæðinu og þeir 

sem höfðu áhuga á að vera með skráðu sig. Sýningin Undir Öskjuhlíð, sem var rúmlega 

klukkustundarlöng með 45 þátttakendum fór á fjalirnar vorið 1994. Börnin slógu í gegn, fengu 
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innslag í þætti Hemma Gunn og allir voru ánægðir. Segja má að þetta marki upphafið að þeirri 

leiklistarkennslu sem síðan hefur átt sér stað í Hlíðaskóla. 

Söngleikjahefð unglingadeildar Hlíðaskóla hefur staðið óslitin síðan. Verkefnið hefur 

jafnt og þétt undið upp á sig, sýningar hafa orðið viðameiri og þátttakendum í þeim hefur 

fjölgað. Í fyrstu uppfærslunni árið 1994 vildu 45 nemendur vera með en smátt og smátt hefur 

þátttakendum fjölgað. Nú síðast, vorið 2012, tóku 115 nemendur þátt í sýningunni.  

Það er ekki einfalt eða auðvelt verkefni að setja upp áhugaverða sýningu með svo 

stórum hópi unglinga. Sem kennari og stjórnandi þessara verkefna hef ég þróað aðferðir við 

kennslufræðilega uppbyggingu og vinnu með nemendum en einnig notið aðstoðar margra 

fjölhæfra einstaklinga, bæði kennara og fyrrverandi nemenda. Í fimm sýningum af sjö hefur 

Ólafur Guðmundsson, leiklistarkennari við skólann, unnið náið með mér ásamt mörgum 

öðrum. Í hverri sýningu er lagt upp með: tónlistarstjóra, tæknistjóra, dansstjóra og oftast tvo 

leikstjóra. Einnig koma kennarar í förðun, hönnun búninga og gerð sviðsmyndar að starfinu. 

Þannig eru margar námsgreinar samþættar og hver einstaklingur fær notið sinna sterkustu 

hliða. 

Þó að það sé tilfinning þeirra sem til þekkja að leiklist og leikuppfærslur hafi sterk 

uppeldisleg áhrif á nemendur í Hlíðaskóla hefur engin formleg könnun verið gerð því til 

sönnunar. Ég hef oft verið beðin um að skrásetja ferlið sem stuðst er við svo að aðrir geti nýtt 

sér þá reynslu og þekkingu sem ég hef aflað sem verkefnisstjóri og hugmyndasmiður að 

fjölmennum frumsömdum leikuppfærslum í grunnskóla. Ég sótti um námsleyfi vorið 2011 til 

að gera þeirri vinnu skil og í framhaldi af því hóf ég mastersnám við listkennsludeild LHÍ. 

Markmið mitt í náminu var að skrá niður ferlið og gera eigindlegar rannsóknir á því hvaða 

áhrif vinna við stórar söngleikjauppfærslur hefur á þá unglinga sem taka þátt í henni og að 

auki skoða viðhorf starfsmanna skólans til þeirrar vinnu. Mig langaði líka að kanna hug þeirra 

unglinga sem höfðu ákveðið að taka ekki þátt í verkefninu, hvernig þeim hefði fundist að 

standa utan við það ferli. Á þessum hugmyndum byggist meistaraverkefni mitt sem auk 

þessarar ritgerðar og þeirrar rannsóknar sem að baki liggur felur í sér uppsetningu á 115 

manna söngleik sem ber heitið Hver er ég?. Með eigindlegum viðtalsrannsóknum var viðhorf 

nemenda, skólastjórnenda og starfsmanna í Hlíðaskóla frá upphafsárinu 1994 til ársins 2012 

kannað. Í tengslum við vinnu við söngleikinn gerði ég verkefnisáætlun fyrir sýninguna 2012 

og setti í framhaldi af því fram skilgreiningu á vinnuferlinu samkvæmt dagbókum mínum á 

meðan á uppsetningunni stóð og eftir að henni lauk.  
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1 Unglingurinn í grunnskólanum 

1.1 „Glætan, að þú munir hvernig er að vera unglingur.“ 

Nemandinn situr fyrir framan mig og reynir að útskýra hvernig hann leitar leiða til að komast 

af í unglingahópnum. Þó að ég sé forneðla samkvæmt hans tímaskyni finnst honum gott að 

viðra við mig afrek sín en talar minna um neikvæða reynslu sína í unglingahópnum. Hann er 

erfiður í bekknum og kennarar kvarta undan honum. Hann truflar kennslu, er ókurteis, hvatvís 

og stöðugt að leita eftir athygli. Ef ekki fæst jákvæð athygli er neikvæð betri en engin. Ég 

spjalla við drenginn og virði hann fyrir mér um leið. Þarna situr óharðnaður unglingur sem er 

að leita leiða til að komast af í flóknum heimi unglingsáranna. Í huganum fer ég yfir þá 

fullyrðingu drengsins sem sett er fram í fyrirsögn þessa kafla. Gleymist það með aldrinum 

hvernig var að vera unglingur? Ég velti því líka fyrir mér hvort ég setji mig í spor nemandans 

í kennslunni eða hvort ég sé ómeðvitað að reyna að setja nemandann í mín spor.  

Á þessu æviskeiði er unglingurinn að finna út hver hann er, hvernig hann vill verða og 

hverjum hann vill tilheyra (Erikson, 1968). Hæfileikinn til að sjá sig við mismunandi 

aðstæður er að þróast og hann er farinn að prófa sig áfram í áttina til sjálfstæðis með því að 

máta sig við umhverfið. Félags- og tilfinningaþroskinn er í mótun þar sem skilningur, 

siðferðiskennd og hæfni í samskiptum, siðum og venjum er að þroskast. Í þessu ferli er 

unglingurinn oft afar erfiður og krefjandi og reynir á umburðarlyndi og skilning þeirra sem 

náð hafa þroska og reynslu fullorðinsáranna. Á þessum árum eru tímamót í lífinu þegar 

einstaklingurinn er að breytast úr barni í fullorðna manneskju. Þetta er tímabil þar sem margir 

unglingar fara að efast um sjálfa sig og því er mikilvægt að hjálpa til við að styrkja sjálfsmynd 

þeirra sem er að mótast.   

Þær leiðir sem grunnskólar fara til að koma til móts við þarfir nemenda og styrkja 

sjálfsmynd þeirra virðast eins mismunandi og skólarnir eru margir. Þó má ætla að aukin 

áhersla á lífsleikni í flestum skólum komi að einhverju leyti til móts við þá þörf ásamt 

umfjöllun um aðra félagslega þætti sem snúa að því að vera manneskja.  

1.2 Aðalnámskrá - Nýir tímar 

Aðalnámskrá grunnskóla er rammi og leiðsögn um skólastarf, tilgang þess og markmið. Hún 

byggir á lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og útfærir þá menntastefnu sem felst í þeim. 

Námskráin birtir menntastefnu stjórnvalda og er helsta stjórntæki fræðsluyfirvalda. Hún er 
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stjórntæki til að fylgja eftir ákvæðum laga, fyrirmæli um skólastefnu og markmið að 

skólastarfi. 

Í Aðalnámskrá, sem gefin var út vorið 2011, er sleginn nýr tónn í menntastefnu 

íslenskra stjórnvalda. Kjarninn í menntastefnunni er byggður á sex grunnstoðum menntunar 

sem eru: læsi, sköpun, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, jafnrétti og lýðræði og mannréttindi. 

Grunnstoðirnar eiga að spegla þann anda sem ríkjandi er í skólanum og öllum starfsháttum 

hans. Þær eru samfélagsmiðaðar og er ætlað að stuðla að jafnrétti og lýðræði þar sem 

samfélagið er byggt upp af vel menntuðu og heilbrigðu fólki sem er tilbúið að breyta því til 

betri vegar (aðalnámskrá, 2011). Í námskránni er lögð áhersla á margvíslegar leiðir í kennslu 

sem fela í sér aukna áherslu á skapandi starf þar sem jafnvægi er milli bóklegs og verklegs 

náms. Lagt er upp úr því að grunnskólinn þjálfi félagsfærni og félagsvitund nemenda þar sem 

áhersla er lögð á samskipti og samstarf með öðrum. Í náminu á að stuðla að sjálfstæði og 

frumkvæði nemenda og gert er ráð fyrir því að fagleg víðsýni sé í fyrirrúmi þó að vinna með 

þessa þætti geti jafnframt kallað á nýstárlegar aðferðir í skólastarfi þar sem stefnt er að 

fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum. Með skapandi verkefnum þar sem jafnrétti ríkir 

er lagður grunnur að heilbrigðum samskiptum nemenda og með auknu rými í skólastarfinu er 

komið til móts við ólíka einstaklinga og tryggt að þeir fái að vinna út frá styrkleikum sínum 

og áhuga. Í ljósi þessarar þróunar í menntastefnunni er áhugavert að skoða hvernig stórt 

samvinnuverkefni getur virkað á ólíka nemendur þar sem unnið er í anda lýðræðis, sjálfstæðis 

og skapandi hugsunar og leitast við að koma til móts við félagslegar og tilfinningatengdar 

þarfir þátttakenda.  

Hugtakið sjálfbærni er krafa um nýja hugsun. Sjálfbærni felur í sér að ekki skuli skila 

umhverfinu áfram í lakara ástandi en tekið var við því og tekist er á við viðfangsefni sem 

sætta umhverfið, félagslega þætti og efnahagsþróun samfélagsins. Í sjálfbærninámi þurfa 

nemendur að takast á við margs konar ágreiningsefni og álitamál. Með því að flétta starfshætti 

skólans við sjálfbærni má ætla að eftirsóknarvert sé að listsköpun innan hans leiði af sér 

afstöðu þar sem einstaklingurinn eflir og þróar „gildismat sitt og vilja til að taka afstöðu sem 

er í nánu samhengi við getu til aðgerða“ (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011). Þannig gætu skapast 

viðhorf um það að markmið menntunarinnar sé nátengt hugtakinu „getu til aðgerða“. Með 

óhefðbundnu námi sem kallar á mikla samvinnu eru nemendum gefin tækifæri til að örva 

skilning á samfélaginu sem gæti í framhaldinu virkjað hugmyndir þeirra í átt til sjálfbærrar 

þróunar. Þegar leitast er við að láta nemendur fást við ögrandi verkefni sem gefa tækifæri til 

að setja sig í spor annarra, bæði vitsmunalega og tilfinningalega, má ætla að þeim takist að 

dýpka og útvíkka þau hugsunarform sem þeir ráða yfir. Þannig verði þeir hæfari til að leysa á 
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ábyrgan hátt félagsleg og siðferðisleg verkefni daglegs lífs þar sem hæfnin til að geta samhæft 

mismunandi sjónarhorn verður grunnurinn að samskiptahæfni þeirra (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Aukin áhersla skólans á áhugaverð samvinnuverkefni getur þannig 

þjálfað lýðræðisleg vinnubrögð sem stuðla að áhuga og vilja nemenda til að verða virkir 

þátttakendur í samfélaginu. 

1.3 Starfshættir í grunnskóla 

Þegar litið er til íslenskra grunnskóla bendir margt til mikillar grósku og að vel sé að verki 

staðið á mörgum sviðum. Þó eru vísbendingar um að enn viðgangist aðferðir þar sem 

markvisst er unnið að því að steypa sem flesta í sama mót. Kennsluhættir séu fremur einhæfir 

og rótgrónar hópkennsluaðferðir ríkjandi (Hafsteinn Karlsson, 2009). Skólakerfið sé eins og 

verksmiðja þar sem hagkvæmnin ræður ríkjum með það að markmiði að kenna sem flestum 

það sama á sem skemmstum tíma. Nemendur eru síðan sendir út í lífið og metnir nær 

eingöngu út frá tveimur greindum sínum. Við þær aðstæður er hætta á að sjálfsmynd þeirra 

bíði hnekki og að of margir þurfi að kljást við lélega sjálfsmynd árum saman (Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson, Sæmundur Hafsteinsson, 2004). Nemendahópar eru 

margbreytilegir og kallar það eftir mismunandi leiðum í kennslu. Rannsóknir sýna fram á 

mikilvægi þess að tillit sé tekið til mismunandi einstaklinga og að ólíkir námsstílar séu 

viðurkenndir (Guðbjörg Emilsdóttir, Guðlaug Einarsdóttir og Hrund Hjaltadóttir, 2006). 

Raddir eru um að grunnskólinn fylgi ekki eða nýti sér þær nýjungar sem fram hafi 

komið með örri tækniþróun sem ætti að gefa nemendum fjölbreytileg tækifæri til náms. 

Tæknin býður upp á að skólinn sem stofnun nýti sér nýjungar og verði þannig fær um að 

stuðla markvisst að eflingu skólastarfsins með aukinni fjölbreytni. Flest þau tæki sem þessi 

þróun kallar eftir eru eðlilegir hlutir fyrir nemendum í daglegri vinnu í nýju umhverfi 

upplýsingatækninnar. Það sem eitt sinn hét farsími hefur nú þróast út í öflugar tölvur sem ættu 

að geta gert námið auðveldara og áhugaverðara fyrir nemandann. Oft er gert ráð fyrir að 

nemendur sitji þöglir við borðið sitt, hlusti vel, snúi fram og rétti upp hönd ef eitthvað vantar. 

Þó að um eitthundrað ár séu frá því að John Dewey kom fram með kenningar sínar um 

þekkinguna bendir margt til þess að fullyrðingar hans á þeim tíma, um skipulag í skólum, eigi 

enn við. Í skrifum hans fólst ádeila á skólakerfi þar sem þvinganir kæmu ofan og utan frá og 

þröngvuðu viðmiðum, aðferðum og viðfangsefnum fullorðinna upp á þá sem ekki hefðu náð 

nægilegum þroska. Kröfur um námsefni, aðferðir, hegðun, hæfni og getu yrðu barninu oft 

ofviða vegna þess hve mikið bæri þarna á milli. Dewey telur einnig að uppþvinguð kyrrð og 
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þögn, sem knúin væri fram í óeðlilega einsleitni, komi í veg fyrir að nemendur sýni sitt 

raunverulega upplag. Hann telur að of mikið sé lagt upp úr því að geta sýnt ytri merki um 

eftirtekt, kurteisi og hlýðni. Að sýnast verði mikilvægara en að vera (Dewey, 2000). 

Eins og Dewey taldi er því enn haldið fram að kennarar hneigist til að miða þarfir 

nemenda út frá eigin viðhorfum og óttist hugsanlega að tileinka sér nýjungar í kennsluháttum, 

bæði hvað varðar tæknilegar framfarir og óhefðbundnar kennsluaðferðir. Ef svo er gæti það 

staðið framþróun í skólastarfi fyrir þrifum. Jón Torfi Jónasson, forseti menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands, hefur sett fram þá fullyrðingu að íslenska skólakerfið hafi ekki tekið 

nægilega miklum breytingum samhliða tæknibyltingunni og að tregða gegn breytingum ríki í 

kerfinu. Þeir fullorðnu þekki tiltekna hluti sem þeir vilji að börnin læri á sama hátt og áður. 

Hann telur að breyta þurfi kennsluaðferðum í takt við nýja tíma og að kennarar þurfi að gera 

sér betur grein fyrir hvað verið er að kenna ungu fólki og hvaða menningu verið er að leiða 

það inn í. Augljóst sé að skólakerfið átti sig ekki á þeim breytingum sem þegar séu orðnar í 

lífi ungs fólks með aukinni víðsýni og nýrri tækni sem er allt í kringum okkur (Jón Torfi 

Jónasson, 2012). 

Áhugavert er að líta aftur til hugmynda Johns Deweys þar sem hann setti fram þá 

fullyrðingu að flestir einstaklingar dæmi aðra út frá sjálfum sér án þess að gera sér nokkra 

grein fyrir sérkennum eigin hugsunar. Fólk tæki hugarstarf sitt sem sjálfsagðan hlut og teldi 

það eins hjá öllum öðrum. Kennarar væru þar ekki undanskildir. Þess vegna væri hætt við að 

þeir ýttu undir og ofmætu þá nemendur sem væru á sömu línu hugarstarfs og þeir sjálfir en 

vanræktu hina. Ríkjandi ofmat á gildi bóklegra greina á kostnað þess listræna og verklega til 

að þjálfa hugann gæti haft í för með sér að til kennslu veldust frekar þeir einstaklingar sem 

hefðu mikinn bóklegan áhuga en þeir fældust frá sem hefðu verklega hæfileika. Kennarar sem 

veljast á þennan hátt ýti undir vitsmunalega einhæfni hjá nemendum og fæli frá námi þá sem 

að eðlisfari eru hneigðir til skapandi verklegra greina (Dewey, 2000). Bresku hjónin Rita og 

Kenneth Dunn bentu einnig á samhengi milli eigin námsstíls kennara og kennslustíls hans. 

Kenningar þeirra byggja á því að allir geti lært, verkefnið sé að finna rétta námsstílinn. Ef 

nemandinn veit hvernig hann lærir best eru meiri líkur á að honum gangi vel í námi. Með því 

að koma til móts við námsstíl hans séu líkur á að áhugahvöt kvikni og/eða viðhaldist. Þau taka 

undir með Dewey og telja að samhengi sé milli eigin námsstíls kennara og kennslustíls hans 

og þannig kenni kennarinn oftast ómeðvitað eins og hann lærir best sjálfur. Hann notar sinn 

eigin námsstíl sem kennslustíl. Ætla megi að nemendur sem hafi sama námsstíl og kennarinn 

fái þá mest út úr kennslustundunum. Með rannsóknum sínum hafa þau hjónin meðal annars 
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sýnt fram á að eingöngu 12% nemenda hafa sama námsstíl og 80% kennara (Guðbjörg 

Emilsdóttir, Guðlaug Einarsdóttir og Hrund Hjaltadóttir, 2006). 

1.4 Að aðlagast 

Togstreitan sem myndast þegar reynt er að aðlaga nemandann þeim aðferðum, reglum og 

siðum sem hugmyndafræði skólans byggist á getur orðið snúin og er mikilvægt að leita leiða 

til að sætta viðhorfin. 

Við uppbyggingu á skapandi leiklistarverkefnum sem tengd eru sjálfsskoðun, 

sjálfsmyndarleit og þroska nemandans er áhugavert að máta hugmyndafræði námsins við 

kenningar þroskasinnans Jeans Piagets sem er einn áhrifamesti kennismiður 

uppeldisvísindanna (C.M. Charles, 1982). Í kenningum hans um aðlögun má finna samhljóm 

sem rímar oft við þær hugmyndir og markmið sem eru að baki skapandi verkefnum eins og 

hér er fjallað um. Aðlögun er ferli sem felur í sér að einstaklingur lagar umhverfið að sjálfum 

sér í átt að þeirri reynslu og þeim þroska sem hann býr yfir og að þeirri þekkingu sem hann 

hefur aflað sér. Til þess beitir hann tveimur mismunandi aðferðum: samlögun og aðhæfingu. 

Samlögun er það ferli sem einstaklingur beitir til að breyta þeim upplýsingum  sem hann fær 

og þeim áhrifum sem hann verður fyrir og fella að sínum eigin reynsluheimi (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991). Hann samlagar reynsluna að þeim hugsunarformum sem hann býr þá 

þegar yfir og lagar umhverfið að sjálfum sér. Aðhæfing er andstætt ferli en þar beitir 

einstaklingurinn hugsun sinni og hreyfingu til að laga sjálfan sig að kröfum umhverfisins, til 

að laga sig að umhverfinu. Þegar þessi tvö ferli eru í jafnvægi skapast vitræn aðlögun. Fyrir 

samvirkni milli aðhæfingar og samlögunar skapast vitsmunaþróunin (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Samkvæmt þessum hugmyndum heimfærir hver einstaklingur 

reynslu sína og upplifun á sinn hátt því að hugsun hvers og eins er sérstök. Í kenningum 

sínum setur Piaget fram þær meginhugmyndir að börn hugsi ekki eins og fullorðnir heldur 

geri sér sínar eigin hugmyndir um tilveruna. Í þroskaferli þeirra eru afmörkuð stig sem taka 

hvert við af öðru og er það einstaklingsbundið á hvaða aldri börn flytjast af einu þroskastigi 

yfir á annað. Piaget telur að vitrænn þroski flokkist í fjóra þætti sem séu hver öðrum tengdir. 

Þessir þættir séu: líkamlegur þroski, reynsla, félagsleg samskipti og jafnvægisleitni. Í 

jafnvægisleitninni felst það að flétta saman þroska, reynslu og félagsmótun þannig að 

hugsanaform mótist og endurmótist (C.M. Charles, 1982). Þannig upplifir hver og einn það 

sem hann sér og heyrir á sinn hátt. Þessi kenning leggur mikla áherslu á stöðug, gagnvirk 

tengsl einstaklingsins og hins félagslega umhverfis í átt að meiri þroska þar sem barnið, 
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unglingurinn, fulltíða manneskjan, þroskast í samskiptum við aðra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). Piaget telur eðlilegt að ráðleggja virkni í kennslu og mikilvægt að gera þá kröfu til 

kennsluaðstæðna að nemendur fái tækifæri til að vera virkir og skapandi og að þeim séu búnar 

aðstæður til að skoða og rannsaka (Halldén, 1979). Undir áhrifum frá Piaget þróaði 

sálfræðingurinn Lawrence Kohlberg kenningu sína um siðgæðisþroskann. Hann telur að börn 

öðlist ekki siðgæðisvitund gegnum uppeldi hjá foreldrum sínum heldur við félagslega reynslu. 

Kenningar Kohlbergs eru líkar kenningum Piagets um þróun vitsmunaþroskans þar sem hann 

gerir ráð fyrir að siðgæðisvitundin þróist fyrir tilstilli aðlögunar, þ.e. aðhæfingar og 

samlögunar. Kohlberg bendir á að færni til að setja sig í spor annarra og sjá hlutina með 

augum annarra sé mikilvæg forsenda þess að komast á stig hefðbundins siðgæðismats en hún 

sé þó ekki nægjanleg. Félagsleg reynsla sé ekki síður mikilvæg (Shaffer, 2001). 

Ætla má að þekking fáist ekki eingöngu með ferli sem einkennist af því að mata 

nemendur á upplýsingum og vinna úr þeim heldur byggist hún á rannsóknarnámi og 

uppgötvunum þar sem hugtakið reynsla er inntak allrar menntunar og allar námsgreinar ættu 

að eiga rætur í efnivið sem liggur innan venjulegrar lífsreynslu (Dewy 2000). Með kenningum 

sínum sýna Piaget, Kohlberg og Dewey fram á mikilvægi þess að einstaklingurinn samlagi 

nýja reynslu þeirri sem fyrir er. Ný reynsla rennur þannig stöðugt saman við þá sem fyrir er 

og fellur að nýjum aðstæðum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).   

1.5 Mismunandi einstaklingar — margar greindir 

Allir búa yfir sérstökum hæfileikum. Að vita það getur auðveldað börnum að lifa í sátt við 

sjálf sig og aðra því slík vitneskja styrkir sjálfsmynd þeirra (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi 

Gunnarsson, Sæmundur Hafsteinsson, 2004). Í skólamálaumræðu dagsins í dag eru kenningar 

Howards Gardners, prófessors við Harvard-háskóla, þær sem hvað oftast er gripið til. 

Samkvæmt kenningum hans þurfa nemendur að fá tækifæri til að sýna sínar sterkustu hliðar 

þar sem öflugustu greindir þeirra fái notið sín.  

Gardner kemur fram með fjölgreindarkenningu sína laust eftir 1980. Þar sýnir hann 

fram á að greind sé ekki eitt afmarkað hugtak heldur bendir hann á „margar gerðir 

mannshugans“ (Armstrong, 2001). Í viðtali við Gardner á veraldarvefnum, sem tekið er árið 

1997, útskýrir hann mikilvægi þess að nemandinn fái tækifæri til að vinna á þann hátt að 

sterkustu hliðar hans njóti sín best. Hann leggur áherslu á mismunandi gerðir mannshuga og 

mismunandi styrkleika. Í kenningum sínum flokkar hann greind niður í átta afmörkuð 

greindarsvið: málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 
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tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (Gardner 1983). 

Gardner leggur áherslu á að lögð sé rækt við allar þær greindir sem búi í manninum og að þær 

séu viðurkenndar. Hann leggur einnig áherslu á hve ólíkir einstaklingar eru innbyrðis og það 

sé helst vegna þess hve greindir þeirra séu ólíkar (Gardner, 1987). 

Í bókinni Fjölgreindir í kennslustofunni þar sem Thomas Armstrong lagar kenningar 

Howards Gardners að skólasamfélaginu er því haldið fram að hefðbundið nám sé að mestu 

sniðið að þörfum þeirra sem hafa sterka stærðfræði-, rök- og/eða málgreind. Armstrong varpar 

þar fram þeirri fullyrðingu að í flestum skólum nú á tímum gæti tilhneigingar til að líta á þær 

námsgreinar sem sinni vanræktum greindum sem „fúsk og leiki“ eða í besta falli sem 

jaðargreinar við bóklegar „kjarnagreinar“. Að hans mati eru vanræktu greindirnar: tónlistar-, 

rýmis-, líkams- og hreyfigreind, umhverfis-, samskipta- og sjálfsþekkingargreind (Armstrong,  

2000). 

Þegar talað er um vanræktar greindir er augljóst að sú nýjung sem aðalnámskrá setur 

fram í grunnstoðum og áhersluþáttum um nemandann sem manneskju er vitundarvakning í 

anda þeirra fræða sem fjallað er um í þessum kafla. Ef gengið er út frá því að 

fjölgreindakenning Gardners eigi við rök að styðjast gæti það bent til þess að sú hefð ríki í 

unglingadeildum í íslenskum grunnskólum, þar sem nám virðist að mestu ganga út á 

utanbókarlærdóm og próf, að aðeins sé komið til móts við hluta nemenda. Samkvæmt Gardner 

eru leiðir einstaklingsins mismunandi þar sem hugur nemandans fellur ekki alltaf að hinum 

hefðbundna ramma kennsluaðferðanna. Vanræktu greindirnar koma hins vegar sterkt inn í 

leiklistarþjálfun og uppfærslur þar sem unnið er með mál, myndir, tóna, hreyfingu og leikræna 

túlkun.  

Þar sem skapandi aðferðir eru ríkjandi þarf að vera auðugt og hvetjandi námsumhverfi 

með virkri þátttöku nemenda. Lögð er áhersla á að byggja þekkingu ofan á þá þekkingu og 

reynslu sem fyrir er. Þetta er í anda hugtaksins „hugsmíðahyggja“ þar sem því er haldið fram 

að bestu aðstæður til náms og þroska séu samskipti og gagnkvæm samvinna (Meyvant 

Þorkelsson, 2003). Piaget, sem var einn af þeim fyrstu sem settu fram hugmyndir 

hugsmíðahyggjunnar, leggur mikið upp úr félagslegum samskiptum og að börnum sé  

mikilvægt að eiga samskipti við önnur börn til að örva málnotkun sína (C. M. Charles, 1982). 

Sameiginleg verkefni, hlutverkaleikir, umræðuhópar, rökræður og táknrænir leikir þurfi meðal 

annars að vera í námsáætlun. Börn þurfi að tala við önnur börn og eiga við þau orðasennur og 

allt sé það liður í félagsmótun þeirra.   
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1.6 Sjálfsmyndin og unglingsárin 

Í stuttmyndinni Anna og skapsveiflurnar (Gunnar Karlsson, 2007) er því lýst hvernig 

fullkomna stúlkan Anna vaknar dag einn með hræðilegan sjúkdóm. Hún er ömurlega mislynd 

og döpur eftirlíking af Marylin Manson. Foreldrar hennar eru ráðþrota og leita til 

Meðferðastofnunar Artmanns læknis fyrir óstýrilát börn. Þar fer hún í greiningarpróf en 

niðurstaðan reynist ekki sú sem foreldrar hennar höfðu óskað sér: „Anna er að breytast í 

ungling!“  

Í myndinni er því lýst á einfaldan og eftirminnilegan hátt hvernig líf mannsins getur 

tekið bakföll á unglingsárunum sem oft eru tímabil mikilla innri átaka. Félagahópurinn verður 

unglingnum æ mikilvægari þó að sá hópur sé oftar en ekki afar kröfuharður og mikil orka fari 

í að máta sig við hann og tryggja sér stöðu innan hans. Á þessu tímabili fer unglingurinn að 

reyna að brjóta sér leið frá fjölskyldunni og er síður tilbúinn að lúta boðum hennar og 

bönnum. Mitt í þessu er hann oft með brothætta sjálfsmynd og þarf að finna út hver hann er 

og hvar hann stendur. Einnig er að þroskast hæfni til að vinna með öðrum og leysa 

ágreiningsmál ásamt því að hafa stjórn á athöfnum og hegðun (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007).  

Í þessu samhengi er áhugavert að líta til kenninga Eriks H. Eriksons um þróun og 

uppbyggingu sjálfsmyndarinnar (Erikson, 1968). Erikson, sem var meðal annars þekktur fyrir 

að setja fram kenningu um allt æviskeiðið, frá vöggu til grafar, telur það aðalviðfangsefni 

unglingsáranna að skapa sér sjálfsmynd. Í þroskakenningunni setur hann fram hugmyndir um 

að manneskjan verji unglingsárunum, 12–18 ára, í leit að sjálfsmynd. Ef illa takist til verði úr 

því sjálfsmyndarruglingur sem geti haft erfiðar afleiðingar fyrir unglinginn. Sjálfsvitund 

unglingsins raskist, hann geri sér ekki grein fyrir stöðu sinni og þar með sé hætta á að hann 

taki rangar ákvarðanir. Erikson telur að sjálfsmyndin þróist að mestu á þessum árum og það 

sem skipti unglinginn mestu máli séu tengsl og samskipti við aðra sem endurspegli sýn hans á 

það hver hann er  og hvers virði hann er í samskiptum við annað fólk (Sigurjón Björnsson, 

1986). Þeim sem hafi sterka sjálfsmynd líði vel með sjálfa sig og það sem þeir eru að gera. 

Ekki er sjálfgefið að það reynist auðvelt að komast áfallalaust í gegnum þetta tímabil og því er 

mikilvægt að skólinn gefi því gaum og leiti leiða til að gefa nemendum tækifæri til að máta 

sig við hinar ýmsu aðstæður með því að vinna krefjandi verkefni í samvinnu við aðra, sýna 

afrek sín og stuðla þannig að jákvæðum samskiptum. Sjálfsmyndin byggist á því áliti sem við 

höfum á sjálfum okkur, þeirri virðingu og því trausti sem við berum til okkar sjálfra. Ef 

gengið er út frá kenningum Gardners, um vanræktu greindirnar, er ljóst að með fjölbreyttari 
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kennsluháttum styrkir skólinn þá nemendur sem búa yfir vanræktu greindunum og hjálpar 

þeim þannig að byggja upp og styrkja sjálfsmyndina.  

1.7 Að tilheyra hópnum 

Unglingar eyða oft miklum hluta af tíma sínum í hópum. Sú áhersla sem lögð er á þroska 

sjálfsmyndar á unglingsárunum er afar nauðsynleg en oft gleymist að fjalla um mikilvægi þess 

fyrir unglinga að þroska með sér heilbrigða hópvitund. Oft fylgir því togstreita að breytast úr 

barni í fullorðinn einstakling. Þá eru jafnaldrar unglingum mikilvægir. Þeim er eðlilegt að 

leita eftir tengingu og styðjandi samskiptum við aðra sem gefa þeim kjark til að taka áhættu. 

Því þarf að styrkja það ferli sem felst í að tengjast og tilheyra öðrum. Helstu hvatir unglinga 

eru að skilja þann hóp sem þeir sækja í og finna út hvernig þeir falli best að honum sem 

þátttakendur sem metnir eru að verðleikum. Þetta þroskaferli hópaðlögunarinnar hjálpar 

unglingum til að standa á eigin fótum og finna sér farveg í samfélaginu síðar meir þar sem 

þroskuð hópvitund stuðlar síðar að skýrt mótaðri sjálfsvitund einstaklingsins (Newmann og 

Newmann, 2001). 

1.8 Að sýna afrekið 

Hugsmíðahyggjusinnar leggja mikla áherslu á mikilvægi þess að sýna afrek sín, að æskilegt sé 

að afrakstur náms sé sýnilegur og litið á hann sem gilt framlag í uppbyggingu þekkingar 

(Allyson Macdonald, 2003). Margt bendir þó til að þessi þáttur í skólastarfi sé vanræktur 

(Bamford, 2009). Það er nemendum mikilvægt að koma verkefnum sínum á framfæri á þann 

veg að námið hafi sýnilegan tilgang. Það er þeim oft mikil hvatning að sjá gesti skoða 

verkefni sem hanga á veggjum eða koma á viðburð til að sjá og heyra afrakstur náms í hvaða 

formi sem er. 

Í skilgreiningu á skólastarfi í námskrá er eitt af aðalmarkmiðunum að auka félags- og 

samskiptahæfni nemenda (Aðalnámskrá, 2012). Við þjálfun á samskiptahæfni er mikilvægt að 

gefa nemendum tækifæri til að upplifa sig við mismunandi aðstæður með skapandi umfjöllun 

um ýmis persónuleg, tilfinningaleg, siðferðisleg og samfélagsleg efni (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Með því að sýna úrlausn námsins í söngleik má þannig ætla að 

víðari sýn fáist á námsefnið og umfjöllunarefnið og um leið öðlist nemendur aukna færni í 

samskiptum og heilbrigðari sjálfsvitund.  
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1.9 Söngleikur — Skapandi skólastarf 

Grunnstoðin heilbrigði og velferð byggir á líkamlegri, félagslegri og andlegri vellíðan 

(aðalnámskrá, 2011). Því er mikilvægt í skólastarfi að taka mið af þörfum allra nemenda og 

leggja áherslu á að styrkja samskipti og jákvæða sjálfsmynd með því að finna með þeim 

farveg til að opna fyrir skilning á  eigin tilfinningum og annarra. Til að allir fái tækifæri til að 

njóta styrkleika sinna, sem er lykilþáttur í því að byggja upp jákvæða sjálfsmynd, þarf að efla 

skilning nemenda á samskiptum og ákvörðunartöku. Með því að fá nemendum metnaðarfull 

verkefni, þar sem reynir á sjálfsvitund og samskiptahæfni, má ætla að skólinn komi til móts 

við þá þætti á ábyrgan hátt. 

Í bókinni Fjölgreindir í kennslustofunni leggur höfundur áherslu á reynsluna og 

mikilvægi hennar við þróun sjálfsþekkingar. Hann skilgreinir þar reynslu sem tendrar og 

reynslu sem lamar. Reynsla sem tendrar hefur sterk jákvæð áhrif á einstaklinginn en reynsla 

sem lamar hefur í för með sér auðmýkingu og niðurbrot (Armstrong, 2001). Þegar unnið er 

með ungmenni er það endalaus áskorun að finna leiðir og aðstæður til að þjálfa þau í að ná 

árangri í félagslegum samskiptum og gefa þeim tækifæri til að máta sig að ýmiss konar 

aðstæðum sem þroska þau og byggja upp sjálfsmynd þeirra. Til að komast sem best til móts 

við nemandann er mikilvægt fyrir skólann að hafa skilning á því þroskaferli sem á sér stað og 

veita nemandanum tækifæri til að byggja upp og þróa sjálfsmynd sína. Þegar horft er til 

hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar í þessu samhengi er gengið út frá því að við 

uppbyggingu verkefna sé ýtt undir ímyndunarafl og leikgleði nemenda. Með því að fjölga 

þeim námsaðferðum sem hentar hverjum og einum best er lagður farvegur fyrir óhefðbundna 

skapandi vinnu (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2001). Áhersluþættir í nýju námskránni gefa 

kennurum og skólastjórnendum svigrúm til fjölbreytilegri kennsluaðferða. Það býður upp á 

tækifæri til að leggja aukna áherslu á einstaklingsmiðaðar þarfir nemenda í skólastarfinu og 

fara óhefðbundnar leiðir með þeim.  

Þegar talað er um læsi í víðum skilningi í nýrri aðalnámskrá er það viðurkenning á því 

að lestur snýst um orð jafnt sem myndir, prentað mál jafnt sem tónlist og allt litróf 

efnisumsýslunnar. Þannig eru aðföng, úrvinnsla og miðlun jafnmikilvægir þættir læsis. Það að 

nemendur séu virkir í að umskapa og umskrifa heiminn með eigin merkingu á persónulegan 

og skapandi hátt verður þannig eitt af markmiðum læsis. Með því að gefa þeim tækifæri til að 

semja og skrifa handrit og lesa texta ásamt því að lesa í allar aðstæður, líkt og gert er í 

söngleikjaverkefninu í Hlíðaskóla, má ætla að hæfni nemenda aukist til að lesa í umhverfið.  
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Við uppsetningu á söngleikjaverkefni má í stórum dráttum byggja á annarri nálgun en 

almennt er um námsgreinar í skólaumhverfi. Í anda Deweys og hugsmíðahyggjunnar er lagt 

upp með að nemendur vinni verkefni út frá eigin hugmyndum þar sem þeir byggja á reynslu 

sinni og þekkingu. Umhverfi og þögn skólastofunnar er brotin upp og nær allt það nám sem 

fram fer unnið í skapandi verklegri samvinnu. Þannig axla nemendur ábyrgð, þeir vinna 

saman að spennandi úrlausnum og endurmóta þekkingu sína á þeim aðstæðum og málefnum 

sem fyrir eru. Lagt er upp úr lýðræðislegum gildum og stjórnendur eru leiðbeinandi 

sérfræðingar sem skapa andrúmsloft fyrir nemendur til að móta hugmyndir sínar í ferlinu. Allt 

verkferlið byggist á samvinnu, jafnrétti, sýnilegum afrakstri og viðurkenningu. Reynt er að 

fjalla um viðkvæm málefni á einfaldan og sanngjarnan hátt og leitað er leiða til að flétta sögur 

úr nútíð og fortíð inn í verkefnið og fara þannig óhefðbundnar leiðir til að uppfræða 

nemendur. Í anda Deweys er reynt að koma til móts við unglingana svo að þeir megi öðlast þá 

þekkingu á fortíðinni sem gerir hana að öflugu tæki til skilnings á lifandi nútíð (Dewey 2000). 

Þegar unnið er að verkefni sem veitir nemendahópnum gleði og ánægju er áhugavert 

að líta til skilgreiningar Golemans (2000) á líkamlegum áhrifum ánægju:  

Ánægja hefur þær líffræðilegu breytingar helst í för með sér að virkni 

eykst í þeirri heilastöð sem spornar við neikvæðum tilfinningum. Þá 

stuðlar hún að því að auka tiltæka orku jafnframt því sem hún lægir 

kenndir er ala á áhyggjum. Hins vegar verður engin líffræðileg 

breyting önnur en sú að ákveðin ró færist yfir líkamann og kemur 

honum til að jafna sig fyrr en ella á þeim líffræðilegu hræringum sem 

stríðar kenndir valda. Þetta gefur kost á líkamlegri hvíld og vilji og 

athafnaþrá aukast gagnvart hverju því markmiði og viðfangsefni sem 

vera skal. 

Hverfum þá aftur að atvikinu sem ég sagði frá í fyrsta kafla af minni eigin reynslu sem 

kennari. Umræddur nemandi stendur upp og gengur í átt að dyrunum eftir samtal okkar. Hann 

horfir á mig eins og honum liggi eitthvað mikið á hjarta: Má ekki bara gera eitthvað 

skemmtilegt í þessum skóla, eitthvað sem allir mega vera með í? Ha? Allir að gera eitthvað 

saman, gera söngleik eða eitthvað. Já, söngleik, það væri geggjað gaman. — Og þannig 

fæddist hugmyndin að þeim söngleikjaverkefnum sem orðið hafa að veruleika í Hlíðaskóla. 
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2 Leiklistin 

2.1 Leiklist í íslenskum grunnskólum — Þá og nú 

Í almennu umræðunni hefur mikið verið fjallað um mikilvægi leiklistar í skólastarfi. Þó að 

leiklist eigi langa sögu innan grunnskólans hefur hún átt undir högg að sækja og ekki verið 

viðurkennd sem sérstök námsgrein fyrr en með útkomu nýrrar aðalnámskrár 2011. Í 

námskránni 1999 var hún skilgreind og sett fram sem leikræn tjáning/leiklist en skyldi ekki 

ætlaður ákveðinn tími í viðmiðunarstundaskrá grunnskólans. Lagt var til að kennarar 

tileinkuðu sér leikræna tjáningu sem kennsluaðferð og að nemendur fengju einnig tækifæri til 

að setja upp leiksýningar af sérstöku tilefni. Ekki var gert ráð fyrir markvissri fræðslu um 

leiklist sem listgrein heldur væri hún þverfagleg og ætlað að samþætta uppeldis- og 

menntamarkmið eins og þau voru sett fram í 2. gr. grunnskólalaga (aðalnámskrá, 1999). 

Kaflinn um leiklist í námskránni var mjög litaður af hugmyndafræði sem fram að þeim tíma 

var nokkuð ríkjandi, um að leiklist skyldi vera þverfagleg og notuð til stuðnings við aðrar 

greinar. Hugmyndin var að leiklist kæmi aðallega inn í skólann sem kennsluaðferð. Það má 

meðal annars lesa úr orðum Gerðar G. Óskarsdóttur, þáverandi fræðslustjóra, á fundi á vegum 

fræðsludeildar Þjóðleikhússins í mars 2003:  

Þar sem iðkaðir eru fjölbreyttir starfshættir í skóla, skipar leikræn 

tjáning stóran sess. Þannig sé ég leiklist eða leikræna tjáningu fyrir 

mér sem aðferð eða tæki til náms og þroska í bland við aðrar 

listgreinar og samofna starfinu almennt í öllum námsgreinum, frekar 

en sem sérstaka kennslugrein á stundaskrá. 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2003). 

Þrátt fyrir þessa sýn þáverandi fræðslustjóra hefur leiklist sem kennsluaðferð ekki náð mikilli 

útbreiðslu og virðast viðhorf almennra bekkjakennara vera aðalástæða þess. Kennarar bera við 

tímaskorti, kunnáttuleysi og jafnvel áhugaleysi á að tileinka sér leikrænar aðferðir (Kristín Á. 

Ólafsdóttir, 2009).  

Þó að hugmyndir þeirra sem sáu leiklistina fyrir sér sem kennsluaðferð væru áberandi 

var nokkur hópur fólks sem þrýsti á að leiklist þróaðist í skólunum sem sjálfstæð kennslugrein 

sem hefði sama vægi og aðrar listgreinar í námskrá. Sá hópur áleit að með því að kenna 

nemendum grunnaðferðir leiklistar yrðu þeir mun betur í stakk búnir til að tileinka sér leikræn 
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vinnubrögð í öðrum námsgreinum þar sem við ætti. Leiklistarkennarinn gæti þannig stutt við 

þá bekkjakennara sem vildu tileinka sér leiklist sem kennsluaðferð. Einnig töldu þeir að í 

leiklistinni fælust tækifæri fyrir hóp nemenda til að nálgast sterkar hliðar sínar gegnum 

mismunandi uppfærslur og spunavinnu. Í Skólavörðunni, 4. tbl. árið 2002, var fjallað um 

leikhús og skóla. Þar var meðal annars viðtal við þáverandi fræðslustjóra Þjóðleikhússins, 

Vigdísi Jakobsdóttur, þar sem hún segir: 

Fyrst og fremst er leiklist þó sjálfstæð listgrein sem á fullan rétt á að 

vera sinnt í skólakerfinu rétt eins og tónlist og myndlist. Með því að 

kenna leiklist eflum við læsi nemenda á listformið, aukum sjálfstraust 

þeirra, færni til að mynda sér sjálfstæðar skoðanir og getuna til að 

koma þeim frá sér á skiljanlegan hátt. (Vigdís Jakobsdóttir, 2002) 

Vorið 2011 var almennur hluti nýrrar Aðalnámskrár birtur. Þar kemur í fyrsta sinn fram 

viðurkenning á sviðslistum sem sjálfstæðri einingu með sama vægi og aðrar listgreinar. 

(aðalnámskrá, 2011). Var það mikilvægt fyrir skapandi starf og listir í skólum og stórum 

áfanga náð eftir baráttu og þrautsegju þeirra sem vildu veg leiklistarinnar sem mestan í 

grunnskólanum. Með þessu er skólastjórnendum gefinn kostur á að útfæra listgreinakennslu á 

þann hátt að hún falli sem best að markmiðum og áherslum skólans. 

2.2 Leiklist í Hlíðaskóla 

Allt frá árinu 1994 hefur átt sér stað markviss þróun leiklistarkennslu sem sjálfstæðrar 

listgreinar í Hlíðaskóla. Það ár var í fyrsta sinn sett upp stórt söngleikjaverkefni í 

unglingadeild skólans. Í kjölfar þess hófst kennsla á leiklist í vali í 9. og 10. bekk. Frá þeim 

tíma hefur leiklistarkennsla í skólanum aukist jafnt og þétt og frá 2003 hefur leiklist verið 

kennd í öllum árgöngum skólans sem sjálfstæð grein með sama vægi og aðrar listgreinar. 

Hlíðaskóli var þannig fyrstur skóla til að taka upp leiklistarkennslu í öllum árgöngum með 

sama vægi og aðrar listgreinar sem kenndar voru við skólann. 

2.2.1 Uppfærslur yngri barna í tónmennt 

Nemendur Hlíðaskóla fá ákveðna þjálfun í sviðsframkomu allt frá 1. bekk. Einn liður í því eru 

söngleikir í tónmennt fyrir 1.–7. bekk. Árið 1995 hóf Sigríður Jóhannsdóttir, 

tónmenntakennari skólans, að þróa árlega söng- og tónlistardagskrá á yngsta stiginu og á 
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miðstigi. Ferlið felur í sér að á hverju ári setja nemendur í öllum árgöngum upp dagskrá þar 

sem megináhersla er lögð á tónlist og tónlistarflutning. Uppsetningarnar eru þó samþættar 

öðrum greinum og bekkjarkennarar eru í samstarfi við tónlistarkennara. Textavinna fer að 

miklu leyti fram í íslenskutímum en öll stjórnun ásamt sviðs- og tæknivinnu er í höndum 

tónlistarkennara. Uppsetningarnar skarast einnig við aðrar listgreinar, eins og dans, leiklist og 

myndlist. Mikið er lagt í búninga og sviðsmynd. Allir nemendur skólans fá með þessu 

tækifæri til að máta sig við mismunandi aðstæður og styrkja sig í að koma fram og, í 

samvinnu með bekkjarfélögunum, að sýna afrekið (Sigríður Jóhannsdóttir, 2012).  

2.2.2 Söngleikir í unglingadeild 

Með fyrstu söngleikjauppfærslunni í unglingadeild vorið 1994 var lagður grunnur að 

söngleikjahefð unglingadeildar Hlíðaskóla. Þar sem það verkefni virtist hafa skilað miklu til 

skólans, nemenda og foreldra var ákveðið að setja upp sambærilega sýningu á þriggja ára 

fresti í deildinni. Þannig fengju allir nemendur í unglingadeild eitt tækifæri til að vera með. Á 

þeim tímapunkti var ákveðið að:  

 Söngleikur unglingadeildar yrði á þriggja ára fresti.

 Markvisst yrði stefnt að blöndun milli árganga unglingadeildar.

 Allir sem hefðu áhuga fengju tækifæri til þátttöku.

 Leikverkin væru frumsamin af nemendum sjálfum.

 Allir þeir sem óskuðu eftir að leika fengju hlutverk.

 Stefnt yrði að því að engin sérstök aðalhlutverk væru í uppfærslunum.

 Meginhluti undirbúnings færi fram utan hefðbundins skólatíma.

 Hlíðaskóli leitaði leiða til að fjármagna verkefnin.

 Allar list- og verkgreinar sem kenndar væru við skólann skyldu skarast í

verkefninu.

Lagt var upp með 8 vikna vinnutímabil þar sem nemendur skrifuðu senurnar, æfðu atriðin og 

settu sýninguna saman. Þeir ynnu alla umgjörð ásamt markaðssetningu og í lokin sýndu þeir 6 

til 7 sýningar, allt eftir því hvernig aðsókn og aðstæður væru hverju sinni.  

Söngleikir í unglingadeild hafa verið settir upp reglulega á þriggja ára fresti síðan 

1994. Eins og gert var ráð fyrir í byrjun hafa allir nemendur Hlíðaskóla fengið tækifæri til að 
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taka þátt í þeirri vinnu einu sinni á unglingadeildarárunum og eru uppfærslurnar vinsælar 

meðal unglinganna. Mikill metnaður er lagður í verkefnið og kröfur gerðar til nemenda. 

Verulegur áhugi er fyrir söngleikjum skólans og meirihluti nemenda í unglingadeild vill taka 

þátt í þeim.  

Í söngleikjaverkefninu er unnið markvisst með samþættingu greina þar sem fléttað er 

saman: handritsgerð, leiklist, myndlist, tónlist, dansi, förðun, búningagerð, leikskrárgerð og 

markaðssetningu. Leiklist og leikuppsetningar eru að mati skólasamfélags Hlíðaskóla 

mikilvægt námstæki fyrir nemendur unglingadeildar. Þar er litið svo á að vinna af þessu tagi, 

þar sem nemendur þurfa að setja sig í spor annarra, efli samkenndina, styrki sjálfsmyndina, 

auki lýðræði og veki áhuga nemenda á samfélaginu. Það er einnig viðurkennt að nemendur fái 

í þessu starfi tækifæri til að þjálfa skapandi leiðir í námi og auka þekkingu sína í gegnum list ir 

og að lokum sé þeim gert kleift að spegla sig í samvinnunni og sýna afrekið í metnaðarfullum 

listviðburði. 
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3 Söngleikurinn  Hver er ég? 

3.1 Verkáætlun 

Áður en lagt var upp með söngleikinn Hver er ég? var í fyrsta sinn við söngleikjauppfærslu í 

Hlíðaskóla stuðst við ítarlega verkáætlun. Í ljós kom að sú vinna sem lögð var í áætlunina 

einfaldaði vinnuferlið mikið því að þar með var ljóst frá upphafi hvað liggja þyrfti að baki 

þessu umfangsmikla verkefni. Með verkáætlun er umfang hvers verkþáttar metið og á hvað 

hann kallar í gagnaöflun, vinnu, tíma og kostnaði (María Rut Reynisdóttir, 2011). Verkáætlun 

er í raun stuðningsáætlun til að fara eftir í vinnuferlinu og er mikil hagræðing fólgin í því að 

setja hana fram. Einnig er fyrirliggjandi verkáætlun, þegar áformað er að vinna flókið verkefni 

eins og söngleik, ómetanlegur vegvísir áður en haldið er af stað. Skýr verkáætlun þarf að vera 

fyrir hendi ef sækja á um styrki eða annan stuðning í tengslum við verkefnið. Áætlunin sem 

unnin var fyrir söngleikinn var gerð fyrir stjórnendateymi söngleiksins, skólastjórnendur og 

þá sem hugsanlega vildu leggja fjármagn í verkefnið til að glöggva sig á umfanginu og til að 

styðjast við í ferlinu. Verkefnisáætlun söngleiksins Hver er ég? er lögð fram í fylgigögnum 

ritgerðarinnar (Fylgiskjal 1). 

3.2 Æfingatíminn og uppfærslan 

Hér á eftir verður uppsetningarferli söngleiksins Hver er ég? gerð skil samkvæmt þeim 

dagbókum  sem skráðar voru á æfinga- og sýningatímabilinu og í framhaldi af því lagt mat á 

ferlið. 

3.2.1 Lagt af stað 

Vinna við söngleik Hlíðaskóla fór formlega í gang 25. október 2011 með fundi verkefnisstjóra 

með skólastjórnendum og þeim kennurum sem að verki komu. Sú nýbreytni var á 

framkvæmdinni nú að söngleikurinn var skilgreindur sem valáfangi og var skráður á 

stundatöflu nemenda sem tveir tímar á viku. Við þá ráðstöfun skapaðist meiri sveigjanleiki 

fyrir skólann til að greiða kennurum fyrir störf þeirra við verkefnið. Einnig fengu nemendur 

umbun fyrir framlag sitt í formi metins áfanga. Samanlagðar kennslustundir yfir veturinn voru 

um 70 og skiluðu nemendur þeirri vinnu á 8 vikna tímabili.  
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3.2.2 Valblöð 

Valblöðum var dreift til nemenda í lok október (Fylgiskjal 3). Þar var þeim gefið tækifæri til 

að velja áhugasvið sitt í uppsetningunni. Nemendur höfðu þrjá daga til að ákveða sig og skila 

blöðunum til baka. Hver nemandi mátti velja sér þrjú svið og skiptist áhugasvið nemenda 

nokkuð jafnt á verkefnin. Alls völdu 115 nemendur þátttöku í söngleik. Það vakti athygli að 

einungis 67 nemendur vildu leikhlutverk með texta en reynsla fyrri ára hefur verið á þann veg 

að 90% þátttakenda hafa óskað eftir því. Þar sem alltaf er lagt upp með að allir þeir sem vilji 

leika fái það var þessi niðurstaða til hagræðingar þar sem það hefur oft tekið í að koma fyrir 

persónum og semja leiktexta fyrir rúmlega 90 manns. Hins vegar sóttust um 40 nemendur eftir 

því að dansa og er sá hópur mjög vaxandi ef litið er til fyrri uppsetninga. Hugsanlega skilar 

sér í þessu sú alúð sem lögð er við dans í skólanum þar sem allir nemendur frá sex ára aldri fá 

einn tíma í dansi á viku alla skólagönguna. Að auki stunda nokkuð margir nemendur í 

Hlíðaskóla nám í dansskólum. Ætla má að það tækifæri sem felst í því að sýna færni sína í 

dansi heilli marga. Það var eftirtektarvert að þessu sinni hve margir nemendur skráðu sig sem 

sviðsmenn og aðstoðarfólk. Þegar grafist var fyrir um hverju sætti kom í ljós að flestir sem þar 

voru á ferð höfðu lítinn tíma vegna verkefna utan skóla en vildu samt alls ekki missa af 

stemmningunni sem fylgir uppsetningunni. 

3.2.3 Þátttaka 

Þegar þátttaka nemenda í söngleiknum er skoðuð kemur í ljós ákveðið misræmi milli árganga. 

Flestir þátttakendur eru úr 10. bekk en fæstir úr 8. bekk. Þó er ljóst að nemendur í 8. bekk eru 

að sækja í sig veðrið en nú voru tæp 55% þeirra með í stað 20% áður. Líklega má rekja það til 

sérstaks átaks þar sem nemendur í þeim árgangi voru sérstaklega hvattir til að vera með og 

reynt var að styrkja þá til þess. 
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Tafla 1 

Bekkur 
Fjöldi í 

árgangi 

Skráðir í 

söngleik 

Ekki skráðir í 

söngleik 

 Ekki  

með        

          

10. bekkur 60 51 8 13,3% 

9. bekkur 44 33 12 27,3% 

8. bekkur 56 31 25 44,6% 

          

Alls í 

unglingadeild 
160 115 45 

28,1% 

 

 

Á töflunni má sjá hvernig þátttakendur skiptust milli bekkjardeilda í uppsetningu á 

söngleiknum Hver er ég?. Heildarfjöldinn var um 72% nemenda í unglingadeild. Um það bil 

28% völdu að taka ekki þátt í verkefninu. Þar sem söngleikur er mjög félagslega miðaður er 

áhugavert að skoða ástæður þess að nemendur ákváðu að vera ekki með. Augljóst er að hluti 

þeirra hefur ekki tíma vegna skuldbindinga utan skólans eða skortir áhuga en það er verðugt 

viðfangsefni að skoða hvernig þeim minnihluta líður sem stendur fyrir utan verkefnið og hvort 

það hafi áhrif á félagslega stöðu hans.  

3.2.4 Undirbúningur 

Formleg vinna nemenda við söngleikinn hófst í októberlok. Af 30 nemendum sem höfðu 

óskað eftir að vera í handritsnefnd voru 10 valdir til að sinna því verki. Í þetta sinn var sú leið 

farin að gefa öllum þeim nemendum úr 10. bekk sem höfðu valið að halda utan um og leggja 

grindina að sögunni í handritinu tækifæri. Sú leið var farin til að nemendur upplifðu ekki 

mismunun. Nemendur áttu auðvelt með að sætta sig við að einn ákveðinn árgangur sæi um 

þetta verkefni og varð 10. bekkur fyrir valinu þar sem það var álit þeirra sem leikstýrðu, að 

höfðu samráði við bekkjarkennara, að það væri sterkasti hópurinn. Fyrsti fundur hópsins var 

haldinn mánudaginn 31. október. Ákveðið var að hittast alla mánudaga og þrjá föstudaga fram 

til áramóta og einn mánudag eftir áramót klukkutíma í senn. 

3.2.5 Grind að handriti 

Strax og handritshópurinn kom saman var ljóst að upphafið lofaði góðu. Börnin voru mjög 

áhugasöm og höfðu ótal hugmyndir. Á fyrsta fundi var þeim kennt hvernig nota megi hugkort 

til að skipuleggja senur og voru þau fljót að tileinka sér þá aðferð. Hópurinn vann mjög vel 
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saman og hittist samtals 12 sinnum (Fylgiskjal 7). Tókst á þeim tíma að setja saman grind að 

söngleik með 26 senum. Grindin samanstóð af söguþræði, uppkasti að hverri senu, hvar væri 

tónlist og hvar dans. Þá hafði hópurinn komið sér saman um nafn á verkið. Þegar leikararnir 

fóru síðan að vinna senurnar eftir áramót komu fram margar góðar hugmyndir og tillögur að 

breytingum sem handritshópurinn vann með í framhaldinu. 

3.2.6 Áheyrnarprufur og fundir þátttakenda 

Strax og skóli hófst eftir áramót, eða mánudaginn 9. janúar, hófust áheyrnarprufur 

 (Fylgiskjal 4). Hengd var upp auglýsing á unglingagangi skólans þar sem nemendum var gert 

ljóst í hverju prufurnar fælust og klukkan hvað þeir ættu að mæta. Allir sungu eitt valið lag, 

fóru með sjálfvalinn texta eða ljóð og ræddu lítillega við verkefnisstjóra, leikstjóra og 

tónlistarstjóra. Dansarar fóru auk þess í dansprufu hjá dansstjóra. Allir mættu, hvaða verkefni 

sem þeir höfðu valið sér. Þeir sem voru með sviðsmynd, búninga, svið og tækni fengu 

„viðtal“ um verkefnið. Sú aðferð að hafa áheyrnarprufur og viðtöl var að mati 

stjórnendateymis nauðsynleg til að nemendur gerðu sér grein fyrir umfangi verkefnisins og 

finndu fyrir samábyrgðinni gagnvart því. Spenna og kvíði voru allsráðandi hjá hópnum en um 

leið eftirvænting og tilhlökkun. Prufurnar tóku 4 daga og að þeim loknum fundu 

leiðbeinendur út í sameiningu hver virtist hæfa best í hvert hlutverk. 

3.2.7 Valið í hlutverk 

Dómarar í áheyrnarprufunum eru allir listgreinakennarar í skólanum og hjá þeim hafa flestir 

nemendur skólans verið frá sex ára aldri. Dómarar þekkja því nokkuð vel sterkustu hliðar 

þeirra sem reyna sig í prufunum. Voru þeir nokkuð sammála um hvernig raða skyldi niður í 

hlutverkin þannig að skrá yfir 70 hlutverk var tilbúin mjög fljótlega. Þar fyrir utan var 

dönsurum, tæknimönnum, sviðsmönnum og sviðsmyndar- og búningahönnuðum raðað niður. 

Alltaf eru einhverjir nýir nemendur í skólanum sem huga þarf sérstaklega að. Í þessu tilviki 

var aðeins um einn nýjan nemanda að ræða og hreppti hann eitt af aðalhlutverkunum. 

Þann 16. janúar klukkan 13.30 var komið að stóru stundinni en þá var áætlað að 

hengja hlutverkalistann upp á auglýsingatöflu á unglingasvæði. Það kom í minn hlut sem 

verkefnisstjóra að hengja plaggið upp og var það mögnuð stund. Þá stóðu 100 unglingar fyrir 

aftan mig og lögðust yfir öxlina á mér til að sjá hvaða hlutverk þeir hefðu fengið. Allir virtust 

ánægðir með sitt, sumir þó spenntari en aðrir, en svo virtist sem mikil gleði og eftirvænting 
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ríkti í hópnum. Þarna kom glögglega í ljós hve mikilvægt er að leikpersónurnar hafi nafn. Það 

eitt virtist nægja til að nemendur væru ánægðir þó að þeir hefðu ekki hugmynd um hvaða 

hlutverki hver persóna gegndi í sýningunni.  

3.2.8 Handritsskrif 

Mánudaginn 16. janúar hófust formlegar æfingar. Leikarar tóku við sögugrind handritshópsins 

og fylltu upp í hana út frá eigin spunavinnu og sköpuðu þannig í handritið persónur og 

aðstæður með samtölum, hugmyndaflæði og látbragði. Þegar fengin var niðurstaða í senurnar 

fóru nemendur í tölvuver og fullunnu þessar breytingar sínar. Eingöngu handritshópurinn sem 

allur vildi leika þekkti söguna svo einungis 10 af þeim 70 sem fara áttu með texta í leiknum 

þekktu hann og því þurfti að fara í gegnum þráðinn fyrir alla til að þeir gerðu sér grein fyrir 

fléttunni í verkinu. Aðferðin sem notuð var fyrstu dagana eftir að búið var að skipa í hlutverk 

var þessi: 

 Fundað var með leikurum úr hverju atriði fyrir sig þar sem öll sagan var kynnt og

síðan þeirra atriði sérstaklega.

 Hópurinn ákvað í sameiningu hvernig þeirra sena átti að skrifast út frá grindinni

sem lagt var upp með.

 Farið var í spunasamtöl þar sem hver leikari lagði drög að sinni persónu og atriði.

 Farið í tölvustofu og senan skrifuð og mótuð. Hver nemandi skrifaði sína eigin 

persónu í samvinnu við þá sem voru með honum í atriði. (Mikilvægt var að 

nemendur gerðu sér grein fyrir því að hlutverk þeirra yrði jafn bitastætt og sú vinna 

sem þeir legðu í handritið á þessu stigi).

 Senur vistaðar í sameiginlegri möppu sem handritshópurinn hafði yfirumsjón með.

 Handritshópur raðaði senunum inn í grindina og lagaði það sem betur mátti fara í

samráði við verkefnisstjóra.

 Þessi vinna gekk mjög vel. Á 4 dögum var orðið til um það bil 100 síðna handrit

sem var það vinnuplagg sem unnið var eftir. Á leiðinni að frumsýningu var

handritið oft lagfært og bætt en samtalsgrunnur að öllum senum var tilbúinn á þessu

stigi.
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3.2.9 Æfingar og vikulegar æfingatöflur 

Þann 20. janúar hófust formlegar æfingar. Lagt var upp úr því að nemendur þyrftu ekki að fá 

frí í tímum til að mæta á æfingar fyrr en á lokasprettinum. Æfingar hófust kl. 15.00 á daginn 

og voru til 19.30 fyrstu vikurnar en þegar líða tók á æfingaferlið bættust kvöldæfingar við. 

Hvert atriði fékk um 40 mínútur í æfingu hverju sinni og hópsenur 80 mínútur áður en 

senunum var steypt saman á lokasprettinum. Unglingar í dag eru mjög uppteknir við margs 

konar tómstundir og oft var erfitt að koma saman æfingum og mikil vinna lá í æfingaplönum 

og áætlunum. Æfingaferlið gekk þó vel og var gefið ágætt svigrúm fyrir æfingar í 

skólastarfinu. Síðasti dagurinn fyrir frumsýningu var eingöngu helgaður söngleiknum og þá 

var gefið frí í öðrum tímum. Þann dag var lokaæfing kl. 11.00 um morguninn og var öllum 

undirbúningi lokið kl. 15.00 daginn fyrir frumsýningu.  

Á hverjum mánudagsmorgni var hengd upp æfingatafla fyrir komandi viku svo að 

nemendur gætu skipulagt sig vel (Fylgiskjal 8). Þessar töflur þurfti að gera eins vandlega og 

nokkur tök voru á þar sem taka þurfti tillit til allra sérþarfa 100 nemenda. Margir nemendur 

stunda tómstundir utan skólatíma og þarf að koma til móts við þá eins og kostur er. Nokkrum 

sinnum þurfti þó að taka fast á nemendum þegar þeir vildu sinna öðrum viðfangsefnum sem 

oftast voru í tengslum við matarboð eða afmæli. Fyrir kom að þeim fannst þeir beittir órétti þó 

að í flestum tilfellum væri um að ræða einstaklinga með mjög sveigjanlegar æfingatöflur. 

Þetta bendir til þess að nemendur geri sér ekki grein fyrir að öll hlutverk í leikuppfærslu eru 

jafnmikilvæg og þarfnist alúðar og skilnings. Til að skerpa þá hugsun hjá nemendum var á 

sameiginlegum fundum oft rætt um gildi þess að allir séu vel virkir í samvinnu og í 

framhaldinu talað um að sýningin yrði aldrei betri en veikasti hlekkurinn. 

3.2.10 Tæknin og fólkið bak við tjöldin 

Miklar hljóð- og ljósabreytingar voru í sýningunni. Ráðinn var tæknistjóri sem sá um að leigja 

þann tæknibúnað sem þurfti og koma honum fyrir. Hann kenndi nemendum sem voru í 

tæknihópnum á allt sem þeir komu að og hélt utan um tæknimálin. Tæknimenn úr hópi 

nemenda voru fjórir. Fyrir kom að erfiðlega gekk að halda sumum þeirra við efnið en 

einhverjir þeirra höfðu verið greindir með athyglisbrest. Þeim mun áhugaverðara var að þegar 

tæknistjóri gat ekki vegna anna verið á einni sýningunni þá tóku tæknimenn starf sitt mjög 

alvarlega og leystu það af hendi af stakri prýði án þess að nokkuð kæmi upp á. Það gæti verið 
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vísbending um að nemendur fái ekki nógu mörg tækifæri til að reyna sig og hugsanlega mætti 

fela þeim meiri ábyrgð. 

Það var óvenjustór hópur sem óskaði eftir að vera sviðsmenn. Þar sem hefðin er rík í 

skólanum og alltaf mikil eftirvænting þegar söngleikjasýning er í kortunum í unglingadeild 

leggja nemendur mikið upp úr því að vera með. Því má ætla að sumir þeirra telji 

sviðsmannahlutverkið auðvelda leið til að vera með í verkefninu. Aldrei verður hjá því komist 

að einn leggi minna af mörkum en annar þegar stórt samvinnuverkefni af þessu tagi er í gangi. 

Í anda markmiða verkefnisins voru nemendur hvattir til að vera með og taka þá að sér minni 

verkefni innan heildarverkefnisins til að örva samskiptin við skólafélagana og styrkja 

sjálfsmyndina og til að byggja upp móralinn og samkenndina innan veggja skólans. Umsjón 

með sviðsmönnum var í höndum félagsstarfskennara við skólann og hafði hann í nógu að 

snúast með sitt lið. Margir í hópnum stóðu sig afar vel en þó kom í ljós að ef einstaklingar 

með mikla ofvirkni og athyglisbrest veljast sem sviðsmenn þurfa þeir á mjög nákvæmri og 

góðri leiðbeiningu að halda svo að þeir séu á réttum stað á réttum tíma, þar sem reynir á skjóta 

hugsun, fumlaus vinnubrögð og skörp viðbrögð, og þess á milli algjört hljóð. Sviðsskiptingar í 

myrkri reyndust sumum ofviða og fyrir kom að þegar ljósin kviknuðu stóð ráðviltur 

sviðsmaður á miðju sviði og vissi ekkert hvar hann var né hvert hann ætti að fara. Í ljós kom 

að einhverja af sviðsmönnunum langaði í raun að vera í leikhlutverki en höfðu ekki treyst sér 

til þess, t.d. eftir neikvæða upplifun á sviði áður. Í einu tilfelli var reynt að koma til móts við 

þann sem í hlut átti með því að setja hann inn í eina senu á lokasprettinum og tókst það 

ágætlega.  

3.2.11 Tónlistin og dansinn 

Strax í upphafi var gert ráð fyrir tónlist og söng í sýningunni. Lögin voru fengin héðan og 

þaðan en textana tók verkefnisstjóri/leikstjóri að sér að semja. Gert var ráð fyrir að fá 

tónlistarstjóra og söngþjálfara að verkefninu. Tónmenntakennari og kennari við skólann tóku 

verkið að sér með aðstoð frá píanóleikara sem einnig er almennur kennari við skólann. Öflugt 

lið hljóðfæraleikara er í nemendahópi skólans. Hljómsveitin var skipuð þremur 

píanóleikurum, tveimur flautuleikurum, þremur fiðluleikurum, tveimur sellóleikurum og 

einum klarinettuleikara. Ekki tókst þó að vinna nema 6 tónlistaratriði með hljóðfærum í 

sýningunni þar sem ekki gafst nægur tími fyrir fleiri. Annar undirleikur við söngatriði var 

fenginn af YouTube. Önnur tónlist var í höndum pilts úr 8. bekk sem lék á píanó bæði 



25 

millikafla og undirspil í senum. Fyrir utan hann höfðu allir hljóðfæraleikararnir í sýningunni 

einnig leikhlutverk með höndum. 

Ljóst varð að óvenjumargir nemendur vildu fá að dansa í sýningunni. Því var strax 

ráðinn dansari í hátt starfshlutfall sem dansstjórnandi. Þegar æfingar hófust í lok janúar varð 

ljóst að af persónulegum ástæðum yrði erfitt fyrir þann sem ráðinn hafði verið að sinna 

verkefninu. Æxluðust málin þannig að þremur vikum fyrir sýningu voru nær engir dansar 

komnir. Þá var kallaður til fyrrverandi nemandi skólans sem lagði verkefninu lið á afar 

óeigingjarnan hátt, allt fyrir ánægjuna. Hún samdi stærsta dansatriðið og lagði það upp. 

Danskennari skólans aðstoðaði síðan með tvo dansa en nemendur sömdu einir aðra dansa. 

Líkt og með tónlistina varð dansinn því veigaminni þáttur en lagt hafði verið upp með í 

byrjun. 

3.2.12 Sviðsmynd, búningar og förðun 

Þar sem mjög stórar hópsenur voru í verkinu var ákveðið að hafa sviðsmyndina einfalda. 

Leikið var á aðalsviðinu, á ramp til hliðar og komið fyrir stillans sem leikið var uppi á. Einnig 

var farið vítt og breitt um salinn. Sviðsmyndarhópurinn sá um að hanna hverja senu með 

einfaldleika í huga. 

Búningateymi nemenda skipti á milli sín búningum í senum. Textílkennari skólans 

hafði umsjón með hópnum sem var gert að hanna og útbúa útlit persónanna í sýningunni. 

Teyminu var skipt niður í nokkra hópa sem hver um sig, í samvinnu við leikara, sá um 

útlitshönnun á persónum í ákveðnum senum. Að mestu var notast við búningasafn skólans en 

bætt inn í það eftir þörfum. 

Í Hlíðaskóla hefur í mörg undanfarin ár verið kennd leikhús- og fantasíuförðun í vali 

nemenda í unglingadeild. Því er söngleikur kærkomið tækifæri fyrir nemendur í förðun að 

spreyta sig og tók hópurinn að sér umsjón með þeim þætti. Mikil vinna er að baki förðun í svo 

viðamikilli sýningu. Því voru leikarar þjálfaðir eins og kostur var til að farða sig sjálfir en það 

sem upp á vantaði tóku förðunarhópur og aðstoðarfólk að sér. 

3.2.13 Leikskrá, ljósmyndir og myndband 

Hópurinn sem sá um leikskrána hafði það verkefni að koma með tillögur að útliti hennar, sjá 

um teikningu á forsíðu og baksíðu, skrá niður hlutverkalista, fá pistlaskrifara, velja myndir og 

afla auglýsinga (Fylgiskjal 2). Tveir einstaklingar úr hópi foreldra höfðu samband, annar 
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rekur auglýsingastofu og bauð fram krafta sína við að setja leikskrána upp og búa hana til 

prentunar án þess að gjald yrði tekið fyrir og hinn, sem er kennari í prentdeild Tækniskólans, 

bauðst til að hafa leikskrána verkefni nemenda sinna sem sáu um prentun og frágang. Vel 

gekk að afla auglýsinga og munaði þar mest um einn aðila sem styrkti nemendur ríflega með 

kaupum á baksíðunni. Sá aðili vildi að nemendur hönnuðu þá síðu sjálfir og settu á hana 

slagorð sem lýsti þeirra eigin áherslum. Nemendur völdu að vekja athygli á þeirri staðreynd 

að skólinn væri vímulaus og voru þau afar stolt af því. Leikskrá var prentuð í 1.000 eintökum. 

Þar sem mjög lítill munur er á verði 500–1.000 eða 1.500 eintaka getur borgað sig að prenta 

mikið magn og nota leikskrána sem auglýsingu. Kostnaður við skrána var borinn af 

styrktaraðilum sem fengu á móti auglýsingu í skrána.  

Tveir ljósmyndarar úr hópi nemenda tóku að sér að mynda ferlið og sýningarnar. 

Mikið úrval ljósmynda kom frá þeim og voru allar myndir settar inn á svæði söngleiksins á 

facebook svo að þátttakendur hefðu aðgang að þeim. 

Myndband var tekið upp og unnið og var það fjölfaldað fyrir nemendur til minningar. 

Myndbandið var fært nemendum að gjöf við skólaslit og fylgdi leikskrá með. Einnig var 

vinnuferlið tekið upp fyrir áætlaða heimildarmynd. Nemendur í kvikmyndahópnum sáu um þá 

vinnu. 

3.2.14 Fjármögnun 

Kostnaðaráætlun sú sem sett var fram í byrjun verkáætlunar stóðst ágætlega. Í áætluninni var 

gert ráð fyrir færri seldum miðum eða 600. Á móti kom að ekki fékkst sá styrkur sem sótt var 

um frá forvarnarsjóði þannig að sá þáttur jafnaðist út. Þar sem verkefnisstjóri/leikstjóri tók 

ekki laun vegna námslauna sem hann þáði komu reiknuð laun hans inn aftur. Vegna forfalla 

skilaði ráðinn danskennari ekki þeirri vinnu sem áætlað hafði verið en vegna fastráðningar við 

skólann bar að greiða henni öll launin. Því gafst ekki svigrúm til að ráða forfallakennara nema 

að mjög litlum hluta. Þar fyrir utan hjálpaði fyrrverandi nemandi til og lagði fram vinnu án 

þess að þiggja laun fyrir. 

3.2.15 Samskipti við foreldra 

Strax við upphaf æfingaferlisins var bréf sent til foreldra þeirra barna sem að uppfærslunni 

komu (Fylgiskjal 5). Þar var fyrirkomulag verkefnisins útskýrt vandlega. Foreldrum var gerð 

grein fyrir álaginu sem fylgdi verkefninu og voru þeir beðnir að halda vel utan um börn sín á 
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meðan á vinnunni stæði. Einnig var falast eftir aðstoð þeirra í einhverjum mæli. Var þá helst 

verið að leita eftir veitingum á löngum æfingum á lokasprettinum og aðstoð á sýningum en 

allt annað væri einnig vel þegið. Aðeins 4 foreldrar af 115 sem fengu bréfið svöruðu. Kom 

það verulega á óvart þar sem foreldrar virðast leggja mikið upp úr því að þessari hefð verði 

viðhaldið í skólanum. Kvöldið fyrir frumsýningu litu 5 foreldrar, sem verið höfðu á fundi 

annars staðar í húsinu, við í sal skólans þar sem verkefnisstjóri og tæknistjóri voru við vinnu 

til að sjá hvernig gengi. Farið var að ræða hin dræmu viðbrögð foreldra við bréfinu og þótti 

foreldrahópnum sem þarna var þetta mjög miður. Þau tóku sig því til og hóuðu saman stórum 

hópi fólks sem hjálpaði til á öllum 6 sýningunum, bæði hvað varðaði förðun og eftirlit. Ljóst 

er af þessu að samskiptin milli heimila og skólans einkennast oft af áhugaleysi foreldra á 

verkefnum barna sinna í skólanum eða tímaleysi þeirra. Hið sama hefur líka oft komið í ljós á 

fundum í tengslum við námið í skólanum og má ætla að staðan sé svipuð í öðrum skólum. 

Vert er að hafa í huga í þessu sambandi að árið 2009, þegar til stóð að fella niður söngleik 

Hlíðaskóla vegna þess ástands sem þá var í þjóðfélaginu, mynduðu foreldrar skjaldborg um 

verkefnið og lögðu mikið af mörkum, bæði hvað varðaði vinnu og fjármagn, til að veita því 

brautargengi. Þá kom berlega í ljós hvers foreldrar eru megnugir. Spyrja má hvað hafi valdið 

sinnuleysi foreldra gagnvart verkefninu í þetta skipti. Viðbrögðin gætu bent til þess að 

foreldrar teldu verkefnið ekki það mikilvægt að ástæða væri til að styðja við það. Þau gætu 

líka bent til þess að foreldrar treysti skólanum einfaldlega það vel fyrir þeim verkefnum sem 

boðið er upp á eða þá að foreldrar telji að verkefnavinna innan veggja skólans sé ekki þeirra 

mál. Það er umhugsunarefni hvort skólinn sem slíkur á að leggja upp með svona viðamikið 

verkefni ef heimilin eru ekki tilbúin til að hlúa að því á einhvern hátt. Þess ber að geta að þó 

að ákveðinn hópur foreldra sýni skólagöngu barna sinna lítinn áhuga leggja margir mikið af 

mörkum og fylgja börnum sínum vel eftir. Ákveðnar vísbendingar eru þó um að sú eftirfylgni 

minnki með aldri nemenda. Huga þarf að þessum þætti varðandi næsta söngleik. Hugsanlega 

mætti virkja foreldra með því að gera ráð fyrir fulltrúa úr þeirra hópi í stjórnendateymi 

verkefnisins sem hefði það hlutverk að vera tengiliður milli heimila og skóla.     

3.2.16 Söngleikur í vali 

Sú nýbreytni að bjóða upp á söngleikinn sem valáfanga í skólanum hafði bæði kosti og galla 

en kostirnir virðast þó fleiri en gallarnir. Kostirnir fólust í því að mun fleiri kennarar komu að 

verkefninu, auðveldara var að fjármagna það, nemendur fengu vinnu sína metna til áfanga og 

söngleikurinn varð ótvírætt hluti af skólastarfinu. Ókostirnir fólust hins vegar að mestu í því 
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skipulagi sem notast var við við ráðningu kennara við verkefnið. Tímamagn þeirra var sett inn 

sem ákveðinn fjöldi tíma á viku allan veturinn. Kennarar skiluðu síðan vinnustundum sínum á 

8 vikna afmörkuðu tímabili á meðan á verkefninu stóð. Ef þessi leið verður fyrir valinu þarf 

að skoða hana vel og þá ekki síst með tilliti til veikindaréttar og forfalla starfsmanna. 

3.2.17 Sýningar og tímalengd verkefnisins 

Frumsýningin var, eins og til stóð, 17. mars. Mikil lukka var með sýninguna og allt gekk eins 

og til var sáð, sýningar voru 6 og 740 manns keyptu sig inn.  

Verkefnið í heild sinni stóð yfir frá 31.10.2011 – 27.3.2012 eða í 20 vikur. 

Vinnuferli heildarhópsins stóð yfir í 10 vikur. Hin ítarlega verkefnis- og tímaáætlun sem gerð 

var áður en vinnuferlið hófst stóðst að flestu leyti.  

3.2.18 Mat í lok verkefnisins 

Hvernig gekk? 

Verkefnið í heild sinni gekk vel. Fjármögnun gekk upp og áætlaður sýningafjöldi stóðst. 

Sýningum var hætt fyrir fullu húsi en á síðustu sýningu var bætt inn 40 viðbótarsætum. 

Tímaáætlunin var eins og gert hafði verið ráð fyrir og óvæntir utanaðkomandi þættir höfðu 

ekki áhrif á hana. Stjórnendateymið vann vel saman og enga sérkunnáttu vantaði í það. 

Nemendum virtist líða vel með verkefnið, voru stoltir af því, og foreldrar lýstu yfir ánægju 

sinni. Forvarnargildi verkefnisins virðist ótvírætt en breið samstaða myndaðist í 

nemendahópnum um reyk- og vímuefnalausan skóla og náðist það takmark. 

Hvaða verðmæti sköpuðust? 

Unglingaleikhús Hlíðaskóla er sérstakt verkefni að því leyti að aðalmarkmið þess er ekki að 

koma út í gróða heldur að ná því að standa á sléttu þegar verkefninu er lokið. Leitað er eftir 

verðmætum sem felast í uppeldislegum gildum og þroskandi samvinnu unglinga sem aftur 

leiðir til sterkari sjálfsmyndar þeirra og vináttu. Var það niðurstaða stjórnendateymisins að 

þau verðmæti sem leitað var eftir hefðu orðið til þar sem nemendur kæmu stoltir, öruggir og 

ánægðir út úr vinnuferlinu.  
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Hvað gekk illa? 

Sá þáttur sem sneri að dansinum gekk erfiðlega. Ráðinn dansstjóri forfallaðist og kom það illa 

við verkefnið. Þar sem útlit var fyrir að dansstjóri kæmi inn fljótlega var beðið allt of lengi 

með að leita lausna. Þremur vikum fyrir frumsýningu voru engir dansar tilbúnir. Nemendur 

höfðu þó reynt að vinna sjálfstætt en ekki gengið nógu vel. Þegar útséð var um að dansstjórinn 

kæmi til baka var leitað til stúlku sem útskrifaðist úr skólanum 2007. Hún aðstoðaði hluta 

dansaranna en einnig var danskennari skólans fenginn til að leiðbeina síðustu vikuna. Þetta 

setti sitt mark á dansþáttinn í verkefninu en bjargaðist þó fyrir horn.  

Fjármögnun gekk ágætlega þó að styrkur sem leitað hafði verið eftir frá forvarnarsjóði 

fengist ekki. Ekki var haft fyrir því að svara umsókninni þó að því hefði verið lofað við 

móttöku umsóknar og er það að mati teymisins umhugsunarefni. 

Hvaða lærdóm má draga og hverju þarf að breyta? 

Af þessu verkefni má læra hvernig virkja á nemendur og finna þeim sameiginlegt verkefni þar 

sem hæfileikar allra geta notið sín. Sú mikla samheldni og vinátta sem skapaðist milli 

nemenda í uppsetningu þessa krefjandi söngleiks getur opnað augu þeirra fyrir því hvernig 

virkt samfélag byggist á hópnum sem sterkri liðsheild. Með verkefninu kom einnig glöggt í 

ljós hve eftirsóknarvert það er að gefa nemendum tækifæri til að sýna afrek sín og hve 

uppbyggilegt það er hverjum og einum að fá notið sín. 

Hvað varðar breytingar er rík hefð orðin til í kringum verkefnið í Hlíðaskóla en í hvert 

skipti sem söngleikur er settur upp er einhverju hnikað til frá síðustu uppsetningu. Í þetta sinn 

var sú nýbreytni tekin upp að verkefnið var valfag nemenda. Sú ráðstöfun var á margan hátt 

mjög jákvæð en þó eru nokkrir vankanntar þar á sem þarf að skoða betur fyrir næstu 

uppsetningu. Á það sérstaklega við um stöðu kennara (leiðbeinenda) en þeir eru ráðnir að 

hausti. Gerður var bindandi samningur við þá sem gerði fjárhagsstöðu verkefnisins veikari 

þegar forföll urðu. Á þetta reyndi við uppsetninguna og kom það sér afar illa. 
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4 Viðtalsrannsókn á viðhorfum til söngleikja í Hlíðaskóla 

Með rannsókninni er reynt að varpa ljósi á það hvernig leiklist og söngleikjauppfærslur hafa 

haft áhrif á nemendur í unglingadeild Hlíðaskóla þau ár sem verkefnin hafa verið í gangi. 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Til að ná fram lýsandi áhrifum á viðmælendur sem veitt gæti skilning á umfjöllunarefninu var 

gerð eigindleg viðtalsrannsókn þar sem tekin voru óstöðluð hálfopin viðtöl við 12 einstaklinga 

og þau greind út frá þemum. Óstöðluð viðtöl eru lýsandi og veita skilning á sameiginlegum 

reynsluheimi þátttakenda. Einnig gefur það möguleika á því að innihald viðtalsins geti þróast 

og nýjar upplýsingar komi fram í kjölfarið (Meyvant, 2008). Stuðst er við dagbækur, skrifleg 

gögn og skriflega endurgjöf frá þeim sem komu að verkefninu. 

Rannsóknin byggist á eigindlegum aðferðum með þátttökuathugunum, gagnaskoðun 

og viðtölum (Meyvant, 2008). Með viðtölum við 12 mismunandi þátttökuaðila má gera ráð 

fyrir breiðri sýn á rannsóknarefnið. Viðtöl eru ein algengasta gagnasöfnunaraðferðin í 

mörgum rannsóknum. Þau fela í sér að rannsóknargagna er aflað með beinum orðaskiptum 

rannsakanda og viðmælanda. Þannig eru viðtöl félagsleg athöfn þar sem samskipti 

rannsakanda og viðmælanda endurspegla margvíslegt og flókið samspil hugsana, hegðunar, 

skynjana og tilfinninga (Helga Jónsdóttir, 2003). Þá þarf sá sem tekur viðtalið að hafa 

sérfræðiþekkingu á því sviði sem rætt er um og einnig að vera sterkur á sviði mannlegra 

samskipta (Kvale, 1996). Í hálfstöðluðum viðtölum, eins og þeim sem hér er unnið út frá, er 

leitast við að skilja reynslu þátttakenda frá þeirra eigin sjónarhóli með mjög opnum viðtölum 

en setja þó ákveðnar staðlaðar spurningar inn í rammann. Í viðtölunum felast samræður þar 

sem umræðuefnið er ákveðið af rannsakanda sem ræðir við viðmælandann með það að 

markmiði að fá fram sýn hans og reynslu á viðkomandi málefni. Umræðuefnið er ákveðið 

fyrir fram en innihald samræðnanna ekki. Viðfangsefnið er skoðað út frá mismunandi 

sjónarhornum af einstaklingum sem koma að því með ólíkum hætti (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Áreiðanleiki og réttmæti rannsóknarinnar felst í vinnuferli hennar og hvernig að henni er 

staðið. Kvale og Brinkman (2009) benda á að í réttmæti felist: 

 Rannsóknaraðferð.

 Áreiðanlegar kenningar og rök sem tengja rannsóknarspurningu við niðurstöðu.
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 Gæði og trúverðugleiki viðtala.

 Afritun gagna.

 Gagnagreining.

 Matið sem lagt er á niðurstöðurnar.

 Réttmæt greinargerð sem lýsir niðurstöðum rannsóknarinnar.

4.2 Gögn og gagnasöfnun 

Við vinnu að söngleikjaverkefninu Hver er ég? safnaðist mikið af gögnum sem greind eru 

samhliða gögnum um vinnuferli við fyrri uppsetningar á söngleikjum í Hlíðaskóla. Þar er um 

að ræða margs konar vinnuskjöl tengd vinnuferlinu, eins og dagbækur, greinar úr dagblöðum, 

leikskrár, ljósmyndir, myndbandsupptökur og handrit. Þátttökuviðtölin voru tekin á tímabilinu 

október 2011 – ágúst 2012. Viðmælendur eru núverandi og fyrrverandi nemendur skólans á 

aldrinum 15–35 ára. Haft var samband við þá með tölvupósti og fengu allir nánast eins 

fyrirspurn. Allir utan einn, sem bar við tímaskorti, tóku mjög vel í beiðnina og fundu sér tíma. 

Valinn var annar aðili í staðinn fyrir þann sem ekki gaf kost á sér. Þannig liggja fyrir 

fjölbreytt og ítarleg gögn sem gefa góða mynd af vinnu og upplifun nemenda á leiklistarsviði 

Hlíðaskóla. Hornsteinn réttmætis í rannsókn sem þessari er einmitt að gögnin sem byggt er á 

séu ítarleg, fjölbreytt og tæmandi (Helga Jónsdóttir, 2003). 

4.3 Viðtalsrammi 

Eins og gert er ráð fyrir í óstöðluðum viðtölum var viðtalsramminn ekki í föstum skorðum 

(Helga Jónsdóttir, 2003) þar sem markmiðið var að hafa þau eins lítið stýrandi og kostur væri 

(Fylgiskjal 6). Í byrjun var lögð fyrir lífssöguleg spurning og í framhaldi af því spurningar 

varðandi verkefnin sem rannsóknin beinist að. Upphafsspurningin var mjög opin og gaf 

viðmælendum tækifæri til að tjá sig um allt það sem þeir töldu sig hafa fram að færa. Þar sem 

leitað var eftir ákveðnum þáttum í viðtölunum voru þeir skráðir jafnóðum niður þegar þeir 

birtust í lýsingum viðmælenda og dýpkaðir eftir því sem á þurfti að halda. Í seinni hluta 

viðtalsins voru lagðar fyrir viðmælendur afmarkaðri spurningar um rannsóknarefnið. Þar sem 

um mismunandi viðtalshópa var að ræða (þ.e. nemendur, bæði þeir sem höfðu verið með í 

slíku verkefni og þeir sem ekki höfðu verið með, og starfsmenn) voru spurningarnar aðeins 

mismunandi eftir hópum. Í viðtalsáætluninni var því tryggt að sama þemað væri í öllum 

viðtalsrömmunum (Meyvant, 2008).  
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4.4 Greining og úrvinnsla gagna 

Viðtöl rannsóknarinnar voru hljóðrituð og í lokin dregin saman og borin undir viðkomandi. 

Meðan á viðtölunum stóð var reynt að dýpka og þróa spurningarnar eins og efni stóðu til. Eftir 

að viðtölin höfðu verið tekin við þátttakendur voru þau afrituð frá orði til orðs. Við lok 

verksins var hljóðritunum eytt. Viðtölin voru lesin vandlega yfir og í framhaldi af því voru 

þau lykluð og túlkuð og reynt að nálgast sameiginleg mynstur þar sem gerður var 

samanburður á viðhorfum og reynslu hjá þátttakendum með því að draga saman helstu 

efnisatriði (Helga Jónsdóttir, 2003). Einnig voru viðhorf starfsmanna borin saman og sett í 

samhengi við reynslu og viðhorf nemenda.Við greiningu á gögnum var meginmarkmiðið að 

skilja lýsingar viðmælenda, túlka þær og setja í samhengi. Við greininguna var lögð sérstök 

áhersla á að skoða sjálfsmynd, samskipti og félagsleg tengsl þátttakenda í söngleikjavinnunni 

ásamt annarri upplifun þeirra sem gæti gefið einhverjar vísbendingar um rannsóknarefnið.  

 Í greiningunum koma fram sex lykilþemu:

 Félagsþroski og samskipti.

 Sjálfsmynd.

 Námið.

 Að sýna afrekið.

 Nemendur með sérþarfir.

 Þeir sem ekki tóku þátt.

4.5 Stuðningsgögn 

Til eru myndbandsupptökur af flestum þeim söngleikjauppfærslum sem gerðar hafa verið í 

Hlíðaskóla. Þau ásamt miklu magni af ljósmyndum sem eru til frá upphafi 1994 eru góð 

heimild um þá þróun sem átt hefur sér stað. 

Einnig gaf handritsnefnd, alls 10 nemendur og kennarar sem öll störfuðu við síðustu 

uppsetningu, umsagnir eftir að verkefninu lauk.  
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4.6 Hagsmunir og trúverðugleiki 

4.6.1 Hagsmunir Hlíðaskóla 

Markviss þróun leiklistarkennslu hefur átt sér stað í Hlíðaskóla frá árinu 1994 og var skólinn 

móðurskóli lista á árunum 2003–2007 þar sem áhersla var lögð á leiklist, tónmennt og dans. 

Með rannsókn þessari er lagt mat á þær leiðir sem skólinn hefur farið varðandi sviðslistir og 

áhrif þeirra á nemendur. Hagsmunir skólans felast þannig í því mati á skólastarfi sem fram fer 

í rannsókninni.  

4.6.2 Hagsmunir rannsakanda 

Það er ljóst að ég sem rannsakandi er mjög tengd verkefninu og er meðvituð um að það gæti 

skaðað áreiðanleika rannsóknarinnar. Ég hef hannað verkefnið og þróað og má því ætla að 

það sé mjög persónulegt og skipti mig miklu máli. Sem leiðandi aðili leiklistar og söngleikja 

unglinadeildar hef ég fengið mikla umfjöllun og hrós fyrir þau störf mín í Hlíðaskóla og því 

gæti mér verið í mun að niðurstöður rannsóknarinnar séu jákvæðar.  

Ekki verður horft fram hjá þeirri reynslu og þekkingu sem ég hef öðlast með 

verkefnunum og þeim sögulegu heimildum sem ég hef yfir að ráða vegna þátttöku minnar í 

þróun og uppbyggingu þeirra. Við nána ígrundun tel ég að þar sem ég hef fylgt verkefnunum 

alla tíð, safnað gögnum, skráð punkta og unnið að stöðugri áframhaldandi þróun megi ætla að 

þekking mín og reynsla teljist frekar til kosts en galla gagnvart viðfangsefninu. Þannig má 

ganga út frá því að meginhagsmunir mínir sem rannsakanda séu mat og skjalfestar niðurstöður 

á áhrifum vinnunnar á nemendur og skólastarf í Hlíðaskóla.  

4.6.3 Trúverðugleiki og staða gagnvart viðmælendum 

Því getur fylgt ákveðin áhætta að vera of kunnugur viðfangsefninu (Kvale, 1996). Þó að ég 

sem rannsakandi væri meðvituð um það varð ekki hjá því komist þar sem söngleikjaverkefnið 

er mín eigin hugsmíð og allir þátttakendur í því hafa verið nemendur mínir. Þar af leiðir að 

viðmælendur eru tengdir mér, bæði sem nemendur og samstarfsmenn. Þó að það geti verið 

gott að þekkja vel til viðfangsefnisins getur verið erfitt að skapa nauðsynlega fjarlægð svo að 

hægt sé að skoða hlutina gagnrýnum augum. Taka verður með í reikninginn stöðu og 

hugmyndir rannsakandans gagnvart rannsóknarefninu og hvernig það getur haft áhrif á 
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úrvinnslu gagna. Of mikil tengsl við viðmælendur geta heft rannsóknir og getur verið erfitt 

fyrir þá að mæta rannsakanda í nýju hlutverki. Það er mikilsvert að rannsakandinn geri 

viðmælendum sínum grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar þegar við upphaf hennar 

(Silvermann, 2005). Ég gerði öllum viðmælendum mínum grein fyrir ástæðunni fyrir 

rannsókninni og ræddi jafnframt um þá stöðu að ég sem leikstjóri þeirra söngleikja sem spurt 

væri um rannsakaði jafnframt áhrif þeirra á þau sjálf. Þrátt fyrir þetta lýstu allir yfir áhuga á 

að taka þátt í rannsókninni og töldu hana skólastarfinu til framdráttar. Þátttakendur lögðu sig 

fram um að vera bæði málefnalegir og óhlutdrægir og sýndu mér með því ákveðið traust sem 

ég hef reynt að vinna út frá. Mín stærsta glíma sem rannsakanda hefur verið að horfa til 

rannsóknarinnar gagnrýnum augum og búa mig um leið undir að takast á við niðurstöðu sem 

væri mér jafnvel ekki að skapi.  

4.7 Val á viðmælendum 

Þegar kom að því að velja þátttakendur vöknuðu margar spurningar. Alls hafa um 800 

nemendur tekið þátt í söngleikjauppsetningum í Hlíðaskóla og að sjálfsögðu varð ég að 

takmarka valið svo að gögnin yrðu ekki allt of yfirgripsmikil. Nokkur hópur nemenda sem 

hefur útskrifast frá skólanum hefur lagt leiklist fyrir sig og starfa þau bæði sem leikarar og 

leiklistarnemar. Auðvelt hefði verið að tala við þá og sýna fram á áhrif leiklistariðkunar í 

grunnskóla á starfsval en það var ekki markmiðið með rannsókninni. Þess í stað var tekið 

markmiðsúrtak viðmælenda sem felur í sér að þátttakendur eru valdir með það í huga að gefa 

sem heildstæðasta mynd af viðfangsefninu. Þannig ráða markmið rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningin því hvaða viðmælendur eru valdir (Silverman, 2005). Valinn var 

svipaður fjöldi einstaklinga úr hverjum árgangi, til jafns nemendur sem höfðu leikið og þeir 

sem höfðu verið sviðsmenn, tónlistarmenn og dansarar. Einnig var áhersla lögð á að fá ólíka 

einstaklinga og forðast að velja viðmælendur sem væru tengdir rannsakanda 

fjölskylduböndum.  

Útgangspunktur rannsóknarinnar var reynsla nemenda af söngleikjauppfærslu og eru 

þeir því aðalviðfangsefni viðtalanna. Einnig var rætt við starfsmenn og skólastjórnendur til að 

fá þeirra sýn á verkefnið. Viðmælendur voru alls 12. Voru það 9 núverandi og fyrrverandi 

nemendur og 3 starfsmenn; 6 karlar og 6 konur. Í byrjun rannsóknarferlisins var þátttakendum 

sendur tölvupóstur þar sem gerð var grein fyrir rannsókninni og hvað í henni fælist. Viðtölin 

fóru fram á vinnustöðum viðmælenda og á heimili þeirra, tvö viðtöl voru tekin á heimili 
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rannsakanda og eitt á kaffihúsi. Í öllum tilfellum var farið að ósk viðmælenda um hvar 

viðtölin færu fram. Tímalengd viðtalanna var frá 30–45  mínútur.  

4.8 Viðmælendur 

Eftir að viðmælendur höfðu verið valdir og staða þeirra skráð kom í ljós að þeir nemendur 

sem valist höfðu í viðtölin voru flestir mjög vel félagslega settir í skólanum. Hvort þetta veikir 

trúverðugleikann er ekki ljóst en við ígrundun virðast flestir unglingar sem taka þátt í 

söngleikjaverkefnum vera nokkuð vel settir félagslega innan jafningjahóps. Þeir sem eru 

félagslega einangraðir eru ekki sérstakt viðfang þessarar rannsóknar og þess vegna ekki 

fjallað um það hér.  

Eftirfarandi voru valdir: 

 Nemendur sem hafa verið þátttakendur í söngleikjum á árabilinu 1994–2012.

 Nemendur sem hafa valið að vera ekki með.

 Starfsmenn skólans.

Hér verður gerð grein fyrir þeim viðmælendum sem valdir voru, hvar þeir eru staddir í dag og 

tengsl þeirra við rannsakanda. Fjallað er um stöðu þeirra innan viðkomandi verkefnis og um 

leið gerð stuttlega grein fyrir uppsetningunni sem þeir tóku þátt í. Allir viðmælendur nema 

einn hafa verið nemendur rannsakanda bæði í myndlist og leiklist. Þeir hafa þó ekki haft 

sterkari tengsl við rannsakanda en almennt gerist með nemendur í Hlíðaskóla fyrir utan að 

allir hafa tekið þátt í söngleik undir stjórn hans. Segja má að tengslin við Hildi hafi verið mest 

þar sem vinátta myndaðist milli hennar og rannsakanda sem hefur varað síðan. Vegna 

trúnaðar var nöfnum viðmælenda breytt við úrvinnslu og voru þeim valin nöfn af handahófi.  

Ari – 1994  

„Ég var svoldið upp með mér, að við skyldum vera spurð álits.“ 

Íslenskukennari í framhaldsskóla. 

Ari tók þátt í söngleik árið 1994. Þetta var fyrsta sinn sem söngleikur var settur upp í 

Hlíðaskóla og var hann í hljómsveitinni í söngleiknum. Á þessum tíma var leiklistarkennsla 

ekki byrjuð í skólanum og höfðu nemendur því ekki fengið neina tilsögn eða þjálfun í leiklist. 
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Leiklist sem slíka taldi hann ekki hafa höfðað til sín og valdi hann því að vera í 

hljómsveitinni. Hann var félagslega vel settur og sat meðal annars í nemendaráði skólans. Ari 

var í 10. bekk þegar sýningin var sett upp. 

Tengsl við rannsakanda – Nemandi var í myndlist í þrjá vetur. 

Hildur – 1997 

„Það þarf hugrekki á þessum aldri til að koma fram.“  

Starfandi leikkona. 

Hildur var leikari og söngvari í uppsetningunni þegar hún var í 9. bekk. Árið 1997 þegar 

Hildur var í söngleik var eingöngu leiklistarkennsla í vali í 9. og 10. bekk í unglingadeild 

Hlíðaskóla. Sú kennsla hafði aðeins verið í boði í tvö ár. Fyrir þann tíma hafði leiklist verið 

kennd á námskeiðum sem ÍTR stóð fyrir. Hildur hafði sótt þau námskeið frá 10 ára aldri. 

Hildur var ágætlega sett félagslega og átti sterkan vinahóp. Vorið 2003 eftir stúdentspróf vann 

Hildur hálfan vetur sem stuðningsfulltrúi í Hlíðaskóla og var þá aðstoðarmaður við 

söngleikjauppfærslu. Árið 2009 kom Hildur aftur að uppsetningu í skólanum sem ráðgjafi. 

Tengsl við rannsakanda – Nemandi í leiklisti, myndlist, samstarfsaðili, vinur seinni ár. 

Fríða – 2000 

„Þarna eru krakkar sem kennararnir eru komnir stundum með dáldið mikið 

nóg af og nenna ekki að díla við.“  

Kennari og starfsmaður félagsmiðstöðvar ÍTR. 

Fríða tók þátt í söngleiknum Í tíma sem settur var upp árið 2000 í félagsheimilinu í Kópavogi 

og er það í eina skiptið sem ekki hefur verið sýnt í samkomusal Hlíðaskóla. Í dag er Fríða 

kennaranemi á lokaári en starfar jafnframt sem frístundaleiðbeinandi hjá ÍTR í félagsmiðstöð 

unglinga í Hlíðahverfi. Fríða var leikari í sýningunni. Hún var þá í 9. bekk og ágætlega sett 

félagslega og átti góðan vinahóp. Hún leit á sig sem mikla leikkonu og hafði mikinn áhug á 

allri leiklist í grunnskóla.  

Tengsl við rannsakanda – Nemandi í leiklist og myndlist. Samstarfsaðili. 
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Gunnar – 2003 

 „Þetta lætur mann takast á við það sem maður er hræddur við.“ 

Upptökustjóri í hljóðveri. 

Gunnar var þátttakandi í söngleikjauppfærslu Hlíðaskóla Blokk nr. 7 árið 2003. 

Gunnar fékk kennslu í leiklist í unglingadeild. Hann var í framhaldinu virkur í leikuppfærslum 

á menntaskólaárum sínum og er í dag opinn og einlægur ungur maður með ákveðin markmið 

um framtíðina. Gunnar, sem þá var í 8. bekk, var leikari í sýningunni. Hann var ágætlega vel 

settur félagslega en langyngstur í hópnum. 

Tengsl við rannsakanda – Nemandi í leiklist og myndlist. 

Eva – 2006 

 „Allir sem eru vinir mínir í dag voru í þessu.“  

Starfandi á leikskóla og nemandi í LHÍ. 

Eva tók þatt í söngleiknum Lífið trylltur dans 2006. Hún var leikari, dansari og söngvari. Hún 

var eingöngu í leiklist í vali í unglingadeild þar sem leiklist sem kennslugrein var ekki í boði 

þegar hún var í yngri deildum. Eva var dansari, leikari og söngvari í sýningunni. Eva var í 9. 

bekk á þeim tíma. Hún átti ágætan vinahóp þegar hún var í söngleiknum og þar kynntist hún 

kærastanum sínum sem er ári eldri og eru þau búin að vera saman síðan þá.  

Tengsl við rannsakanda – Nemandi í leiklist, förðun og myndlist. 

Davíð – 2009 

„Ég veit ekki hvernig ég væri, hefði ég ekki farið í leiklist.“  

Nemandi í Verslunarskóla Íslands. 

Það sem var öðruvísi þetta söngleikjaár var að vegna hrunsins í þjóðfélaginu haustið 2008 

stóð til að blása söngleikinn af þar sem skólinn treysti sér ekki til að fjármagna verkefnið. Þeir 

styrkir sem áður höfðu fengist voru ekki í boði og því var söngleikjahefðin í uppnámi. Eftir 

miklar vangaveltur var farin sú leið að leita til fyrrum nemenda sem verið höfðu í skólanum 

fimmtán árum fyrr og varð niðurstaðan sú að fjórir eldri nemendur komu að verkefninu, tveir 

kennaranemar og tveir starfsmenn skólans. Allt þetta fólk gaf vinnu sína og margir foreldrar 

lögðu verkefninu lið. Tekið var til æfinga leikritið Það er að koma sem samið hafði verið og 

flutt af nemendum árið 1997 en þeir gömlu nemendur sem komu til aðstoðar höfðu allir samið 
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og tekið þátt í þeirri sýningu. Þetta er í eina skiptið sem leikhópurinn hefur ekki samið 

leikverk sitt sjálfur.  

Davíð var í 9. bekk og var tæknimaður í uppfærslunni. Hann var vel settur félagslega 

og varð meðal annars formaður nemendafélagsins ári seinna í 10. bekk.  

Tengsl við rannsakanda – Nemandi í myndlist. 

Björn – 2012 

 „Það var fjör sko, og öllum fannst þetta mjög flott!“  

Nemandi. 

Björn, sem þá var í 10. bekk, tók þátt í uppfærslu árið 2012 á söngleiknum Hver er ég? Hann 

tók að sér að vera sviðsmaður og stóð sig afar vel í því verkefni. Vegna þess var hann valinn 

til að vera yfirsviðsmaður sem fól það í sér að stjórna öðrum sviðsmönnum. Einnig vann hann 

við hönnun leikmyndar og kom að gerð leikskrár. Björn ákvað að taka ekki að sér leikhlutverk 

í uppfærslunni vegna sviðsskrekks og ótta við að standa sig ekki en þegar á leið sá hann eftir 

því og fékk hann skrifað inn fyrir sig lítið hlutverk í einni hópsenu leikritsins. Nemendur í 

söngleiknum 2012 eru fyrstu nemendur skólans sem hafa fengið leiklistarkennslu alla 

skólagönguna og er Björn einn af þeim. Björn var ágætlega settur félagslega og leið vel í 

skólanum.  

Tengsl við rannsakanda – Nemandi í myndlist. 

Nemendur sem völdu að standa fyrir utan verkefnið 

Um 80% nemenda hafa tekið þátt í verkefninu í hvert sinn og er forvitnilegt að heyra rödd 

þeirra sem ekki hafa valið að vera með. Því voru valdir tveir nemendur úr þeim hópi, annar 

þeirra var í skólanum fyrir nokkuð mörgum árum en hinn er í skólanum. 

Unnur – 2012 

„Þú mátt ekkert fara inn, þú ert ekkert í þessu.“  

Nemandi í 9. bekk árið 2012. 

Unnur valdi að taka ekki þátt í uppsetningunni vegna anna og af ótta við að koma fram. Unnur 

átti yngri bróður í verkefninu og var hún mjög stolt af honum. Unnur virðist eiga ágæta vini 
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en fram kemur í viðtalinu að hún varð fyrir vonbrigðum með neikvæð viðbrögð þeirra 

gagnvart sér á meðan á verkefninu stóð. 

Tengsl við rannsakanda – Nemandi í myndlist. 

Máni – 2012  

„Mér leið eins og ég væri smá útundan.“  

Var nemandi í 10. bekk 2012. 

Máni fluttist til Íslands frá Svíþjóð þegar hann var í 9. bekk. Máni hefur myndað ágæt 

félagatengsl og á góðan hóp af vinum. Hann valdi að vera ekki með í verkefninu 2012 en sá 

sig um hönd á miðju ferli og fékk inni í verkefninu sem leikari. 

Tengsl við rannsakanda: Engin. 

4.8.1 Starfsmenn skólans 

Starfsmenn skólans fara ekki varhluta af ástandinu meðan á uppsetningu stendur þannig að 

eftirsóknarvert var að rödd þeirra kæmi fram og voru valdir sem viðmælendur skólastjórnandi, 

kennari og stuðningsaðili.  

Klara 

 „Þetta eru bara  töfrar.“ 

Stuðningsaðili í Hlíðaskóla. 

Klara hefur verið stuðningsaðili í Hlíðaskóla í nokkuð mörg ár. Hún fylgir fötluðum 

nemendum í leiklistartíma og á söngleikjaæfingar. Hún hefur fylgst með söngleikjaferlinu 

a.m.k. þrisvar sinnum frá fyrsta degi til síðustu sýningar. Segja má að hún sé fluga á vegg. 

Þess vegna var eftirsóknarvert að fá hana í viðtal. 

Tengsl við rannsakanda – Samstarfsmaður í 7 ár. 
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Edda  

„Við sjáum það oft ekki fyrr en eftir á hversu miklu máli þetta hefur skipt 

nemendur.“ 

Bóknámskennari í unglingadeild. 

Edda hefur verið bekkjarkennari í unglingadeild í nokkuð mörg ár og þess vegna hefur hún 

upplifað áhrif söngleikja og leikuppfærslna á nám og daglegt líf nemenda. Edda hefur 

ákveðnar skoðanir á málefnum nemenda. Þar sem rannsakandi vissi ekki um afstöðu hennar 

til leiklistarvinnunnar varð hún fyrir valinu. 

Tengsl við rannsakanda – Samstarfsmaður í 8 ár. 

Kristrún 

„Spurningin er: Hvað er nám?“ 

Skólastjóri í Hlíðaskóla. 

Þar sem ljóst er hver skólastjóri Hlíðaskóla er gengur hún undir sínu rétta nafni í 

rannsókninni. Hún er mjög jákvæð fyrir söngleikjaverkefninu sem er forsenda þess að vinnan 

geti gengið upp. Skólastjóri er í raun verndari verkefnisins. 

Tengsl við rannsakanda – Yfirmaður í 6 ár. 

4.8.2 Vinnuteymi söngleiks 2012 

Fimm aðilar úr leiðbeinendateymi verkefnisins 2012 skiluðu einnig skriflegri umsögn um 

upplifun sína af verkefninu. 
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5 Niðurstöður viðtala 

5.1 Leiklistarkennsla í Hlíðaskóla 

Til að fá skýrari sýn á söngleikjahefðina og áhrif hennar í Hlíðaskóla var mikilvægt að fá 

viðhorf viðmælenda til leiklistarkennslu almennt í skólanum. Því hófust viðtölin með því að 

þeir voru spurðir út í leiklist og leiklistarkennslu skólans.  

Allir viðmælendur töldu að leiklist ætti að kenna sem sjálfstæða grein í skólum. Sex 

töluðu um að hún ætti að vera í grunnskólanum bæði sem sjálfstæð listgrein og einnig ættu 

kennarar að tileinka sér aðferðir leiklistar við kennslu. Leikræn framsetning gæti verið leið 

fyrir einhverja nemendur til að sýna fram á kunnáttu sína og hæfni því ætla megi að ólíkir 

nemendur þurfi mismunandi leiðir til náms og úrlausna. Viðmælendur lögðu áherslu á 

mikilvægi þjálfunar í samskiptum og að mati flestra þeirra er leiklist kennslugrein sem býr 

nemendur undir mörg þau verkefni sem þeir munu taka að sér í þjóðfélagi þar sem krafist er 

færni í samskiptum, umburðarlyndis, samstöðu og virðingar.  

Hlíðaskóli leggur upp með að vera með margvíslegar uppákomur og sýningar fyrir 

nemendur þannig að þeir fái sem oftast tækifæri til að sýna afrek sín. Skólanum gefst meðal 

annars tækifæri til að rækta þann þátt á leiksviði skólans. Leiklistartímarnir og leiksýningarnar 

sem fram fara í skólanum eru nátengd og gefast nemendum mörg tækifæri til að sýna 

leiklistarleg afrek sín á hverjum vetri fyrir vini, vandamenn og skólafélaga. Þegar 

viðmælendur voru spurðir að því hvernig þeir minntust leiklistarinnar í skólanum komu mjög 

mismunandi sjónarhorn í ljós. Eins og í öllum öðrum greinum er augljóslega mjög breytilegt 

hve mikinn áhuga og hve mikla ánægju nemendur hafa haft af námi í leiklist. Margir hafa haft 

mikla ánægju af tímunum og aðrir verið hálfutanveltu. Eva, sem var í skólanum fyrir sex 

árum, rifjar upp leiklistartímana: 

Mér fannst bara æðislegt [...] maður þekkti alla en samt var maður svo 

feimin við að koma fram en þarna æfðistu í því.  

Fram kom að leiklistin getur stundum reynst nemendum erfið og þá sérstaklega ef þeir eiga 

við feimni eða óframfærni að stríða. Um leið getur hún þó hjálpað þeim við að finna farveg til 

að takast á við óttann. Birni fannst leiklistin alltaf erfið þegar hann var yngri: 

Mér fannst aldrei neitt brjálað að taka að mér leiklist þegar  

ég var lítill sko. Mér fannst það alltaf eitthvað svoldið skrýtið og 
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var alltaf feiminn við að sýna eitthvað [...] en samt svona fannst mér 

alveg gaman.  

Eins og Erikson bendir á getur verið afar erfitt að standast álag unglingsáranna (Erikson, 

1968). Þó að margt bendi til þess að leiklistin sé heppileg leið til að þjálfa nemendur í að 

takast á við feimni og óframfærni er ekki gefið að það takist alltaf. Unnur notfærði sér 

kunnáttuna úr leiklistinni þrátt fyrir að hún teldi hana erfiða. Alla skólagönguna hafði hún átt í 

vandræðum með að vinna bug á feimni sem ágerðist með árunum. Hún telur sjálf að 

gelgjuskeiðið hafi átt mestan þátt í því og vanlíðan hennar hafi náð hámarki í efstu bekkjum 

grunnskólans. Hún talar um hvernig leiklistin geti hjálpað þar sem hún þjálfi nemendur í því 

að koma fram: 

Leiklistin hjálpaði mér við að koma fram. Ég er alltaf jafnskrýtin 

þegar ég á að standa fyrir framan bekkinn og lesa upp […] en svo 

hugsar maður; okei, þetta er bara bekkurinn og fer að gera pínu leiklist 

úr þessu og byrjar svo bara að leika og þá er þetta bara gaman.  

Í leiklistarnáminu er reynt að koma til móts við alla og finna farveg fyrir þá þar sem sterkustu 

hliðar þeirra fá notið sín. Námið er einstaklingsmiðað og mikilvægt að nemendum finnist þeir 

ekki þvingaðir til að gera eitthvað sem þeir vilja ekki gera. Lögð er áhersla á að finna þeim 

nemendum sem ekki finna sig á sviðinu verkefni við hæfi þar sem sterkustu hliðar þeirra fái 

notið sín. Davíð leggur áherslu á það: 

Ég var aldrei beint hrifinn af því að vera í kastljósinu. En mér fannst 

svo gaman að koma að [...] vera bakvið og fylla kannski upp í 

myndina. 

5.1.1 Skapandi farvegur 

Flestir viðmælendur lögðu áherslu á mikilvægi þess að fá að skapa sjálfir, búa eitthvað til. Þær 

aðferðir sem viðhafðar væru í leiklist í Hlíðaskóla gæfu tækifæri til þess. Ekki væri alltaf lögð 

nógu mikil áhersla á skapandi leiðir almennt í námi í grunnskóla og mætti gjarnan huga meira 

að því. Þetta rímar vel við niðurstöður vinnufunda með nemendum og stjórnendum í 

Hlíðaskóla þar sem farið hefur verið yfir það sem betur má fara í skólastarfinu að mati 

nemenda. Nemendur benda meðal annars á að kennsluaðferðir séu of einhæfar og að ekki sé 

næg áhersla lögð á uppbrot, skapandi vinnu og hópastarf (Kristrún G. Guðmundsdóttir, 
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munnleg heimild, 29. október 2012). Þetta sjónarmið endurspeglast oft í viðtölunum og virðist 

vera ofarlega í huga flestra viðmælenda. Fram kom sú skoðun að leiklist væri meðal annars 

mikilvæg vegna þeirra tækifæra sem hún gæfi til uppbrots á deginum og til þess að koma með 

eitthvað frá sjálfum sér. Með tilliti til mismunandi kennsluaðferða má sjá að nemendur hafa 

oft tekið aðferðum leiklistar fagnandi í skólastarfinu. Að fara úr námsbókarútínunni í skapandi 

greinar er viðmælendum ofarlega í huga og töluðu 6 af þeim um mikilvægi þess. Einnig kom 

fram að áherslan á utanbókarlærdóm og próf væri oft of mikil og námið þannig gert 

óspennandi. Þannig talar Gunnar um mikilvægi skapandi starfs þar sem lögð er áhersla á 

sjálfstæði nemandans:  

Einhvernveginn fékk maður tækifæri til að fara svolítið út úr þessari 

leiðindarútínu þar sem allt er matað oní mann og fékk svoldið sjálfur 

að taka þátt í kennslunni og það finnst mér stællinn sko [...] og þannig 

læri ég miklu betur heldur en ef einhver stendur yfir mér og segir hvað 

ég á að vita og hvernig ég á að gera hlutina.  

Þau viðmið og aðferðir sem oft eru viðhafðar í leiklistarnáminu kalla á öðruvísi nám þar sem 

nemendum eru gefin tækifæri til að fara út úr norminu og viðra sig aðeins. Evu er þetta 

ofarlega í huga þegar hún talar um leiklistina: 

Mér fannst alltaf skemmtilegast þegar það var leiklist. Leika þvottavél 

fyrir framan alla eða gera bara eitthvað sem að var ekki gert 

neinsstaðar annarsstaðar.  

Og Davíð tekur í sama streng: 

Það er voða fínt að fara í tvöfalda stærðfræði og fara síðan í leiklist, 

þú veist, aðeins svona liðka daginn.  

5.1.2 Nám til framtíðar 

Þegar spurt er hvort leiklist skili nemendum einhverju til framtíðar telja flestir viðmælendur 

að svo sé. Sú þjálfun sem boðið hefur verið upp á í skólanum styrki þá í námi og í því að 

koma fram og tjá sig. Sú reynsla sem fékkst í leiklistarkennslunni var þannig, að mati flestra 

viðmælenda, mikilvæg þegar grunnskóla lauk. Þegar komið væri í framhaldsskóla væri mikið 

um að nemendur væru með úrlausnir námsefnis í kynningarformi og þá hafi reynslan af því að 
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koma fram reynst dýrmæt. Fimm viðmælendur töluðu um að leiklistaruppeldið hefði gert 

þeim auðveldara fyrir þegar komið var upp í menntaskóla og þá sérstaklega við að koma frá 

sér úrlausnum þar sem krafist var kynninga. Hildur telur að þessi hæfileiki og reynsla hafi 

komið sér vel fyrir hana í námi eftir grunnskóla. Hún notfærði sér kunnáttuna úr leiklistinni í 

framhaldsskólanáminu: 

Þegar ég var í menntaskóla átti ég og nokkrir aðrir sem vorum saman í 

íslenskuáfanga að kynna verkefni [...] og við settum upp leikrit um 

verkefnið. Og ég man ennþá að kennarinn varð svoldið hissa af því að 

hann bjóst við fyrirlestri.  

Þessi vinkill á leiklistarkennsluna sem nám til framtíðar er eftirtektarverður. Flestir 

viðmælendur töluðu um nauðsyn þess að skólinn legði áherslu á að þjálfa nemendur sína fyrir 

framtíðina með öflugri kennslu í greinum sem örvuðu samskiptahæfni og hæfileikann til að tjá 

sig. Þar kæmi leiklistin sterk inn. Þessi sýn speglast í skoðunum Davíðs sem telur að 

leiklistarþjálfun sé meðal annars mikilvæg vegna þeirra áhrifa sem hún getur haft á nemendur 

til framtíðar í umhverfi þar sem mikið er lagt upp úr að fólk geti komið fram og flutt mál sitt 

án vandræða: 

Það er bara að koma fram. Þú veist það þurfa allir að koma fram 

einhvern tíma, þetta er orðinn ótrúlega stór hluti, bara við að vera í 

vinnu. Og leiklistin hjálpar því alveg gríðarlega. Þó þú sért ekki á 

sviðinu.  

Segja má að farvegurinn sem leiklistarþjálfunin býður upp á geti verið bæði margslunginn og 

spennandi þar sem hún kvíslast út í fleiri greinar og rennur átakalítið saman við aðra þekkingu 

og nám í formi auðveldari samskipta og aukinnar félagsfærni. Gunnar leggur áherslu á 

mikilvægi lipra samskipta: 
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Ef þú ert ekki stressaður að hafa samskipti við fólk, þá opnar það 

einhvernveginn dyrnar að öllu öðru sem þú getur [...] það skiptir 

eiginlega engu máli hvað þú ætlar að gera, þú munt alltaf þurfa að 

hafa samskipti. Og að því leytinu til hjálpar leiklistarkennslan mjög 

mikið.  

Allir viðmælendur töldu að leiklistarkennsla ætti heima í grunnskólanum sem sjálfstæð 

listgrein. Einnig voru flestir viðmælenda sammála um að hún væri mikilvæg sem þjálfun í að 

koma fram til að kynna og flytja mál sitt þar sem nútímasamfélag gerði stöðugt meiri kröfur 

um að fólk búi yfir þeirri færni. Fríða telur leiklistarþjálfun þar hafa mikið að segja: 

Það er bara þetta að þú lærir að tjá þig á auðveldari hátt. Lærir að 

koma frá þér hlutunum og að koma fram fyrir hóp fólks. Það er 

ótrúlega mikilvægt og þá sérstaklega í dag þar sem gerð er meiri krafa 

á atvinnumarkaði [...] og í námi áttu að koma fram og þarft að geta 

tjáð þig.  

Það kom fram hjá Birni, sem var yngsti viðmælandinn, að hann er meðvitaður um þá þjálfun 

sem fram fer í leiklist. Þó að hann fyndi sig aldrei neitt sérlega vel í greininni fann hann þó að 

hún hafði áhrif á samskiptahæfni hans og hann sér fyrir sér mikilvægi hennar í því námi sem 

grunnskólinn býður upp á: 

Bara af því að þetta er sú listgrein sem getur nýst þér mest í 

framtíðinni [...] ég held einhvernveginn mesti undirbúningurinn fyrir 

lífið.  

5.1.3 Mikilvægi 

Þegar nánar er spurt um mikilvægi greinarinnar telja flestir viðmælendur að hún sé mjög 

mikilvæg fyrir nemendur. Gunnar telur hana ekki endilega mikilvæga vegna þess að verið sé 

að þjálfa tilvonandi leikara heldur fyrst og fremst vegna þess að hún örvi samskipta- og 

félagshæfni: 

Leiklist, sérstaklega eins og hún er kennd í grunnskóla, snýst ekkert 

um það hvernig er að vera leikari. Hún snýst bara um það hvernig þú 

komjúníkerar við fólk og hvernig þú berð sjálfan þig, hvort sem á að 
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kalla það leiklist eða ekki leiklist [...] Og ég held það sé mjög 

mikilvægt að kenna fólki það.  

Helmingur viðmælenda telur leiklist mjög mikilvæga sem sjálfstæða kennslugrein í 

grunnskólum þar sem unnið er með þá nemendur sem vilja leggja leiklist fyrir sig að 

einhverju marki. Ari viðraði hugmyndir um að þær áherslur ættu að vera valkvæðar og þá 

aðallega í unglingadeild: 

Svo finnst mér að sama skapi að leiklistin sjálf, svona formlegri 

svoldið, ætti endilega að vera í boði að minnsta kosti fyrir þá sem 

lengra eru komnir, sem sýna bæði mikla færni eða mikinn áhuga í 

svona þessari almennu leikrænu tjáningu og þróa það þá áfram upp á 

eitthvað svona meira stig.  

Davíð er á sama máli og telur leiklistarkennslu mjög mikilvæga í grunnskólum, jafnvel eina 

mikilvægustu list- og verkgreinina. Hann talar um farveg fyrir þá leiklistarlega sinnuðu og 

mikilvægi þess að koma til móts við þá. Hann sér ekki fyrir sér skóla án leiklistarkennslu: 

Þá bara veit ég ekki hvert þetta leikræna fólk mundi fara eða gera. 

Þetta er bara svo mikilvæg kynning á atvinnuveg [...] þetta er mjög 

mikilvægt fag [...] næstum því mikilvægast af valfögum.  

Áhugavert var að sjá að allir þeir sem tjáðu sig um þennan þátt töldu leiklist sérstaklega 

mikilvæga á unglingastigi.  

5.1.4 Leiklistaraðferðir í kennslu annarra greina 

Skýrt kemur fram hjá viðmælendum að þeir telji eftirsóknarvert að almennir kennarar tileinki 

sér og séu opnir fyrir aðferðum leiklistar við kennslu. Leikræn framsetning geti verið leið fyrir 

hóp nemenda til að sýna fram á kunnáttu sína í ýmsu námsefni því að ekki séu allir 

einstaklingar eins, einhverjir jafnvel hvorki læsir né skrifandi. Hildur velti fyrir sér hvernig 

aðferðir leiklistar gætu gagnast börnum með sérþarfir: 
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Alltaf er verið að tala um að lesblindir eigi erfitt uppdráttar. Mega þeir 

þá ekki bara vinna myndrænt? Fá að leika það af því að þeir eiga erfitt 

með að lesa. Ég er bara að tala um að allir fái að njóta sín.  

Þegar horft er til leiklistar sem kennsluaðferðar er áhugavert að líta til viðhorfa Ara sem í dag 

er íslenskukennari í framhaldsskóla. Þegar hann talar um mikilvægi greinarinnar veltir hann 

því upp hvernig hann geti fléttað leiklist og tjáningu inn í sína kennslu. Þó að áhugaleysi 

virðist ríkja meðal kennara á aðferðum leiklistar við kennslu má ætla að þekkingarskortur geri 

þá sem vildu tileinka sér þær hikandi við að stíga skrefið og nota leiklist sem einn 

útgangspunkt í kennslunni. Í svörum Ara speglast forvitni hans og áhugi á að máta leiklist við 

námsefnið:  

Mér hefur alltaf fundist mjög forvitnileg svona leikræn tjáning eins og 

það er kallað og mér finnst það útaf fyrir sig mjög spennandi 

vettvangur. Það ættu allir að fá að spreyta sig á eða koma einhverju í 

þó ekki væri nema mjög einfalt leikrænt form. […] svona að leikflytja 

námsefnið.  

5.1.5 Sýn starfsmanna á leiklistarkennsluna 

Leiklistin er að mati allra viðmælenda úr hópi starfsmanna sem rætt var við áhugaverð og 

skemmtileg grein sem veitir gleði inn í skólann. Hún kemur sterkt inn á vanrækta þætti í 

skólastarfi sem er meðal annars þjálfun í að geta komið fram fyrir hóp og hæfni til að flytja 

mál sitt áreynslulaust. Hún örvar sköpunargáfuna og reynir á samskipti, tillitssemi og 

virðingu. Kristrún telur leiklistarkennslu í grunnskóla grein sem þurfi að leggja mikla áherslu 

á. Hún þjálfi færni nemenda í tungumálinu. Þeir læri að koma fram fyrir hóp og flytja mál sitt, 

leiklistin geti verið lífsleiknimiðuð og hún þjálfi samskipti. Feimnir einstaklingar fái á þessum 

vettvangi tækifæri til að blómstra og láta ljós sitt skína: 

[...] að standa fyrir framan hóp sem hlustar á þau flytja mál sitt, það er 

góð lífsleikni og vinnur gegn feimni. [...] Að draga sig í hlé og reyna 

að komast hjá því að vera sýnilegur er oft miklu algengara en við 

gerum okkur grein fyrir.  

Með leiklist er skólalífið bæði skemmtilegra og litríkara og gefur nemendum margt út í lífið 

bæði nú og til framtíðar. Leiklist er í eðli sínu samþættandi afl í skólastarfi. Starfsmennirnir 
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eru samhljóða nemendum um flest og þá sérstaklega hvað varðar kunnáttu og þjálfun til 

framtíðar. Edda telur að sú upplifun sem starfsmenn eiga með nemendum í gegnum leiklistina 

sýni fram á að leiklistarþjálfun mætti vera öflugri í skólanum:   

[... ]mér finnst það sem maður hefur upplifað með krökkunum í 

gegnum uppfærslur og gegnum leiklistina sýna það að við mættum 

gera meira af þessu vegna þess að þetta þjálfar þau í svo mörgum 

þáttum. Þetta reynir á samvinnuna hjá þeim, reynir á að taka tillit til 

og virða, reynir á sköpunargáfuna og sköpunarkraftinn og þjálfar þau í 

að koma fram fyrir aðra. 

Nemendur skólans hafa öðlast verulega reynslu og færni í að koma fram og virðast eiga 

auðvelt með það. Starfsmenn eiga erfitt með að setja sig í spor nemenda og skilgreina 

upplifun þeirra þar sem þeir hafa ekki þann þekkingargrunn í greininni sem nemendur hafa. 

Enginn af starfsmönnum hafði fengið leiklistarkennslu sem barn. Klara, sem er stuðningsaðili, 

velti þessum þætti upp. Þegar hún er stödd í leiklistartímum dáist hún að því hversu mikið er 

unnið með hvern einstakling í tímanum og hversu langt margir nemendur eru komnir í 

greininni:  

Ég get ekki borið þetta saman við neitt nema þegar ég var nemandi 

sjálf. Það er mikið reynt að fá eitthvað fram hjá hverjum nemanda 

með fjölbreyttum aðferðum og það er það sem ég er oftast svona 

heilluð af. Og þá er ég svo hissa hvað krakkarnir eru komnir langt og 

hvað þau eru eitthvað ófeimin. 

Uppbygging leiklistarkennslunar í skólanum virðist þannig gera nemendur ófeimna og örugga 

þannig að þeir eiga auðvelt með að koma fram á sýningum, hvort sem það er í söngleikjum 

yngri deilda eða stærri uppfærslum unglinga. Flestum viðmælendum er það ofarlega í huga 

hvert gildi leiklistar er fyrir framtíðina. Ekki hafi verið lögð nógu mikil alúð við hana almennt 

í samfélaginu og í námi og því sé nauðsynlegt að leggja áherslu á tjáningu einstaklingsins. 

Edda talar um það: 
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[…] því ef það er eitthvað sem ekki er nógu vel gert í íslensku 

samfélagi þá er það einmitt tjáning. Læra að koma fyrir sig orði og 

geta svarað fyrir sig án þess að fara einhvernveginn í flækju. 

Allir viðmælendur í starfsmannahópnum telja að hlutverk leiklistar innan grunnskólans sé 

mikilvægt og í flestum tilfellum hjálpi hún nemendum á þroskabrautinni. Fyrir suma skipt i 

þessir tímar miklu meira máli en bókleg fög. En ef litið sé til þeirra greina megi þó einnig ætla 

að leiklist og tjáning gæti að einhverju leyti stutt við þær. Fyrir skólann sem menntastofnun er 

eftirsóknarvert að hafa góða leiklistarkennslu og mikilvægi greinarinnar er að mati allra 

starfsmanna ótvírætt. Viðhorf Kristrúnar til leiklistar í skólanum speglar þessa skoðun: 

Mér finnst þetta bara alveg ofboðslega mikilvægt í skólastarfi og ég 

verð að segja það alveg eins og er að þetta er einhver sú grein sem ég 

er hvað stoltust af að hafa inni í mínum skóla. Mér finnst hún 

ómetanleg og gefa skólanum aukið vægi sem grunnskóla.  

Edda bendir jafnframt á hvernig grunnskólinn geti annast hlutverk sitt gegnum leiklistina: 

Hvert er hlutverk okkar í grunnskólanum? Það hlýtur að vera að búa 

til einstaklinga sem eru hæfir til að takast á við verkefnin sem bíða 

þeirra. Það er nátturlega mikilvægara en að þau séu góð í stærðfræði 

eða náttúrufræði. Að þau séu hæf til að takast á við, bara næstu 

verkefni. Og það þjálfum við meðal annars með leiklistarkennslu. 

Með því að þjálfa nemendur í því að tala saman og vera góð hvert við 

annað.  

5.2 Söngleikurinn — Niðurstöður 

Í þessum kafla verður reynt að varpa ljósi á helstu niðurstöður varðandi söngleikinn og út frá 

því skoðuð þau þemu sem hæst bar í rannsókninni varðandi hann. Þau atriði sem skáru sig út 

úr og mynduðu heildarþemu voru: 

 Félagsþroski og samskipti.

 Sjálfsmyndin.

 Að sýna afrekið.
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 Námið.

 Nemendur með sérþarfir.

 Þeir sem ekki tóku þátt.

Þegar viðmælendur voru spurðir um söngleikinn komu í öllum tilfellum fram mjög jákvæð 

viðhorf tengd honum. Allir sögðust hafa notið þess að taka þátt í verkefninu og stendur það 

oft upp úr í minningum frá skólagöngunni í Hlíðaskóla.  

Verfkefnið var bæði skemmtilegt og lærdómsríkt. Allir fengu að vera með, nemendur 

fengu viðfangsefni við hæfi og þeir upplifðu að verkefnið væri þeirra þar sem hugmyndir og 

skoðanir væru virtar af kennurum og öðrum nemendum. Skapandi umræða fékk að blómstra 

og nemendum fannst þeir hafa eitthvað að segja og að hlustað væri á þá. Það að skrifa sjálf 

sínar senur í handritið gerði þá enn stoltari og ánægðari með sig. Fram kom að umburðarlyndi 

og virðing fyrir öðrum hefði aukist og pláss hefði verið fyrir alla sem vildu vera með og þeir 

hefðu fengið tækifæri til að skína. Einnig kom oft fram sú ábyrgð sem nemendur fundu fyrir 

og hvernig hún hafði áhrif á væntingar þeirra til verkefnisins. Ari sem var í fyrsta 

söngleiknum 1994 brosir að minningunni: 

Við vorum eitthvað svo fullorðin, fannst manni. Ég man ennþá alveg

eftir því þegar þið voruð að bera þetta undir okkur og hvað ég var upp 

með mér. Þið voruð að spyrja okkur út í hvernig okkur litist á þessa 

hugmynd og hvort þetta væri framkvæmanlegt […] ég man eftir því 

að mér fannst þetta strax mjög gaman, fannst ég eiga hluta af 

prógramminu eða þannig. Við vorum spurð álits og þá auðvitað líka 

vildum við að þetta tækist. 

Sterkasta þemað í gegnum viðtölin er sú mikla áhersla sem viðmælendur leggja á það hvernig 

öll félagsleg samskipti í unglingadeildinni breyttust á meðan á uppfærslunni stóð. Að mati 

viðmælenda breytti söngleikurinn andrúmsloftinu í unglingadeildinni og skólabragurinn varð 

allur annar og betri. Árgangar blönduðust saman, umburðarlyndi jókst og vinabönd styrktust.

Áhugi og gleði yfir því sem aðrir voru að gera varð einnig meira áberandi. Gunnar talaði um 

hvernig félagslegi þátturinn varð aðalatriði verkefnisins fyrir honum: 

Það sem mér fannst skemmtilegast við þennan söngleik var ekki 

endilega línurnar mínar eða tíminn minn á sviðinu heldur félagslegi 

þátturinn. [...] að fá að kynnast og vinna með fullt af fólki, sem maður 
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kannski átti ekki endilega samleið með frá degi til dags, að einhverju 

sameiginlegu markmiði.  

Allir fóru að tala saman og bekkjardeildir runnu saman í eina heild. Björn minnist þess 

hvernig allir fengu sameiginlegt áhugamál og hvernig andrúmsloftið breyttist á jákvæðan hátt:  

Svo allt í einu var ekkert talað um annað í skólanum [...] Hvað átt þú 

að leika og hvað ertu að gera í söngleiknum og hvernig helduru að 

þetta verði? [...] Og svo bara fór þetta allt á fullt.  

Eva talar um hvernig hún upplifði það að geta valið hvað hún vildi gera: 

 Þetta voru bara krakkarnir í áttunda, níunda og tíunda bekk að búa 

þetta til sjálf. Þetta var ekki eins og oft: Þú átt að vera þetta og þú átt 

að gera þetta. Við gerðum þetta sjálf og það var svona stemmning í 

því.  

Í viðtölunum kom oft fram hve stoltir nemendur væru af söngleikjahefðinni og mikilvægi 

uppfærslunnar fyrir þau. Fríða talar um hvernig nemendur hafi fylgst með og beðið eftir að 

röðin kæmi að þeim:  

Þetta var bara partur af því að vera í Hlíðaskóla, maður vissi af öðrum 

söngleikjum og það bara var ekki séns að vera ekki með í þessu.  

Davíð taldi að verkefnið hefði verið bæði tímafrekt og krefjandi en þar sem kröfurnar hefðu 

aldrei verið ósangjarnar hefði verkefnið verið skemmtilegt og gefandi:  

Það gerði kröfur á mann þetta verkefni sko, en mér fannst þetta voða 

skemmtilegt þegar maður lítur til baka.  

5.2.1 Að sýna afrekið 

Allir viðmælendur lögðu áherslu á mikilvægi þess að sýna afrekið, að fjölskyldur, vinir og 

margir fleiri kæmu til að sjá það.  
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Það er nemendum mikils virði að fá tækifæri til að sýna hvað í þeim býr, að standa 

saman sem heild og sýna hvers þau eru megnug. Nám þar sem enginn sér afraksturinn nema 

einn kennari er að mati Hildar ekki alltaf nógu hvetjandi:  

Þetta að vinna í hóp að svona stóru verkefni [...] ekki bara að týna 

laufblöð í Öskjuhlíðinni [...] þó það skipti auðvitað líka máli. En þarna 

voru 150 manns að koma og horfa. 

Allir þurfi á sýnileika og viðurkenningu að halda: 

Ég held að vinnan og ferlið myndi algjörlega falla um sjálft sig ef að 

það væri ekki þessi endapunktur að setja þetta á svið og fá 

utanaðkomandi aðila til að koma og horfa, viðurkenna og gagnrýna. 

Við erum að leggja okkur fram til þess að fá viðurkenningu. 

Gleðin yfir því að fá aðstandendur og vini á sýninguna Hver er ég? var augljós þeim sem til 

sáu. Nemendum var afar mikið í mun að fá sem flesta inn á sýninguna og var áhugavert að 

fylgjast með hvernig leikur einstakra þátttakenda magnaðist þegar einhver sem þeir þekktu 

eða var þeim tengdur sat í salnum. Fjölskylda Björns lét sig ekki vanta: 

Náttlega þurftu þau öll að fara og drífa sig, amma og afi þurftu að 

koma og allir þurftu að sjá þetta [...] það var fjör sko og öllum fannst 

þetta mjög flott.  

Hildur var alltaf viss um að hún tæki þátt í söngleiknum. Hún hafði séð söngleik nemenda í 

unglingadeild þegar hún var tólf ára og hafði það mikil áhrif á hana. Hún telur að nálægð í 

aldri hafi haft mikið að segja: 

Áður en ég kem að unglingadeild þá fer ég að horfa á söngleik hjá 

unglingadeild Hlíðaskóla. Og ég hef bara sjaldan verið jafn star 

strökk og dolfallin yfir neinu. Þetta var það flottasta sem ég hafði séð 

og hafði ég þó mikið farið í leikhús [...] mér fannst þetta bara svo 

magnað, þetta var svo nálægt manni í aldri.  

Þetta viðhorf undirstrikar það hvers virði það er fyrir nemendur að gera verkefnið sýnilegt og 

hvernig sú sýning getur jafnvel haft tilgang fyrir aðra. 
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5.2.2 Nemendur með sérþarfir 

Díana sem er fjölfötluð sagði mér að henni hafi fundist sem dyr hafi 

opnast þegar hún tók þátt í söngleiknum. Hún var með og upplifði sig 

hluta af hóp og hún minntist sérstaklega á það hvað var gaman þegar 

henni var strítt á jafningjagrundvelli. Þegar gaurar eins og Addi og 

Gísli hömuðust í henni og hentu snakki í hana og spurðu hana út í hina 

og þessa hluti. Eins og dyr hafi opnast. Væri hægt að orða það 

eitthvað betur. [Klara] 

Í viðtölunum komu nokkrum sinnum upp umræður um fatlaða einstaklinga í verkefninu og 

töluðu þrír viðmælendur um þá. Þó að ekki hafi verið lagt upp með það sjónarhorn í byrjun og 

engar spurningar bornar fram varðandi þann þátt kallar þetta á umfjöllun og verður henni 

lítillega gerð skil hér. Þar sem verkefnið byggist meðal annars á því markmiði að allir megi 

taka þátt í því sem þess óska er gert ráð fyrir að allir nemendur skólans hafi sama tækifæri til 

þátttöku. Nokkuð margir fatlaðir einstaklingar hafa tekið þátt í söngleikjaverkefnum í gegnum 

tíðina. Fyrir þá einstaklinga jafnt sem aðra er mikilvægt að vera með í sameiginlegum 

verkefnum, upplifa stemmninguna og tilheyra hópnum. Hildur rifjar upp upplifun sína þegar 

hún kom sem aðstoðarmaður að söngleikjauppfærslu: 

Og það voru allir með. Mér er það eftirminnilegt að það var strákur í 

9. bekk sem var með Downs-heilkenni og hann fékk að leika sjóarann 

og fylgjast með bekkjarbræðrum sínum sem pössuðu upp á hann og 

þeir ákváðu að breyta aðeins senunni til að hann væri örugglega á 

réttum stað á réttum tíma. Þetta var bara svo fallegt. Af því að það var 

pláss fyrir alla. 

Það getur verið krefjandi áskorun að finna fötluðum og þroskaskertum einstaklingum stað í 

uppsetningu svo að vel fari og sátt ríki. Einnig getur verið snúið að skipuleggja æfingar með 

tilliti til þeirra þar sem þeir eru oft háðir flutningi og aðstoð. Í eðli sínu er leikuppsetning 

einstaklingsmiðuð og hægt er að laga ferlið að hverjum sem er með góðu skipulagi. Klöru, 

sem er stuðningsaðili, er ofarlega í huga hve erfitt það getur reynst að finna verkefni sem 

henta öllum nemendum. Þetta hljómi einfalt en sé það alls ekki. Þar sem Klara sinnir 

nemendum með sérþarfir kom hún oft inn á þeirra mál í viðtalinu, þar á meðal hvernig til 

hefði tekist gagnvart þeim í söngleikjunum. Hún telur að þessum nemendum líði yfirleitt vel 
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og að þeim sem ekki gangi vel félagslega utan söngleikjavinnunnar gangi oft betur innan 

hennar: 

Þegar Díana, sem er algjörlega háð stuðningi, var með í söngleik þá 

kynntist hún eiginlega fyrst unglingunum í skólanum. Krakkarnir fóru 

að koma og tala við hana og það varð miklu meiri félagsleg blöndun 

og einhver tenging sem myndaðist og hefði ekki orðið og var ekki 

fyrir.  

Það er mikilvægt að finna börnum með sérþarfir stað í sameiginlegu verkefni skólans og það 

er að mati Klöru vel gert í söngleiknum. Að hennar mati hefur það verið áberandi hve 

átakalaust þeir nemendur hafa fallið inn í hópinn og hve aðrir nemendur hafa verið tilbúnir að 

gera þeim það auðveldara. Umburðarlyndi sé ríkjandi og hafi alltaf verið en um leið veltir hún 

fyrir sér hvar mörkin eigi að liggja gagnvart öðrum nemendum. Hún rifjar upp nemendahóp 

sem myndaði senur með fjölfötluðum einstakling: 

Mig hefur kannski svoldið undrað þolinmæðin. Af því að við kannski 

settum of mikla ábyrgð á þær svona þegar ég hugsa til baka. [...] nú 

veit ég ekki alveg hvernig þær upplifðu þetta en mér fannst þær gera 

þetta mjög vel og vildu vera með X á myndum þegar þær voru að 

útskrifast og þú veist, einhver falleg tenging sem varð. 

5.2.3 Þeir sem ekki tóku þátt 

Í þessum kafla er fjallað um þá sem völdu að vera ekki með í verkefninu. Þegar lagt var upp 

með rannsóknarverkefnið var kominn vettvangur til að skoða í leiðinni viðhorf og líðan 

nemenda sem ekki höfðu verið með í söngleik. Oft hefur sú umræða komið upp hvað verði 

um þá og hvernig líðan þeirra sé á meðan verkefnin standa yfir. Það vekur athygli að 

viðmælendur eiga erfitt með að muna eftir þeim sem ekki voru með. Með umfjölluninni er 

reynt að finna út hvað veldur því að nemendur ákveða að draga sig þannig vísvitandi úr 

hringiðu skólastarfsins. 

Reynt er að varpa ljósi á hvað hafi legið þar á bak við og hvernig áhrif sú ákvörðun 

hafi haft á líðan þeirra sem í hlut áttu. Allir viðmælendur rannsóknarinnar voru spurðir  álits 

og helstu atriði dregin út. Einnig eru viðhorf tveggja nemenda, Unnar og Mána, sem skráðu 

sig ekki í verkefnið, skoðuð sérstaklega. 
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Útundan? 

Þegar viðmælendur sem hafa verið með í söngleikjum eru spurðir um þá sem ekki voru með 

kemur fram að þeir eiga erfitt með að muna eftir þeim. Í minni Evu tóku nær allir þátt:  

Ég man ekki einu sinni eftir því hverjir voru ekki með. Það voru allir 

eitthvað svo tilbúnir að vera saman í söngleiknum, fannst mér. 

Ari verður hálfhissa á spurningunni og finnst í minningunni að allir hafi verið með. Hann tók 

þátt í fyrstu söngleikjauppsetningunni 1994 en í það skipti tóku einungis um 30% nemenda 

þátt í verkefninu:  

 Ég verð að viðurkenna það, ég man ekkert eftir þeirri pælingu. Við 

höfum greinilega verið svo sjálfhverf að við höfum bara verið að 

hugsa um hvað þetta var allt á fullu hjá okkur. Í minningunni hjá mér 

var þetta einhvernveginn þannig að sama sem allir voru með í 

einhverjum tengslum við eitthvað. 

Það er áhugavert að velta því fyrir sér hvers vegna nemendur muna ekki eftir þessum 

einstaklingum. Einn viðmælandin sló fram: „Voru það bara ekki einhver nobody.“ Þetta var 

sagt í gríni og viðmælandinn tók orð sín til baka en öllu gríni fylgir einhver alvara og gæti 

þetta bent til ákveðins viðhorfs eða skoðunar. Í flest skiptin hafa um það bil 75–80% nemenda 

tekið þátt í uppsetningum nema í þeirri fyrstu en þá voru það um 30%. Allir viðmælendur utan 

þeirra sem voru með í uppfærslunni Hver er ég? síðastliðið vor mundu nánast ekkert eftir 

þeim hópi sem ekki hafði verið með í sýningunni. Það gæti gefið vísbendingar um að allir þeir 

sem eru mest áberandi í deildinni séu þátttakendur og einnig að unglingarnir séu það 

uppteknir af því að máta sjálfa sig við aðstæður að þeir taki ekki eftir því hverjir eru ekki 

nálægir. Mikil spenna er í loftinu á því 8 vikna tímabili sem verkefnið varir og álagið er 

mikið. Gera má ráð fyrir að í þeim aðstæðum sé unglingurinn mjög upptekinn við eigin 

veruleika og stöðu innan hópsins. Ekki er merkjanlegt að nemendur upplifi hlutina á þann veg 

að verkefnið hafi ekki verið í boði fyrir alla. Fríða telur að öllum hafi verið gert auðvelt að 

vera með, hverjum og einum eftir stöðu sinni og áhuga:  
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Ég verð bara að vera hreinskilin, fyrir mér tóku allir þátt [...] sem segir 

allt um heildina. Þú gast tekið þátt á svo margan hátt. Þú gast verið 

með í því sem þú vildir [...] ekki endilega einhver áberandi.  

Fram kom í svörum nemenda að þeir gæfu sér að þeir sem ekki voru með hafi verið uppteknir 

á öðrum vettvangi. Þar gætu til dæmis íþróttir eða krefjandi tónlistarnám hafa haft eitthvað að 

segja en einhverjir hefðu væntanlega ekki treyst sér í verkefnið. Fjórir viðmælendur veltu því 

fyrir sér hvort ekki mætti leggja meira að nemendum að vera með eða jafnvel að gera 

verkefnið að heildarverkefni innan unglingadeildarinnar þar sem allir nemendur fengju 

verkefni við hæfi. Þrír viðmælendur töluðu um að margir af þeim sem ekki tækju þátt væru 

jafnvel þeir sem mest hefðu þurft á verkefninu að halda. Þó að Davíð muni ekki mikið eftir 

þeim sem ekki voru með hefur hann ákveðnar skoðanir á mikilvægi verkefnis af þessu tagi 

fyrir nemendur: 

Manni finnst það bara aðallega svo leiðinlegt, af því að týpurnar sem 

taka ekki þátt eru örugglega þær sem eru verst staddar og eru svolítið 

lokaðar.  

Björn, sem var í síðasta verkefni, hafði á tilfinningunni að margir sem völdu að vera ekki með 

hefðu séð eftir því. Þau hafi þó flestöll farið að sjá sýninguna og skemmt sér vel. Hann leggur 

áherslu á að þetta sé svo stórt og það sé gaman að vera með, jafnvel þó að maður taki ekki 

mikið að sér. Hann er líka á því að margir sem ekki tóku þátt slægju ekki hendinni á móti því 

ef tækifærið byðist aftur: 

Auðvitað sjá þau þá pínu eftir að hafa ekki getað tekið þátt, alla vega 

aðeins að vera að stússa eitthvað á bak við eða eitthvað. [...] þannig að 

ég held að ef þau fengju aftur tækifæri þá held ég að þau myndu ekki 

segja nei. 

Þó að Gunnar sé mjög hlynntur frelsi hvers einstaklings hefur hann trú á félagslegu gildi 

verkefnisins og telur ekki saka að ýta aðeins á fólk sérstaklega á þessum árum. Það muni 

þroskast af reynslunni og styrkjast í samskiptum: 

Það eru allir að skoða sjálfa sig á þessum árum. Þannig að ég held að 

það saki ekki að ýta fólki svoldið inn í þetta [...] ég held að þegar að 

meirihlutinn af unglingadeild er að vinna saman að einhverju ákveðnu 
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markmiði, þá sé ekki bara leiðinlegt að standa fyrir utan hópinn og 

fylgjast bara með, þú ert þá viljandi að einangra þig. 

Ekki er ástæða til að reikna með að allir hafi áhuga á að vera með í verkefninu. Fyrir því geta 

verið ýmsar ástæður eins og að nemendur séu uppteknir við annað eða þá langi ef til vill ekki 

neitt að vera með.  

Nær allir viðmælendur töldu að margir af þeim sem völdu að vera ekki með hafi séð 

eftir því. Þeir viðmælendur sem höfðu valið að vera ekki með voru sammála því. Einnig töldu 

allir viðmælendur að þeir sem ekki hafi verið með hefðu verið svolítið útundan og hefðu 

fundið fyrir því. Oft hafi verið um að ræða tímaskort en stundum líka töffaraskap og þrjósku. 

Gera má ráð fyrir að einhverjir hafi ekki áhuga og vilji ekki vera með. Ekki eigi að neyða fólk 

til þátttöku meðal annars vegna þess að það er þroskandi fyrir nemendur og lærdómsríkt að 

þurfa að velja og hafna þeim tilboðum sem þeir fá í lífinu. Edda rifjar upp samræður við 

nemanda sem hún kenndi á söngleikjatímabili: 

Ég talaði t.d. við einn umsjónarnemenda minn sem ég var alveg 

steinhissa á að tók ekki þátt. Hann setti bara upp einhvern svip og 

sagði: Nei þetta er ekkert fyrir mig. Ég skildi ekkert í af hverju hann 

tók ekki þátt [...] hann alveg dauðsá eftir því þó hann segði það aldrei 

upphátt en hann varð rosalega útundan, [...] ég fann svoldið til með 

honum. Það var svoldið leiðinlegt að hann skyldi ekki hafa fattað 

þetta. 

Vísbendingar eru um að þeir sem völdu að vera ekki með í söngleik standi að einhverju leyti 

til hliðar þegar verkefnið er um garð gengið. Söngleikjahópurinn er mjög þéttur og náinn eftir 

að sýningum lýkur þannig að gera má ráð fyrir að þeir einstaklingar sem stóðu fyrir utan 

verkefnið veigri sér við að leita inn í hann. Klara fór með nemendum 10. bekkjar í 

skólaferðalag í lok skólaárs: 
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Ég held að margir sem ekki hafa verið með hafi séð ofboðslega eftir 

því. [...] ég er nýbúin að fara með þeim í þessa skólaferð. Mér finnst 

kannski hóparnir sem voru í uppfærslunni og hinir sem voru ekki, það 

var svona eins og skipting eins og þau séu bara aðeins orðin pínu til 

hliðar. 

5.2.4 Að vera eða ekki vera með 

Það er forvitnilegt að fá innsýn í viðhorf og líðan þeirra sem völdu að vera ekki með. Hvaða 

ástæður lágu þar að baki og hver var upplifun þeirra?  

5.2.5 Unnur og Máni 

Unnur var í 9. bekk þegar hún valdi að taka ekki þátt í söngleiknum. Að hennar sögn voru 

helstu ástæðurnar fyrir því feimni sem hefur ágerst með árunum, tímaskortur vegna 

tónlistarnáms og þörf fyrir að ráða því sjálf hvað hún geri en ekki láta aðra hafa áhrif á sig og 

stjórna sér. Þó kemur í ljós að hún átti oft í innri baráttu með ákvörðun sína: 

Stundum sá ég eftir að hafa ekki valið þetta en annars fannst mér allt í 

lagi. Ég reyndi að pæla ekki mikið í því [...] en þegar ég fór að pæla þá 

fannst mér að ég hefði kannski átt að velja.  

Unnur er í tónlistarnámi sem tekur mikinn tíma og meðal annars þess vegna ákvað hún að 

vera ekki með. Þó voru fleiri þættir sem spiluðu inn í og hún talar um ástæðuna fyrir ákvörðun 

sinni: 

Ég á í erfiðleikum með samstarf og svona. [...] Vegna þess að ég er oft 

látin gera eitthvað, og geri það sem aðrir segja mér að gera og [...] þá 

verð ég svoldið pirruð.  

Þó að Unnur hafi sjálf valið að taka ekki þátt í söngleikjaverkefninu hafði sú ákvörðun mikil 

áhrif á hana og henni leið ekki alltaf vel með að standa fyrir utan það á þeim tíma sem æfingar 

og undirbúningur stóðu yfir. Flestar vinkonur hennar voru þátttakendur og hún upplifði vissa 

höfnun frá þeim. Þær gáfu henni ekki tækifæri til að skyggnast inn í þá veröld sem 

uppsetningin var og héldu henni vandlega fyrir utan allt sem þar var að gerast um leið og þær 

töluðu um hvað þetta væri allt gaman og æðislegt. Unni fannst að þær útilokuðu hana og gæfu 
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henni ekkert svigrúm til að fylgjast með. Þó að hún byði fram aðstoð sína var svarið alltaf: Þú 

hefðir bara átt að velja þetta. Eða: Þú mátt ekki vera með. Og henni sárnaði þetta: 

Stelpurnar voru alltaf að segja: Já, nei þú mátt ekki vera með í þessu, 

þú mátt það ekki af því að þú ert ekki í þessu [...] Þetta var leiðinlegt 

og þá fannst mér ég lögð í einelti.  

Unnur telur að með því að standa fyrir utan verkefnið hafi hún farið á mis við spenninginn 

sem myndaðist í hópnum og einnig misst af því að kynnast betur nemendum í öðrum 

árgöngum. Við það hafi hún einangrast félagslega og verið úti í horni.  

Í viðtalinu varpaði Unnur fram þeirri hugmynd að gaman væri ef söngleikur væri 

sameiginlegt verkefni allrar unglingadeildarinnar þar sem allir nemendur ættu hlut að máli. Þó 

að sumir væru bara með lítið hlutverk þá væru allir að stefna að sama marki. Unnur tekur í 

framhaldi af því undir það sem kom fram hjá öðrum viðmælendum um yfirbragðið í 

unglingadeildinni meðan á verkefninu stóð: 

Þetta breyttist allt á meðan. Það varð meiri samvinna. Ekki eins og 

þetta var áður, ekki alltaf þetta einelti í gangi. Mórallinn var 

skemmtilegri og allir jákvæðari og fólk talaði meira saman. Ég missti 

svoldið af þessu. 

Unnur er viss um að ef sambærilegt verkefni hefði boðist aftur hefði hún tekið þátt í því. Þó 

að hún kæri sig ekki um að koma fram og leika, syngja eða dansa hefði hún viljað vera 

þátttakandi og hluti af heildarverkefninu:  

Ég sá kannski ekki beint eftir því að velja þetta ekki af því að mér 

fannst svo gaman að sjá þetta síðan sem heild. Og ég var kannski 

stundum pínu ánægð að hafa ekki valið það af því að það fóru sumir 

svoldið á taugum [...] ég hefði kannski ekki viljað það.  

 En, já, ef þetta væri í boði núna, þá hefði ég pottþétt valið það. 

Máni, sem var nemandi í 10. bekk, hafði verið eitt ár í Hlíðaskóla þegar söngleikur var settur 

upp. Hann þekkti ekki söngleikjahefðina og hafði aldrei fengið leiklistarkennslu í þeim 

skólum sem hann hafði gengið í áður. Hann ákvað því að taka ekki þátt í verkefninu en snerist 

hugur þegar verkefnið var komið vel á veg. Þegar æfingar hófust á söngleiknum fannst Mána 
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að nær allir nemendur væru þátttakendur í honum. Í þeirri stöðu fóru efasemdir að gera vart 

við sig og Mána fannst hann einangrast frá hópnum. Allir voru á kafi í verkefnum tengdum 

uppfærslunni og ef vinirnir voru ekki á æfingum voru þeir að skrifa handrit eða undirbúa 

verkið á annan hátt. Máni fór að venja komur sína í skólann á æfingatímanum og sótti í að 

vera kringum hópinn. Honum fannst hann útundan og þráði að vera með: 

Þegar söngleikurinn var að fara að byrja, þá var það þannig að allir 

voru í honum nema eitthvað svona tíu manns sem voru ekki, og allir 

sögðu að maður væri að missa alveg fullt […] og þá byrjaði ég að sjá 

smá eftir því að hafa ekki valið hann.  

Að lokum mannaði hann sig upp og viðraði það við verkefnisstjóra hvort það væri möguleiki 

að hann fengi að vera með:  

Mér leið eins og ég væri smá útundan. Mér fannst eins og ég væri að 

sjá eftir þessu og ég fann hvað mig langaði ákaft að vera með [...] og 

svo spurði ég hvort ég mætti taka þátt. Sem var mjög gott, því ég hefði 

séð mjög mikið eftir þessu. 

Honum var fundinn staður í verkefninu en þar sem hann hafði ekki verið í leiklist áður var 

hann stressaður. Honum gekk þó ágætlega og stóð sig með prýði í hlutverki sínu. Máni 

minnist þess að þeir nemendur sem ekki voru með hafi stöðugt verið að tala um hve þeir 

hefðu mikinn tíma og hvað þeir hefðu það fínt á meðan hinir væru að púla. Hann telur sig þó 

sjá í gegnum það: 

S [...] var ekki í söngleiknum og hann var alltaf eitthvað að monta sig 

með að hann þyrfti ekki á æfingar [...] Ef ég hefði ekki verið með þá 

hefði ég ábyggilega montað mig líka [...] að ég þyrfti ekki að fara á 

einhverjar æfingar. En ég hefði samt séð mjög mikið eftir því að vera 

ekki með. Af því að það er mikið stuð að vera í þessu og gaman. 

Eftir uppsetninguna er Máni mjög heillaður af leiklistinni: 
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Nú langar mig bara að vera leikari, ég hafði mjög gaman af þessu. 

Mér finnst pínu erfitt að vera uppi á sviði en mig langar að prófa Þetta 

hjálpaði mér alveg að ákveða mig. 

5.2.6 Námið 

Oft er þeirri spurningu varpað fram hvað verði um nám og námsárangur nemenda við svo 

tímafreka og krefjandi verkefnavinnu sem uppsetning söngleiks er. Nemendur eru oftar en 

ekki með bókaða töflu allan daginn og getur það verið mikil kúnst að halda öllum boltum á 

lofti. Þar sem það er oftast þannig að engu er hægt að sleppa kalla þessar aðstæður á gott 

skipulag. Edda, sem er kennari í unglingadeild í bóklegum greinum, segir tvær hliðar á þessu 

máli: 

[...] Í fyrsta lagi, þá hefur þetta tímabundið slæm áhrif vegna þess að 

þau hafa minni tíma [...] eru að gera annað, læra ekki heima, eru 

þreyttari í tímum [...] þetta er svona mánuður af skólaárinu. Þá er 

minni vinna í gangi í bóklegu námi. En seinna meir, þá kemur 

ávinningurinn. Þau koma yfirleitt sterk undan söngleiknum. Og þau 

koma ákveðin að vinna upp [...]Þeim finnst þau hafa afrekað eitthvað. 

Þá koma þau yfirleitt fyllri sjálfstrausts inn, til að halda áfram og þá 

vinna þau upp þennan mánuð og gott betur með jafnvel bara betri 

vinnubrögðum. 

Enginn þeirra viðmælenda sem tekið höfðu þátt söngleik áleit það hafa haft neikvæð áhrif á 

nám þeirra. Skipulag væri mjög mikilvægt og vinna af þessu tagi væri jafnvel fín kennsla í 

skipulagningu. Það að neyðast til að skipuleggja sig á þennan hátt gerði það jafnvel að 

verkum að námið sæktist betur. Nemendur vissu að engu yrði frestað. Fríða talar almennt um 

nemendur sem eru ekki í miklum verkefnum utan skólans og hvernig þeir slái náminu á frest. 

Þetta sjáist meðal annars hjá unglingum sem sækja félagsmiðstöðina þar sem hún starfar: 

[...] og ég held líka að um leið og þú ert farin að vera í miklu, þá 

ósjálfrátt skipuleggurðu tímann þinn meira [...] það eru krakkar sem 

maður er aðsjá í félagsmiðstöðinni sem eru ekki að gera neitt, eru ekki 

að æfa [...] ekki innvolveruð í neitt annað [...] þetta eru krakkarnir sem 

eru í raun og veru að gera minnst hvað varðar námið, minnst að reyna 
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að læra heima [...]  af því að kannski bíður þeirra ekkert handan við 

næsta klukkutímann.  

Í fimm viðtalanna kom fram að hefðbundið nám eins og það sem fram fer í skólum í dag 

hugnast ekki öllum nemendum. Kennsluaðferðir séu einhæfar og ekki til þess fallnar að vekja 

áhuga þeirra. Bóklegar greinar séu of ríkjandi í skólakerfinu og þær úrlausnaraðferðir sem 

viðhefðust væru of kerfisbundnar, einsleitar og prófamiðaðar og henti ekki nema hluta 

nemenda. Einnig kom fram að mat á úrlausnum nemenda væri oft einhæft og verkefni þeirra 

ekki nógu sýnileg. Gunnar, sem var í söngleik á tímum samræmdra prófa, rifjar upp hvernig 

ofuráhersla var lögð á bóknámið og hvað honum fannst námið einhæft og óspennandi: 

Ég man svo vel eftir þegar maður sat kannski í íslensku og landafræði 

og stærðfræði og öllu þessu dóti – maður sat og hafði gjörsamlega [...] 

þú veist kennararnir voru í svo miklu kapphlaupi við að undirbúa fyrir 

samræmdu prófin, að það [...] var ekki tími til að gera neitt nema 

nánast sitja, og það var bara verið að mata ofaní mann, gjörsamlega, 

það sem þú þurftir að kunna. [...] það var ekki verið að hafa mikið 

fyrir því að gera það áhugavert, að setja það þannig fram að fólk yfir 

höfuð fengi áhuga á því sem það átti að læra.  

Klara segist oft hafa orðið vör við að nemendur væru að tala um hvað þeir þyrftu að læra og 

hve lítill tími gæfist til þess. Þeir hefðu verið pirraðir yfir álaginu en hún varð ekki vör við að 

þeir kæmu sér undan verkefnum. Ákveðnir nemendur reyndu samt að spila á kennara og 

höfðu söngleikinn sem ástæðu til að fara út úr kennslustund í tíma og ótíma. Það höfðu einnig 

fjórir viðmælendur upplifað. Þetta gat valdið ákveðinni togstreitu því að aldrei er hægt að 

skipuleggja hlutina svo vel að hvatvísir og námsleiðir unglingar sjái sér ekki leik á borði og 

reyni að laga aðstæður að sjálfum sér. 
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5.2.7 Samskipti, samvinna og félagsþroski 

Við úrvinnslu á viðtölunum kemur mjög sterkt í ljós hve mikils virði þátttakendum var sú 

breyting sem varð á samskiptum nemenda unglingadeildar á meðan á söngleikjavinnunni stóð. 

Aðalatriði verkefnisins hefur að mati allra viðmælenda alltaf verið sú mikla örvun jákvæðra 

samskipta sem þeir telja að hafi orðið. Nærgætni, umhyggja og flæði sem varð ríkjandi milli 

árganga var öllum viðmælendum efst í huga.  

Það er einnig áberandi hve sterk vinabönd myndast í krefjandi verkefni af þessu tagi og 

hvernig þau halda áfram eftir að í menntaskóla kemur og jafnvel fram á fullorðinsár. Fjórir af 

sjö viðmælendum lögðu mikla áherslu á það. Þegar horft er til vináttu til framtíðar í kjölfar 

þess að vinna saman að svo stóru hópverkefni telur Hildur að þarna skapist einfaldlega 

grundvöllur til að þróa vináttuna. Hún tók sem dæmi vinahópinn sinn sem allt væru gamlir 

nemendur frá unglingadeild Hlíðaskóla og hefðu haldið saman, nú fimmtán árum seinna með 

börn og maka. Til viðmiðunar hafði hún árgang systur sinnar níu árum seinna, eða árið 2006, 

þar sem sama ferlið var gangi. Mjög stór hópur sem tók þátt í því verkefni heldur enn saman 

sem bestu vinir þó að þau hafi farið hvert í sína áttina í menntaskóla og í námi:  

[…] mér finnst mjög áhugavert að fylgjast með hennar vinahópi úr 

Hlíðaskóla, þau eru einmitt öll líka vinir í dag. Þrátt fyrir að þau hafi 

öll farið í sitt hvorn menntaskólann þá er þetta hópurinn sem heldur 

saman. 

Þegar litið er til framtíðar er þessi reynsla nemendum dýrmæt í samskiptum við aðra. 

Þjálfunin getur auðveldað allt nám og vinnu þar sem reynir á félagsleg samskipti og 

framkomu. Á ákveðnum tímapunkti fær nemandinn innsýn og tækifæri til að átta sig á 

samstarfi og gerir sér grein fyrir því að verkefnið verður aldrei sterkara en veikasti hlekkurinn. 

Ari minnist þess hvernig hópurinn áttaði sig á gildi samvinnu: 

Að vera þá allt í einu að vinna svona að sameiginlegu verkefni þar 

sem við urðum þá líka að reiða okkur á hvert annað fór að skipta mann 

máli öðruvísi […] þarna fór maður að pæla á allt annan hátt, eflaust á 

þroskandi hátt, í að samstarfið skipti máli og maður þyrfti þá að standa 

sig gagnvart hinum líka.  
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Oft reynir á einstaklinga sem lítið þekkjast eða hafa ekki kært sig um að hafa samskipti. Í 

verkefninu fá þau ekki að ráða sjálf nema að litlu leyti hverjir eru nánustu samstarfsfélagar 

þeirra. Sem dæmi rifjar Fríða upp þátttöku sína í söngleik og minnist fyrst á hve gaman henni 

hafi þótt að fá að semja sjálf. Henni var annt um senuna sína en var hrædd um að mótleikari 

hennar væri ekki nógu klár til að skila því vel sem hún vildi koma á framfæri með skrifunum:  

Mér fannst rosalega erfitt að fá aðra manneskju inn í þetta, sérstaklega 

þar sem ég var svo viss um að það yrði ekki nógu vel gert [...] svona 

eins og maður vill hafa það sem er náttúrlega mjög þroskandi líka að 

þurfa að samþykkja og sætta sig við. Það að vinna með öðrum 

einstaklingum sem maður kannski þekkir ekki mikið eða líkar ekki vel 

við í upphafi en svo smellur þetta allt saman og virkar.  

Tveir viðmælendur töluðu sérstaklega um einelti og töldu það hafa minnkað verulega á meðan 

að söngleikur var í gangi. Hildur telur það skipta meginmáli fyrir nemendur að verið er að 

bjóða upp á mjög stórt verkefni þar sem allir eru með. Hún talar um hvernig andrúmsloftið í 

unglingadeild hafi breyst: 

Einelti, það bara hvarf, það urðu allir bara sem einn hópur og ein heild 

og ótrúlegasta fólk að rölta saman út í bakarí að kaupa sér snúð og 

kókómjólk. Fólk sem hafði aldrei talað saman áður. Þá er ég að tala 

um fólk í tíunda bekk og svo kannski áttunda bekk. Af því að það er 

svo mikil stéttaskipting á þessum aldri [...] En það voru bara einhvern 

veginn allir eitthvað að rölta saman. Andrúmsloftið sem myndaðist, 

það voru bara allir sem eitt. 

Verkefnið byggist á samvinnu og nemendum er skipt upp í vinnuhópa þar sem þeir þurfa að 

aðstoða hver annan og til verða nýjar aðstæður til samskipta. Það situr sterkt í Gunnari sem 

tók þátt í uppfærslu fyrir tíu árum: 

 [...] allt í einu er kominn þú veist einhver sem er að gera búning fyrir 

þig. Einhver sem er kannski búinn að vera með þér í árgangi í sjö ár, 

og þú bara hefur aldrei talað við og allt í einu þekkirðu hann í gegnum 
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þennan sameiginlega grundvöll til þess að kynnast. Og það situr 

rosalega sterkt eftir í mér.  

Í viðtölunum kom hvað eftir annað fram að nemendur þekktust margir ekkert áður en 

söngleikjavinnan hófst og að það eitt og sér hafi gert verkefnið spennandi fyrir þau að kynnast 

fullt af fólki. Evu er mjög í minni hvernig hún varð hluti af heildinni: 

Allt í einu þekkti maður alla [...] það var allt í einu enginn feiminn, 

þetta varð allt í einu ein heild, sama í hvaða bekk þú varst [...] það var 

svoldið mikið þannig áður að þú veist krakkarnir þekktust bara ekkert 

milli bekkja eiginlega.  

Allir viðmælendur höfðu orð á því hve gaman þeim hefði þótt að kynnast betur nemendum 

bæði í sínum eigin árgangi og öðrum og hvernig mórallinn í unglingadeildinni hefði breyst 

við það. Birni fannst mjög furðulegt þegar hann uppgötvaði í vinnuferlinu að hann vissi ekki 

um tilurð margra nemenda: 

[...] fyrir þetta þá þekkti ég engan í áttunda bekk og mjög fáa í níunda 

bekk og ekki einu sinni allan tíunda bekk. En svo náttúrlega þegar 

maður er í þessu þá kynnist maður öllum og vinahópurinn og fólkið 

sem maður þekkir stækkar gríðarlega […] ég kynntist öllum níunda 

bekk og eiginlega öllum áttunda bekk líka, veit núna til dæmis alveg 

hvað allir heita sem voru í þessu […] Þarna mætti fólk fyrst sem ég 

hafði bara aldrei séð áður.  

Þegar kemur að félagsþroskanum og sjálfsmyndinni eru svör starfsmanna mjög á sömu línu 

og nemenda. Klara talar um breytinguna: 

[...] það verður öðruvísi bragur, svona eftirvænting [...] Það er kannski 

eins og hópamyndanir breytist. Þau fara að vera meira saman eins og 

þau eru saman í leikritinu.  

Edda er á sömu skoðun og telur þessar breytingar jákvæðar fyrir nemendur og skólastarfið: 
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Það eru jákvæðar breytingar. Þau verða miklu nánari. Þau verða betri 

hvert við annað [...] Áttundu bekkingar kynnast tíundu bekkingum 

[og] þetta myndar svona sterka heild. Í staðinn fyrir að við séum með 

sex bekki erum við komin með stóra og sterka unglingadeild. 

Í verkefninu kom vel fram hversu frjóir og hugmyndaríkir nemendur voru. Það sást meðal 

annars í því hvernig þau notuðu tækifærið til að máta sig við alls konar aðstæður, bæði góðar 

og slæmar. Klöru fannst áhugavert að sjá hvernig þau settu sig í spor annarra og styrktu með 

því sjálfsmyndina: 

[...] þetta er nátturlega alveg rosaleg hópefling [...] þurfa að vera í 

atriði með þessum og kannski snerta hann, kannski kyssa hann [...] já 

að kyssa, hugsaðu þér það [...] Bara að ná fram svona keliríi og 

eitthvað á þessum aldri. Mér finnst ótrúlegt hverju er hægt að ná fram 

hjá þeim. Ég held að félagsþroski felist í því líka. Það er bara, þau ná 

fram hjá sjálfum sér miklu meira en þau halda að þau geti. Og 

sjálfsmyndin styrkist um leið. 

Þessum hópi viðmælenda fannst áhugavert að sjá hvernig hver einstaklingur skrifaði sig inn í 

handritið. Í handritsvinnunni fá nemendur að máta sig við ólíkar persónur og  aðstæður og má 

ætla að sú að aðferð sé örvandi í sjálfsmyndarleitinni. Oft birtist í skrifum þeirra mikið 

ólánsfólk og er áhugavert að sjá þau setja sig í þess spor. Kristrún telur að það að nemendur 

vinni verkefnið alveg frá grunni hvetji þau til að taka fyrir málefni sem heitast brenni á þeim 

hverju sinni, hluti eins og fíkn, ofbeldi, samkynhneigð og annað sem skipti þau máli. Þau velti 

þessu fyrir sér, setji málefnin fram og segi öðrum á þennan hátt hvað þeim finnst. Edda tekur í 

sama streng: 

[...] þau eru búin að vera að skrifa þetta sjálf og þau skrifa sig inn í 

þetta. [...] svona bland af óskhyggju og einhverjum steriotýpum, 

þannig að þau eru sko búin að vera að skoða sig. Mér fannst það 

svoldið skemmtilegt, hvað var áberandi [...] það kom svona 

sjálfsskoðun í ljós, bara í handritinu. 

Nemendur eru að átta sig á veikleikum sínum og styrkleikum og því sem þeir þurfa þá að 

vinna betur með. Klara telur að það að sigrast á sjálfum sér í gegnum svona stórt verkefni sé 
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leið til þroska og að það styrki jákvæða sjálfsmynd. Hún telur að þetta tækifæri sem nemendur 

fá til að koma fram og verða sigurvegarar hafi ljóslega gefið vísbendingar um örvun í 

samskipta- og félgsþroska: 

[...] það er þessi sjálfsagi og sjálfsstyrking sem felst í því að koma 

fram og það gangi vel. Þá myndast þessi sterka tilfinning sem er 

ekkert hægt að útskýra, þú sérð það þegar þau eru búin að leika. Þau 

faðma hvert annað og eru ofsalega ánægð. Búin að vinna, vinna, vinna 

og kynnast hvert öðru á allt annan hátt, kynnast því líka hvað getur 

verið erfitt [...] en svo í lokin þessir töfrar: Sýningin búin, fólkið farið 

að klappa, vá þetta var æðislegt hjá okkur! 

Kjörorð Hlíðaskóla eru: Ábyrgð, virðing, vinsemd (Heimasíða Hlíðaskóla 2012). Þau speglast 

oft í verkefninu þó að ýmislegt gangi stundum á í unglingahópnum. Verkefni sem þetta krefst 

mikils sjálfsaga þátttakenda og oft reynir verulega á. Að uppgötva hvernig maður tekst á við 

sjálfan sig og stendur frammi fyrir ögrandi verkefni og leysir það styrkir jákvæða sjálfsmynd 

nemenda (Erikson 1968).  

Kristrún telur að leiklist og leikuppfærslur hafi mjög mikið að segja þegar kemur að 

leit unglinga að sjálfsmynd. Á þessum aldri séu ungmennin að átta sig á styrkleikum sínum en 

líka hinu sem þau þurfi að vinna betur með. Með því að sigra sjálf sig í gegnum stórt verkefni 

af þessu tagi fái þau tækifæri til að skoða hvað þau geta, sem ætti að styrkja sjálfsmyndina: 

5.2.8 Sjálfsmyndin 

Það er öllum hollt að horfast í augu við það sem þeir eru hræddir við 

og skora á sjálfan sig. Og leiklist hjálpar miklu betur að gera það en 

nokkurn tíman landafræði eða stafsetning. Ef þú getur haft eðlileg 

samskipti við fólk þá opnar það dyrnar að öllu öðru af því að það 

skiptir eiginlega engu máli hvað þú ætlar að gera, þú munt alltaf þurfa 

að hafa samskipti. [Gunnar] 

Þegar rýnt er í viðtölin kemur fram að viðmælendur telja allir að vinna við söngleikinn hafi 

haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra og sjálfstraust og í framhaldinu örvað félagsþroskann. 

Björn, sem hafði mikla ánægju af verkefninu, taldi sig hafa grætt mikið á því að vera með í 

því og honum líkuðu þær leiðbeinandi aðferðir sem notaðar voru til að fá sterkustu hliðar 
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nemenda fram. Þarna hafi nemendur lært að opna sig og segja skoðanir sínar í jákvæðu 

andrúmslofti þar sem öll samskipti þurftu að vera opin og heiðarleg. Einnig talaði hann um að 

leiðbeinendur verkefnisins hafi lagt upp með jákvæða gagnrýni sem hafi gefist vel: 

[...] nátturlega eykst sjálfstraustið hryllilega og það er ekkert í þessu 

þar sem er eitthvað verið að segja: Þú ert lélegur eða: Þú ert ekki að 

gera þetta vel, heldur bara verið að segja: Getur þú gert þetta betur [...] 

aldrei sagt að þetta sé lélegt hjá þér þannig að þetta meikar alltaf sens 

finnst mér, sko allir sem vinna í kringum þetta. 

Vinnan við þetta sameiginlega verkefni hafði í för með sér að nemendur þurftu að reiða sig 

hver á annan og traust og virðing varð að vera útgangspunktur. Að stíga inn í óttann og reyna 

sig í erfiðum senum fyrir framan jafnaldra sína eða eldri nemendur krefst jákvæðs 

andrúmslofts þar sem traust og samkennd verður að ríkja. Það þarf hugrekki á þessum aldri til 

að koma fram og það er ekki auðvelt. Eins og Erikson benti á er ekkert sjálfgefið á þessum 

aldri. Það eru miklar tilfinningar og mikil dramatík í gangi og það að stíga á stokk getur tekið 

verulega á. Gunnar man eftir því:  

Þetta að stíga inn í óttann eða taka skrefið að því sem maður hræðist, 

bara koma fram sem er ekkert grín, fyrir framan fullan sal af fólki og 

hvað þá á æfingum fyrir framan jafnaldra sína, það er nú örugglega 

liggur við erfiðara. En þarna eru allir á sama plani, allir að gera það 

sama.  

Verkefnin voru stór og allir viðmælendur sem voru með í þeim litu á sig sem hluta af heild. 

Um leið hafi þau verið tilbúin að vinna krefjandi verkefni með öðrum og eiga heilbrigð 

samskipti. Björn tók hlutverk sitt alvarlega: 

 Þetta er náttúrulega endalaus vinna [...] þú veist alvöruvinna sem 

verður að skila alveg 100%. Það er ekkert hægt að slappa af, þannig 

að þetta þroskar og eykur sjálfstraust og þú veist að þú getur unnið á 

feimni við þetta. 

Það virðist vera viss útgangspunktur að vera mikilvægur og traustsins verður. Það hefur meðal 

annars sýnt sig í því að nemendur sem hafa málað sig út í horn í almennum kennslustundum 

vilja vera með. Þannig náðu þeir að skína og finna til sín þar sem þeir urðu mikilvægur hluti 
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af heildarpakkanum. Klara, sem hefur verið stuðningsaðili nemenda í söngleikjaverkefnum, 

hefur upplifað þetta og þau viðhorf sem erfiðir nemendur geta átt við að glíma í sinn garð: 

[...] ég hugsa alltaf allra fyrst um strák sem var hérna í skólanum. Ég 

tók eftir því að kennarar þoldu hann ekki. Svona andfélagslegur töffari 

og mjög góður í að svara fyrir sig [...] og það var oft talað mjög illa 

um hann inni á kennarastofu [...] Og hann breyttist við söngleikinn. Ég 

get ekki útskýrt það alveg, þetta eru sko töfrarnir við þessa vinnu [...] 

hann fékk ábyrgð og hann var bæði að leika og hann var sviðsmaður 

og það breyttist einhvernveginn holningin á honum. Hann fór að rétta 

úr sér og fór að banka í mann: Hey, ætlar þú ekki að koma á leikritið 

uuhhh eru ekki allir að koma á leikritið? 

Það er liður í því ferli sem söngleikjauppsetning byggist á að kunna að taka ábyrgð á gerðum 

sínum, vera mættur á réttum tíma, virða tíma annarra og virða skoðanir annarra. Það er einnig 

mikilvægt að geta hlustað á hvað aðrir hafa að segja. Nemendur fá tækifæri til að taka 

uppbyggilegri gagnrýni og læra að fara eftir henni. Fríða tekur undir þetta sjónarmið og talar 

um mikilvægi þess að allir séu velkomnir í verkefnið. Þarna séu krakkar sem kennarar nenna 

ekki lengur að díla við og eru búnir að fá nóg af: 

En þarna voru þeir bara og ábyrgðartilfinning var greinileg hjá þeim, 

meira að segja einhverjum dúddum sem maður bjóst ekki við að hefðu 

það í sér. Ég held að það sé þessi tilfinning að skipta máli og vera 

mikilvægur [...] Og vita til hvers er ætlast af þér í ferlinu.  

Það er unglingum afar mikilvægt að fá tækifæri til að máta sig við aðra unglinga. Í því 

samhengi er áhugavert að velta því fyrir sér hvernig öll nemendaflóran ákvað að vera með, 

líka þau sem voru félagslega einangruð og feimin sem getur gefið vísbendingu um að þar sjái 

þau leið til að sameinast hópnum án þess að það sé of augljóst. Unglingar sem ekki hafa verið 

partur af félagslífinu leita eftir því að taka þátt í söngleiknum. Þar fá þau tækifæri til að máta 

sig við hina. Fríðu er þessi þáttur minnsstæður: 

 Þegar ég hugsa núna um krakkana sem voru feimnir og til baka. Þau 

voru þarna líka og ég skil ekki alveg hvað það var sem dreif þau áfram 

í það að skrá sig á blaðið. Krakkar sem voru kannski ótrúlega heft eða 
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félagslega einangruð eða feimin  [...] ég held að það sé bara þetta, alla 

langar til að vera heild, langar að vera partur af félagslífinu. Og þarna 

bauðst þeim tækifæri [...] til að vera í hóp og vera með öllum 

krökkunum án þess að það væri augljóst að þau væru beint að sækjast 

eftir því [...] þá voru þau bara ósjálfrátt orðin hluti af hópnum.  

Davíð telur að leiklistarvinnan hafi haft mikil áhrif á sjálfsmynd og félagsþroska sinn á 

unglingsárunum. Hann yfirfærir reynsluna og þroskann yfir á íþróttir sem hann stundaði og 

minnist þess hvernig hann varð öruggari með sig í samskiptum við þá sem lengra voru 

komnir. Davíð var fjórtán ára á þessum tíma og hafði gengið vel í boltanum. Hann var settur í 

flokk með eldri handboltamönnum en var langyngstur í liðinu:  

Ég held að ég hafi tekið alveg þvílíkt þroskahopp á þessum tíma. Allt 

í einu varð það ekkert mál að tala við eldri [...] maður er allt í einu 

farinn að æfa með 20 ára stákum í handboltanum [...] Og átti þvílíkt 

bara auðvelt með að kynnast fólki. 

Hann upplifði sig sem jafningja í hópi eldri og sterkari einstaklinga: 

Ég einhvernveginn svona stækkaði, maður er ekki bara úti í horni [...] 

verður jafningi þú veist, ekki vera bara strákurinn sem er við hliðina á 

vini sínum sem er að tala við annan vin sinn. Þú ert orðinn svona 

þriðji aðili.   

Það sem einkennir unglingadeild Hlíðaskóla þau ár sem söngleikur er í gangi er fyrst og 

fremst: gleði, sjálfstraust, sjálfsöryggi, eftirvænting, umburðarlyndi og spenna. Það 

andrúmsloft varð til þess að einelti minnkaði, klíkumyndanir hurfu, ný vinasambönd 

mynduðust þvert á árganga og allt umhverfið varð afslappaðra. Þó að nemendur hafi verið 

orðnir mjög þreyttir undir lokin hafði það ekki áhrif á hið ánægjulega andrúmsloft sem 

skapast hafði.  

5.2.9 Sýn starfsmanna á söngleikina 

Þegar viðtölin við starfsfólk eru skoðuð kemur í ljós að þeim er öllum efst í huga sú mikla 

vinna sem liggur að baki hverri uppsetningu og hve krefjandi verkefnin eru bæði fyrir 

nemendur og kennara. Þau segja að það komi þeim alltaf jafnmikið á óvart. En þau segja 
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jafnframt að það sem standi upp úr sé gleðin, stoltið og sigurvíman sem þátttakendur upplifi. 

Allir viðmælendur telja að nemendur séu bæði áhugasamir og ánægðir með verkefnið og hafi 

verið tilbúnir til að leggja mikið á sig fyrir það. Kristrún talar um hvernig þátttakendur hafi 

flestir gefið sig í verkefnið af öllu hjarta og hafi haft mikla ánægju af: 

[...] það er svo mikil sigurtilfinning sem fylgir frumsýningu [...] og 

þeir fá alveg jafnmikið af því hvort sem þeir lögðu sig mikið fram eða 

ekki [...] það fá allir þátttakendur að njóta ávaxtanna þó þeir hafi 

kannski ekki allir lagt alveg jafnmikið í það.  

Starfsfólkið hefur á orði að þó verkefnin hafi verið ánægjuleg hafi oft fylgt þeim einhver 

pirringur og ákveðinn núningur milli uppsetningarinnar annars vegar og  almenna 

skólastarfsins hins vegar. Verkefnið stendur lengi yfir í hvert sinn og gera verður þá kröfu til 

nemenda að þeir sinni öðru námi samhliða eftir bestu getu. Síðustu þrjár vikurnar er mikið 

slakað á í almenna náminu og frumsýningarvikuna er ekkert heimanám og algengt að 

nemendur fái frí úr bóklegum tímum til að sinna verkefninu. Þrátt fyrir það varð Edda vör við 

að stundum notuðu nemendur sér söngleikinn til að komast hjá náminu: 

En á meðan maður [...] er í hringiðunni þá getur verið svona rosa 

núningur og pirringur af [...] því að þetta skarast og maður er að reyna 

að kenna. 

Nemendur eru mjög þreyttir þegar verkefninu lýkur og að mati Eddu leggja einstaka 

nemendur sig ekki fram sem skyldi. Hún telur þó að verkefnið skipti nemendur miklu máli og 

að langflestir leggi sig fram en alltaf séu einhverjir sem standi sig ekki alveg nógu vel. Engum 

blandast hugur um hversu mikil vinna er að koma öllu verkefninu heim og saman og láta það 

ganga. Kristrún skólastjóri segir:  

[...] Þetta er náttúrlega ótrúlegt púsl að koma þessu saman og maður 

veit það auðvitað að þetta er brothætt á tímabili og það þarf náttúrlega 

rosalegan aga kennarans til að halda hópnum saman. Þau eru í mörgu 

öðru en verða að mæta og skila því sem þau eru búin að taka að sér að 

gera.  

Allir starfsmenn telja það rétta aðferð að setja söngleikinn í val því að þá sé öllum frjálst að 

velja. Sú leið sem farin er, þ.e. að allir fá tækifæri til að vera með, sé ein forsenda þess að gera 
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söngleikinn áhugaverðan þar sem nemendur eru hvorki settir í elítuhóp né neyddir út í 

eitthvað sem þeir ekki vilji. Að mati starfsmanna er það forsenda þess að söngleikurinn 

heppnist vel, að hann sé val sem öllum sé frjálst að taka þátt í. Kristrún telur að þó nemendur 

séu á ýmsum getustigum sé öllum fundið hlutverk sem þeir séu sáttir með og það skipti miklu 

máli. Sumir geti leikið stórar rullur og erfið hlutverk en aðrir fái öðruvísi verkefni: 

Það skiptir auðvitað alveg rosalega miklu máli hvað það hefur 

einhvernveginn tekist að gera þetta svo fallega og vel.  

Að mati þeirra allra er söngleikurinn mjög mikilvægur fyrir nemendur unglingadeildar 

skólans. Þetta sé það sem þau muni lengst eftir að þau fari úr skólanum. Í lokin ítrekar 

Kristrún gleðina og sigurtilfinninguna sem nemandinn stendur eftir með: 

[...] ef maður hugsar um einstakling sem fer með þessa minningu út úr 

skólanum sínum og hefði kannski ekki haft hugmynd um að hann gæti 

þetta áður [...] og upplifi það að hafa tekið þátt í þessu og eigi dálítið  í 

verkinu þó honum hafi kannski aðeins verið ýtt af stað. 
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6 Samantekt og umræður 

6.1 Viðhorf til söngleiks og leiklistar í Hlíðaskóla 

Í viðtölunum kom oft fram hve nemendur binda miklar vonir við söngleikjaverkefnið í hvert 

sinn sem það fer af stað. Eins og hugmyndir hugsmíðahyggju gera ráð fyrir mátti sjá hvernig 

nemendur byggðu upp þekkingu ofan á þá sem fyrir var til að geta endursagt hana (Þuríður 

Jóna Jóhannsdóttir, 2001). Áhugavert var að fylgjast með samskiptum nemenda og skoða þau 

ferli sem áttu sér stað og hvernig þau höfðu áhrif á stöðu þekkingar hjá hverjum einstaklingi. 

Auðvelt er að horfa á allt þetta ferli út frá þeim fræðigrunni sem verkefnið er mátað við og 

finna gegnum viðtölin hvernig ungmenni máta sig við ýmsar aðstæður og þroska með því 

sjálfsmynd sína. Þau byggja markvisst ofan á þá reynslu sem þau búa yfir áður og þau nota 

aðrar aðferðir en þau nota almennt í námi sínu.  

Ekki verður horft fram hjá því að viðhorf viðmælenda og mat á þeim gögnum sem 

snúa að söngleikjaverkefnum eru mjög í eina átt, bæði hjá nemendum og starfsmönnum. Þær 

minningar og þau viðhorf sem tengjast verkefninu virðast nær eingöngu jákvæð. Nemendur 

minnast söngleikjanna með hlýju og ánægju og telja þá oft það sem upp úr stendur í 

minningunni frá skólagöngunni í Hlíðaskóla. Samkvæmt öllum niðurstöðum úr viðtölunum 

falla söngleikirnir vel að hugmyndum unglinga um skemmtilegt og þroskandi 

samvinnuverkefni þar sem skólastarfið er brotið upp og nemendum veitt tækifæri til að takast 

á við raunveruleg verkefni sem speglað er út fyrir veggi skólans. Í nýlegri mastersritgerð sinni 

bendir Þuríður Jóna Jóhannsdóttir á mikilvægi samhengis við raunveruleikann, að verkefni 

sem unnin séu í skólanum þurfi að vera í samhengi og samræmi við raunveruleg verkefni sem 

unnin eru utan veggja skólanna. Þannig eigi að leitast við að fá nemendum verkefni sem líkust 

þeim sem fengist er við í viðkomandi fagi í samfélaginu. Í viðtölum við fyrrverandi nemendur 

kom þessi áhersla oft fram þar sem viðmælendur töldu að þjálfun í leiklist væri verkefni sem 

gerði þá hæfari til að koma fram og tjá sig í námi og starfi.  

Verkefnið er samkvæmt rannsókninni skólalífinu til framdráttar en þó getur stundum 

verið erfitt hversu umfangsmikið og tímafrekt það er. Það hefur tímabundið áhrif á nám 

nemenda þannig að þeir þurfa að skipuleggja sig vandlega og á annan hátt. Það kallar á aukið 

samstarf allra þeirra kennara sem að unglingadeildinni koma á meðan á því stendur svo að allt 

flæði sé skilvirkt og jákvætt. Þannig má koma í veg fyrir misvísandi skilaboð og árekstra. Það 

var viss veikleiki í verkefninu að ekki voru allir starfsmenn sem að unglingadeildinni koma 

nógu vel upplýstir um það. Í ljós kom að stundum var pirringur í gangi gagnvart nemendum 
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þegar kennarar töldu þá ekki vera að standa sig í náminu. Það gefur vísbendingar um að 

upplýsingaflæði hafi ekki verið nógu skilvirkt og gera mætti enn betur.  

Þegar litið er til nýrrar aðalnámskrár er ljóst að söngleikjaverkefnið virðist ágætlega 

sniðið að þeim nýju viðmiðum sem þar eru sett fram þar sem þeir starfshættir sem unnið er 

eftir falla ágætlega að grunnstoðum og áhersluþáttum námskrárinnar (Aðalnámskrá, 2011). 

Bæði með því að fylgjast með uppsetningunni og rýna í viðtölin má sjá hvernig sköpun, 

jafnrétti, heilbrigði, læsi, sjálfbærni og lýðræði fléttast inn í verkefnið. 

6.2 Áhrif á félagsfærni 

Kohlberg (1976) taldi tilfinningar eins og að hafa áhuga á öðrum, sýna hjálpsemi, kærleika og 

vinarþel þungamiðju siðferðisþroska unglinga og tengjast hæfileika þeirra til að setja sig í 

spor annarra. Með það í huga er eftirsóknarvert að búa nemendum aðstæður til að rækta 

hæfileikann þó að Kohlberg telji einnig að sú hæfni að setja sig í spor annarra sé ekki ein og 

sér nægjanleg fyrir tiltekinn siðgæðisþroska. Einstaklingurinn þurfi jafnframt að geta skoðað 

málin frá mörgum sjónarhornum til að öðlast þá hugsun hvað sé í þágu hópsins, 

einstaklingsins eða samfélagsins siðferðislega séð (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Athygli 

vekur hve mikil áhersla er lögð á þessa þætti í þeim gögnum sem safnað var. Niðurstöður 

viðtalanna sýna ótvírætt að allur skólabragur í unglingadeild Hlíðaskóla virðist breytast 

verulega meðan á söngleikjaverkefnunum stendur þar sem nemendur verði samstarfsfúsari, 

vinabönd styrkist, vinsamlegra andrúmsloft verði ríkjandi og umburðarlyndi verði meira milli 

nemenda. Þá eru vísbendingar um að erfiðum nemendum gangi oft betur að fóta sig í 

verkefninu en almennt í skólanum og einstaklingar með sérþarfir hafi frekar samskipti við 

aðra nemendur. Þegar horft er til kenninga Piagets um aðlögun (C.M. Charles, 1982) virðist 

sem hún sé nemendanum á einhvern hátt auðveldari við þær aðstæður sem þarna myndast. 

Hvort sem nemandinn beitir aðferðum samlögunar eða aðhæfingar má ætla að skapandi 

jákvætt umhverfi henti vel. Einnig má ætla að opið og óþvingað vinnuumhverfi hafi eitthvað 

að segja. Sir Ken Robinson heldur því fram að öll börn hafi gríðarlega hæfileika en skólinn 

sói þeim miskunnarlaust. Nemendur með hávaðasaman huga og eirðarlausan líkama séu langt 

frá því að vera vel ræktaðir. Orka þeirra og forvitni sé hunsuð eða jafnvel brennimerkt, oft 

með ömurlegum afleiðingum. Robinson telur að verið sé að mennta sköpunargáfuna úr fólki. 

Hann varpar fram spurningunni: Hvers vegna fáum við ekki fram það besta hjá fólki? Og 

hann heldur því fram að það sé vegna þess að við höfum verið menntuð til að verða góðir 

starfsmenn frekar en skapandi hugsuðir (Robinson, 2010). 



75 

Fram kemur í viðtölunum að söngleikur sé í eðli sínu félagslegt verkefni þar sem 

áhersla sé lögð  á samvinnu, sjálfstraust, virðingu og samkennd. Nemendur í unglingadeild 

þekkjast lítið á milli árganga fyrir söngleikjauppfærsluna en það breytist á meðan á henni 

stendur. Samstarf innan allra árganga stuðlar að sjálfstæði og frumkvæði nemenda með 

nýstárlegum aðferðum í skólastarfinu. Það bendir til þess að verkefnið sé kjörin leið til að 

þjálfa félagsfærni og félagsvitund nemenda. Komið sé til móts við ólíka einstaklinga og þeir 

fái tækifæri til að vinna út frá styrkleikum sínum og áhuga og fellur það vel að markmiðum 

nýrrar Aðalnámskrár þar sem lagt er upp með margvíslegar leiðir í kennslu sem fela í sér 

aukna áherslu á skapandi starf (aðalnámskrá, 2011). 

6.3 Að standa fyrir utan 

Ýmislegt í niðurstöðum úr viðtölunum bendir til þess að þeim sem völdu að vera ekki með 

hafi ekki verið gefinn nógu mikill gaumur á söngleikjatímabilinu.Vísbendingar eru um að 

einhverjir nemendur hafi séð eftir að taka ekki þátt í verkefninu og þarf skólinn að marka sér 

stefnu varðandi það. Einnig kom fram að sumir af þessum einstaklingum upplifðu sig 

útundan. Ekki er þó ástæða til að ætla að allir hafi áhuga á þátttöku. Hins vegar er mikilvægt 

að greina út og finna leið fyrir þá sem langar til að vera með en velja það ekki og hafa ekki 

kjark seinna til að leita eftir því. Það þarf að skoða og leita lausna.  

6.4 Hver er  ég? 

Sjálfsmyndin mótast samkvæmt kenningum Eriksons fyrst og fremst í samskiptum við aðra 

(Sigurjón Björnsson, 1986) og getur það skýrt mörg fyrirbæri unglingsáranna. Á þessum árum 

verða unglingar mjög háðir jafningjahópnum og þeim reglum sem þar gilda. Hlutverk innan 

hópsins eru margvísleg og þar fær hver og einn tækifæri til að máta sig við aðra og átta sig á 

hvernig hann passar í hópinn. Í hópnum fær unglingurinn fyrirmyndir og fer að skilja hvaða 

áhrif hegðun hans og viðhorf hafa á aðra. Með söngleiknum er nemendum boðið upp á gott og 

heilbrigt hópastarf sem veitir þátttakendum tækifæri til að þjálfa samskipti meðal jafningja. 

Innan hópsins fá unglingarnir að vera þeir sjálfir, þegar vel er staðið að málum. Jafnaldrar eru 

unglingum sérstaklega mikilvægir og unglingar leita eftir því að samsama sig viðhorfum og 

gildum þess hóps sem þeir telja sig tilheyra. Því er eftirsóknarvert að þeir séu hluti af hóp með 

jákvæð viðhorf og uppbyggileg gildi því að aukin sjálfsvitund ásamt því að fá tækifæri til að 

prófa sig áfram í samskiptum hjálpar unglingum að öðlast nýja og endurskoðaða persónulega 
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hæfni (Gladding, 1999). Á þessum árum verða klíkumyndanir áberandi. Allir innan klíkunnar 

þurfa helst að vera eins í klæðaburði, útliti og jafnvel málfari. Ástæðuna telur Erikson vera 

hve sjálfsemd unglingsins er illa mótuð á þessum tíma og til að ná tökum á henni gegni 

hópurinn lykilhlutverki. Þar verði til hópleg samsemd sem dregin er skýrum línum mótuðum 

af viðhorfum hópsins til að koma í veg fyrir upplausn. Þannig er hópurinn unglingnum afar 

mikilvægur. Unglingsárunum fylgja átök um „samsemd við hóp gegn firringu“ (Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson, Sæmundur Hafsteinsson 2004) og er þá spurningin 

hvort unglingurinn fellur inn í hópinn. Þar ræður úrslitum hvernig sjálfsmyndin mótast og 

hvaða skilaboð ungmennið fær frá þeim sem skipta hann máli svo að hann geti metið sína 

eigin sjálfsmynd.  

Þar sem lagt er upp með að styrkja þátttakendur í sjálfstæðum vinnubrögðum og þeir 

hvattir til að segja það sem þeim býr í brjósti og byggja á fyrri reynslu er söngleikjaverkefnið 

markviss leið til að rækta sjálfsmyndina. Tendrandi reynsla er neistinn sem kveikir greind og 

leiðir hana fyrstu skrefin áleiðis að fullum þroska (Armstrong, 2001). Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að sú samsemd sem myndaðist innan 

söngleikjaverkefnisins hafi meðal annars orðið vegna þess að hópar opnuðust og klíkur 

gliðnuðu þar sem verkefnið varð afar mikilvægt og sameiginlegt markmið allra. Það hafi gert 

nemendur sjálfsöruggari, traust hafi skapast og flestum þeirra hafi liðið betur á meðan á því 

stóð. Leitin að sjálfsemd felur í sér leit að persónulegri lífsskoðun sem getur orðið vegvísir út 

í lífið. Unglingurinn þarf að vera fús til þess að viðurkenna fortíð sína og geta séð í því liðna 

merkingu fyrir nútíð og framtíð. Að því innsæi fengnu þarf hann að svara spurningunni: Hver 

er ég?. Einnig þarf hann að gera upp við sig hvað hann vilji verða og hvert hann vilji stefna 

(Sigurjón Björnsson, 1986).  

Þeir sem hafa sterka sjálfsþekkingargreind samkvæmt Gardner hafa skýra sjálfsmynd, 

þeir þekkja styrkleika sína og veikleika og eru meðvitaðir um eigið hugarástand, innri hvatir, 

fyrirætlanir og langanir ásamt sjálfsvirðingu, sjálfsaga og skilningi á eigin sjálfi (Armstrong, 

2001). Sjálfsmyndin er hvorki gefin einstaklingi af samfélaginu né tilkomin við ósjálfráðan 

þroska eins og líkamsvöxtur. Hún verður til af langvarandi glímu eintaklingsins við sjálfan 

sig. Þess vegna er mikilvægt að hann sé haldinn löngun til átaka og hafi trú á því að það beri 

árangur (Sigurjón Björnsson, 1986). Ef athafnasemi og frjóir leikir hugsunar fá að dafna 

verður það grunnurinn að fróðleiksfýsn, forvitni, eðlilegum metnaði og tilraunum þar sem 

leikin eru mismunandi hlutverk á leiksviði lífsins. 
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6.5 Hópeflandi verkefni 

Þegar söngleikjaverkefnið er skoðað í samhengi við þau fræði sem hér er stuðst við er 

áhugavert að greina samhljóminn. Piaget ráðleggur virkni í kennslu og að kennsluaðstæður 

séu á þann veg að nemendur fái tækifæri til að vera virkir og skapandi (Halldén, 1979) og 

Dewey bendir á að uppþvinguð kyrrð og þögn kennslustofunnar, sem er knúin fram í 

óeðlilega einsleitni, komi í veg fyrir að nemendur sýni sitt raunverulega upplag (Dewey, 

2000). Því má ætla að sú leið sem farin er með söngleiknum leiði til uppbrots þar sem 

nemendur fá sameiginlegt verkefni við hæfi og lögð er rækt við allar þær greindir sem búa 

með þeim. Þannig eru nemendum gefin tækifæri til að vinna út frá sterkum hliðum sínum þar 

sem hefðbundnar kennsluaðferðir eru brotnar upp. Eins og Dewey og Piaget leggja til er lagt 

upp með að nemendur byggi á reynslunni til að öðlast nýja þekkingu í söngleikjavinnunni. 

Verkefnið hefur skilað samvinnu og frumkvæði nemenda og afrakstur hefur orðið sýnilegur 

eins og hugsmíðahyggjusinnar leggja áherslu á og sjá sem gilt framlag við uppbyggingu 

þekkingar (Allyson Macdonald, 2003). Þar sem það er aðalviðfangsefni unglingsáranna, 

samkvæmt Erikson, að skapa sér sjálfsmynd (Sigurlína Davíðsdóttir, 2001) fá nemendur 

tækifæri til þess í verkefnavinnunni að koma fram með sín sjónarmið á tilveruna þar sem þeir 

beita eigin forsendum  til að tjá sig um málefni sem eru þeim ofarlega í huga. Þannig fá þeir 

vettvang til að setja sig í spor annarra og máta sig við mismunandi aðstæður sem er 

unglingum mikilvægt í sjálfsmyndarleitinni (Sigurjón Björnsson, 1986).  

Piaget telur að jafnvægisleitnin feli það í sér að flétta saman þroska, reynslu og 

félagsmótun (C.M. Charles, 1982). Kohlberg er á sama máli þar sem hann bendir á mikilvægi 

félagslegrar reynslu (Shaffer, 2001). Við fjölmennt samvinnuverkefni má ætla að til verði 

félagslegar aðstæður sem kalli á nýja félagslega reynslu þar sem margir ólíkir einstaklingar 

eru að stefna að sama marki. Gardner leggur áherslu á hve ólíkir einstaklingar eru innbyrðis 

og sé það vegna þess hve greindir þeirra eru ólíkar (Gardner, 1997). Innan unglingadeildar 

skólans eru margir ólíkir einstaklingar og það telur Ken Robinson (2009) forsendu þess að ná 

saman framúrskarandi skapandi hóp. Hópurinn verði að vera fjölbreyttur og samansettur af 

ólíkum einstaklingum með mismunandi hæfileika.Viðmælendur í rannsókninni létu í ljós þá 

skoðun að nemendaflóra unglingardeildar skiptist í marga afmarkaða hópa sem við venjulegar 

aðstæður hefðu lítil samskipti sín á milli. Við söngleikjaferlið skapist hins vegar aðstæður sem 

geri það að verkum að einn stór hópur verður til í unglingadeildinni opinn öllum 

þátttakendum söngleiksins. Það hópefli sem söngleikjavinnan stuðlaði að er viðmælendum 

hvað minnisstæðast og var eitt af því sem veitti þeim mesta ánægju við verkefnavinnuna á 
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sínum tíma. Það er því ljóst að söngleikur er nemendum mjög að skapi og er hópeflandi 

verkefni sem skilar ánægju og metnaði inn í skólastarfið. Þó að sú áhersla sem lögð er á 

þroska sjálfsmyndarinnar á unglingsárunum sé nauðsynleg vill oft gleymast að fjalla um 

mikilvægi þess fyrir unglinga að þroska með sér heilbrigða hópvitund (Newman og Newman). 

6.6 Að sýna afrekið 

Fram kom í viðtölunum við nemendur fyrr og nú að viðbrögð áhorfenda eru þeim mikilsverð 

þar sem hrósið og klappið sem þeir uppskera styrkir þá og byggir um leið upp sjálfsímynd 

þeirra á jákvæðan hátt. Í leiklistarvinnu fá þeir markvissa örvun á þessu sviði í gegnum leik og 

leikuppfærslur þar sem þeim er gefið tækifæri til að sýna afrek sitt. Virkri framsetningu 

skapandi greina og flutningi fylgir lærdómur sem ekki fæst með öðrum hætti. Í úttekt sem 

gerð var á listkennslu á Íslandi 2009 kemur fram að í mörgum skólum sé starf nemenda lítið 

sýnilegt (Bamford, 2009). Ætla má að það ástand sem nú ríkir sé meðal annars tilkomið vegna 

ófullnægjandi aðstæðna í skólasamfélaginu þar sem vani og gömul viðhorf  ríkja.  

Með því að að skapa eigin sýningu frá grunni fengu nemendur í Hlíðaskóla farveg 

fyrir sterkar hliðar sínar og með verkefninu upplifðu þeir sameiginlegan sigur sem öflugur 

hópur. Það er mikilvægt að leyfa börnum að koma fram með sjónarmið sín um lífið og 

tilveruna þar sem þau nota eigin viðmið og mat og beita eigin forsendum til að tjá og leggja 

áherslu á hugmyndir sínar (Dorothy Heathcote, 1984).  

6.7 Leiðir til að læra 

Eins og fram kom í viðtölunum fannst nemendum kennsluaðferðir í skólanum oft einhæfar og 

óspennandi. Of mikil áhersla væri lögð á bókleg fög og þær aðferðir sem notaðar eru við 

kennsluna hugnuðust ekki öllum. Ljóst er að allt of oft eru þeir nemendur sem eiga í 

erfiðleikum með nám látnir hafa sérverkefni þar sem horft er fram hjá sterkum greindum 

þeirra en höfuðáhersla lögð á veikleikana (Armstrong, 2001). Þetta styðja einnig kenningar 

Deweys um mikilvægi þess að horfa til reynslunnar og þess að bjóða nemendum upp á 

rannsóknarnám. Það sé áskorun fyrir hvern skóla og hvern kennara að leita leiða til að finna 

öllum nemandum farveg að námi sínu þar sem hugað er að námsstílum og mismunandi 

leiðum til að læra (Deway, 2000). 

Nemendur verja 37 kennslustundum á viku við nám á unglingastigi í grunnskólum á 

Íslandi. Þetta eru um það bil 2,850 stundir á hverjum vetri. Flestir þessara tíma fara fram í 



79 

aflokaðri kennslustofu með 25–30 öðrum nemendum. Hvergi annars staðar en í skólum er 

þetta stórum hópum einstaklinga pakkað svo þétt saman í jafnmarga klukkutíma en samt er 

þess vænst að þeir nái hámarksárangri í erfiðum námsviðfangsefnum og að samskipti þeirra 

fari fram í sátt og samlyndi (Carol Weinstein í Armstrong, 2001). Kennurum er það oft í 

sjálfsvald sett hvernig þeir haga kennslunni. Þegar valdar eru leiðir að náminu má ætla að 

mikilvægt sé að brjóta upp þögn og múra kennslustofunnar (Dewey, 2000) og gefa 

nemendanum tækifæri til að viðra sig aðeins með fleiri skapandi verkefnum. 

6.8 Hvers vegna þekkjast nemendur ekki? 

Í viðtalsrannsókninnni komu í ljós vísbendingar um að nemendur unglingadeildar þekktust 

ekki innbyrðis eins og ætla mætti. Er áhugavert að skoða hvað veldur því að nemendur sem 

hafa verið í sama skóla í mörg ár þekkist ekki. Á hverju stigi eru um 160 nemendur. Þegar 

þessir 160 einstaklingar koma í unglingadeild má samkvæmt niðurstöðum viðtalanna gera ráð 

fyrir að nemandi í 10. bekk þekki mjög fáa með nafni í 8. bekk, hann þekki nokkra í 9. bekk 

og marga í 10. bekk en ekki næstum alla. Ef eingöngu er skoðaður sá árgangur sem nemendur 

hafa tilheyrt alla sína skólagöngu er það umhugsunarvert að heill árgangur með um það bil 50 

nemendum þekkist ekki vel innbyrðis. Það er mikilvægt og áhugavert að skoða þær 

niðurstöður vel og velta ástæðunum fyrir sér. Ætla má að hópamyndanir hafi eitthvað að 

segja. 

Þegar þessar vísbendingar eru bornar saman við hugmyndir sálfræðingsins Henrys 

Tajfel um hópamyndanir má leiða líkur að því að strax við upphaf skólagöngunnar séu börn 

farin að mynda hópa. Tajfel, sem er höfundur félagslegrar sjálfsmyndarkenningar, telur það að 

tilheyra hópi gefa tilfinningu um félagslega sjálfsmynd. Innan hvers árgangs, jafnvel bekkjar, 

má gera ráð fyrir að til séu nokkrir hópar og séu takmörkuð samskipti þeirra í milli. Þeir sem 

eru innan hvers hóps álíta aðra í sínum hópi mjög fjölbreytilega og mismunandi einstaklinga 

en sjá meðlimi annarra hópa alla eins (dæmi: áttundubekkingarnir, nördahópurinn, 

gelluhópurinn, tölvugauranir o.s. frv.). Þannig talar Tajfel um innhóp og úthópa.  

6.9 Forvarnir 

Ein af grunnstoðum Aðalnámskrár fjallar um heilbrigði. Veturinn 2011–2012 þegar Hver er 

ég? var sett upp neytti enginn í nemendahópi skólans tóbaks, áfengis eða annarra vímuefna. 

Nemendum voru vímuefnin þó ofarlega í huga og fjallaði verkið að stórum hluta um notkun 
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þeirra. Þeir settu sig í spor fíkla af mikilli innlifun og fannst spennandi að viðra þau viðmið 

sem fíkniefnaheimurinn hefur. Samkvæmt Erikson eru ungmennin að prófa mismunandi 

hlutverk á þessum tíma. Iðulega eru þau óviss um hvað sé rétt og hvað sé rangt í leitinni að 

sinni eigin félagslegu sjálfsmynd (David B. Stein, 2009). Að setja sig í þessi spor getur að 

vissu marki hjálpað ungmennum við að komast að niðurstöðu og í þessu tilfelli má segja að 

leiklist gegni í raun hlutverki kennsluaðferðar í lífsleikni. 

6.10 Leiklist í skólum  — Framtíðarsýn 

Leiklist er áhugaverður vinkill í skólastarfinu og virðist þegar vel tekst til hjálpa nemendum 

til að vera frjóir og skapandi. Leggja þarf áherslu á það í kennslunni að gera nemendur færa 

um að koma fram og tjá sig þar sem ekki er mikil áhersla lögð á það almennt í öðru námi. 

Niðurstöður viðtalanna sýna að leiklist er einn af þeim námsþáttum sem hefur skilað 

nemendum miklu eftir að þeir útskrifast. 

Leiklistin í Hlíðaskóla skiptir nemendur miklu máli. Hún styrkir þá í að koma fram og 

tjá sig, örvar skapandi hugsun þeirra og aðferðir, brýtur upp daginn og styrkir sjálfsmyndina. 

Hún gefur kennurum tækifæri til að vinna eftir hugmyndafræði Gardners og styrkja 

mismunandi greindir nemenda með margvíslegri nálgun verkefna. Sú reynsla sem nemendur 

hafa öðlast með því að stíga á stokk og koma fram gerir þeim kleift að byggja ofan á þá 

þekkingu sem þeir hafa fyrir og nýta sér áfram í framhaldsnámi og á öðrum starfsgrundvelli. Í 

kenningum sínum leggur Dewey höfuðáherslu á reynsluna. Hvernig reynslan sé uppspretta 

menntunar og þannig sé reynsla menntandi (Dewey, 2000). Með því að prófa sig áfram og 

skoða afleiðingar athafna sinna skapar hver og einn eigin reynslu og lærir þannig um tengsl 

milli orsaka og afleiðinga. Þær námsaðferðir og þeir námsstílar sem notast er við í mörgum 

greinum, þar sem áhersla er lögð á utanbókarlærdóm, eyðufyllingar og próf, hugnast hvorki 

né hentar öllum. Aðferðir leiklistar geta gert nemandanum kleift að taka þátt í sjálfri innlögn 

námsefnisins og fara óhefðbundnar leiðir að úrlausnunum.  

Oftast hefur verið talað um leiklist innan grunnskólans sem listgrein eða kennsluaðferð 

(aðalnámskrá, 1999). Við úrvinnslu á þeim gögnum sem fyrir liggja í rannsókninni kom í ljós 

áhugaverð áhersla á samskiptaþáttinn í leiklist. Í svörum viðmælenda gætir ákveðinnar 

tilhneigingar til að skilgreina leiklist sem lífsleiknimiðað hópefli. Sá skilningur sem leggja má 

í leiklistarkennslu í grunnskólum virðist, að mati viðmælenda, skiptast í þrjá meginflokka:  
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Tafla 2 

Þessar niðurstöður viðtalanna gefa vísbendingar um að námið þjálfi hæfni nemenda til 

skapandi hugsunar og athafna, til að taka frumkvæði og til að bregðast við samkvæmt eigin 

hugmyndum og tilfinningum.  

Allir eru þessir þættir mikilvægir og eftirsóknarvert ef hægt er að tengja þá eðlilega 

saman í kennslunni. Þegar lagt er upp með leiklistarkennslu í grunnskóla þarf að varast að 

taka eingöngu inn samskiptaþáttinn eða kennsluaðferðina á kostnað leiklistarinnar sem 

listgreinar. Þegar talað er um mikilvægi leiklistar í skólum er ljóst að leiklist sem listgrein á 

ekki síður rétt á sér en aðrar listgreinar. Líkt og í myndlist og tónlist þurfa nemendur að 

tileinka sér undirstöðuatriði greinarinnar svo að þeir geti notfært sér hana á öðrum vettvangi. 

Það er mikilvægt að líta á leiklist og aðrar listgreinar sem grunn að þekkingu og hæfni en ekki 

hækju við aðrar greinar. Alltaf er töluverður hópur nemenda sem hefur mikinn áhuga á leiklist 

sem listgrein. Þessir nemendur kalla á faglega og metnaðarfulla kennslu þar sem áhersla er 

lögð á eðli og aðferðir leiklistar og ekki síður á að móta hæfni nemenda til að njóta hennar. 

Gera þarf ráð fyrir því, nú þegar sviðslistir eru komnar inn í aðalnámskrá, að hlúa vel að 

greininni og í framhaldinu að þróa metnaðarfulla námsgrein leiklistar í hverjum skóla sem 

felur í sér alla þrjá þættina. Leiklist höfðar samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

mismunandi til nemenda og getur í sumum tilfellum reynst þeim erfið. Á það sérstaklega við 

um þá sem eru feimnir og til baka. En um leið eru tímarnir og uppsetningarnar farvegur til að 

takast á við óttann.  

Einstaklingsmiðaðar aðferðir eru mikilvægar í leiklistarkennslu ekki síður en í öðru 

námi því að ekki eru allir nemendur eins. Sterkustu hliðar hvers nemanda þurfa að fá að koma 

 Leiklist  Áhersla 

1. Listgrein Fagþekking og leikræn þjálfun. Leikuppsetningar. 

2. Kennsluaðferð Aðferðir leiklistar notaðar við framsetningu kennsluefnis. 

3. Sjálfsstyrking og

hópefli 

(Lífsleiknimiðað) 

Lagt upp úr samskiptum, sjálfsskoðun og persónusköpun 

til skilnings á umhverfinu. Leikuppsetningar.  
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fram (Gardner, 1997) og þeir þurfa að fá að vinna að sameiginlegum verkefnum þar sem hver 

fær að njóta sérstöðu sinnar. Rannsóknin sýnir að vilji er fyrir því meðal þátttakenda að 

nemendur fái að skapa sjálfir og finna úrlausnir í gegnum skapandi ferli þar sem þeim er 

kennt að njóta ekki síður en að gefa. Þessu þarf að gæta vel að við kennsluna. Samkvæmt 

hugmyndum Brians Ways er markmið leiklistar í skólastarfi í aðalatriðum að byggja 

nemendur upp, kenna þeim á lífið og samfélagið, efla sköpunargáfu þeirra og samvinnu með 

því að veita þeim frelsi til innlifunar og tjáningar. Með leiklist ætti einnig að vera hægt að 

sporna við félagslegum og sálrænum vandamálum nemenda og vinna með þeim að úrlausnum 

(Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007). Fyrir unglinginn eru leiklistartilraunir mikilvægt tækifæri til að 

setja sig í spor annnarra og þar með opnast greið leið fyrir hann til að máta sig við ýmsar 

aðstæður og vinna á þann hátt með félagsfærni, sjálfsmynd og sjálfsvitund sína.  

Viðbrögð viðmælenda hvað varðar mikilvægi þess að lögð sé áhersla á að allir búi yfir 

sínum einstöku hæfileikum  gefa tilefni til að ætla að þeirri vitneskju skuli deila áfram til 

unglinganna og styrkja með því sjálfsmynd þeirra (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi 

Gunnarsson, Sæmundur Hafsteinsson, 2004). Þannig gæti skólinn auðveldað nemendum 

sínum að lifa í sátt við sjálfa sig og aðra. 



83 

7 Lokaorð 

Megintilgangur þessarar rannsóknar var að skrásetja undirbúning og framkvæmd við 

söngleikjaverkefnið í Hlíðaskóla eins vel og kostur væri og greina árangur starfsins og áhrif 

þess á sjálfsmynd og félagsfærni þátttakenda. Mér þótti besta leiðin til þess felast í því að 

greina allt ferli uppsetningarinnar vel og skrásetja um leið það sem fram færi. Á þann hátt 

mætti skoða með markvissum hætti þá stemmningu sem myndaðist á æfingatímabilinu þar 

sem líðan og upplifun þátttakenda væri í brennidepli. Með þetta í huga lagði ég upp í ferðalag 

sem fljótlega breyttist í óvissuferð. Smátt og smátt kom í ljós í þessu vinnuferli hvað það er 

sem gerir söngleikjaverkefnið svo eftirsóknarvert fyrir nemendur. 

Þegar vinnan við rannsóknina hófst var ljóst að almennt viðhorf til söngleikjaverkefna 

skólans var mjög jákvætt. Vísbendingar voru um ákveðið hópefli og listræna upplifun en ekki 

lá fyrir hvað það er sem gerir verkefnið svo eftirsóknarvert og minnisstætt. Í byrjun taldi ég að 

með rannsókninni fengjust haldbærar niðurstöður sem sýndu fram á að verkefnið örvaði 

nemendur og gæfi þeim tækifæri til að styrkja sjálfsmyndina og efla félagsþroskann í gegnum 

leiklist og leikuppfærslur. Þegar niðurstöðurnar lágu fyrir kom í ljós að þær hugmyndir áttu 

við nokkur rök að styðjast. Sú áhersla og vinna sem lögð hefur verið í leiklist og 

leikuppfærslur í Hlíðaskóla allt frá árinu 1994 til dagsins í dag virðist skila nemendum auknu 

sjálfstrausti og sterkari félagsvitund. Verkefnið hefur styrkt þá í þeim verkefnum sem þeir 

hafa kosið að taka sér fyrir hendur seinna meir á leiksviði lífsins. Rannsóknarniðurstöðurnar 

sýna einnig að söngleikjauppsetningar Hlíðaskóla bjóða upp á möguleika til að skapa 

samheldið skólasamfélag með sterka nemendaheild og virkja ólíka einstaklinga til að vinna 

metnaðarfullt samvinnuverkefni sem hleypir ánægju og gleði inn í skólann.  

Eftir að úrvinnslu gagnanna var lokið stóðu eftir þær upplýsingar sem verkefnið hafði 

leitt mig að varðandi hópamyndanir nemenda. Þegar rýnt var í viðtölin kom fljótt í ljós að 

viðmælendum var oftast efst í huga sú mikla hópkennd sem myndaðist hjá þátttakendum í 

vinnu við sameiginlegt verkefni allra. Einnig kom á óvart sú staðreynd að nemendur þekktust 

ekki vel innan nemendahópsin fyrir söngleikinn. Þátttaka í verkefninu hafi hins vegar orðið til 

að breyta þessu og sterkur félagahópur hafi myndast. Vakti þetta spurningar sem kölluðu á 

svör og þegar skilgreiningar um hópamyndanir á unglingsárum voru skoðaðar nánar komu að 

einhverju leyti fram ástæður þess að svo eftirsóknarvert er að taka þátt í söngleiknum.  

Söngleikurinn er félagslegt hópstarf í boði skólans þar sem fyrirfram er stefnt að 

ákveðnum lokapunkti. Nemendum er að vissu marki stýrt inn í verkefnið en um leið er það 

þeirra að ákveða hvort þeir vilji vera með eða ekki. Skólareglur gilda, agi ríkir og verkefnið er 



84 

hluti af náminu. Það vekur athygli að þegar nemendur hafa staðsett sig í verkefninu virðast 

flestir þátttakendur mynda einn félagahóp innan verkefnisins þar sem allir eru velkomnir og 

nánast engin klíkumyndun á sér stað. Allir þátttakendur virka sem ein heild þvert á árganga og 

skapar það eftirsóknarvert andrúmsloft í unglingadeildinni. Með verkefni sem allir nemendur 

bera sameiginlega ábyrgð á myndast stór og sterkur kjarni og innan hans fer traust og nánd að 

ríkja. Hópurinn vinnur saman að lausn vandamála þar sem meðlimir nýta styrkleika hver 

annars við vinnu að sameiginlegri niðurstöðu. Samkennd og gleði verður áberandi og 

verkefnið springur út fyrir tilstuðlan heildarinnar. Þessi sterka hópkennd virðist valda því að 

nær allir sækjast eftir því að vera með og ólíklegustu aðilar leggja mikið á sig til að hanga inni 

þrátt fyrir miklar kröfur sem þeir þurfa að uppfylla.  

Söngleikurinn er hópverkefni sem krefst leiðbeinanda. Þegar leiðbeinandanum sleppir 

myndar þessi stóri hópur sameiginlegan grundvöll þátttakenda. Þannig eru allir meðlimir 

hópsins gjaldgengir og ástæðan nokkuð ljós. Vinahópar eru öðruvísi, oftast mun minni og 

afmarkaðri. Þó að ekki væri lagt upp með rannsóknir á hópamyndunum og spurningum 

tengdum þeim verði ekki svarað hér verður ekki fram hjá því litið að viðmælendur komu oft 

inn á þann þátt í umræðunni um samskipti. Þegar ljóst var samkvæmt niðurstöðum viðtalanna 

að nemendur þekktust almennt ekki vel í unglingadeildinni milli árganga og jafnvel ekki 

innan eins og sama bekkjar mátti ætla að skólinn þyrfti að leita leiða til að greina og laga 

ástandið. Allir ættu að þekkjast og mikilvægt væri að stokka upp og virkja alla inn í hópa. Við 

nánari skoðun á uppbyggingu hópa kom þó fram efi. Samkvæmt skilgreiningum um 

hópamyndun gæti þarna verið um eðlilegt félagslegt samspil að ræða. Í kjölfar þessa hafa 

vaknað með mér spurningar varðandi vinahópa og hvernig mikil inngrip þeirra sem vinna með 

nemendur gætu hugsanlega haft neikvæð áhrif á þá. Með þeim upplýsingum sem fengist hafa 

virðist ljóst að setja megi spurningarmerki við of mikla stýringu á mótun þeirra. Þó að ekki 

séu allir velkomnir inn í hóp eða einhverjir settir út, þarf það ekki að þýða að hópurinn sé 

óæskilegur því að um eðlislæga hópamyndun gæti verið að ræða. Það gæti gert illt verra að 

troða óvelkomnum einstaklingi inn í hóp eða reyna að hafa áhrif á hópamynstur. Það virðist 

því mikilvægt að gera sér glögga grein fyrir því hvenær hópamyndun er eðlileg eða æskileg 

og hvenær ekki en þeirrar tilhneigingar gætir að líta á unglingahópa í neikvæðu ljósi. 

Jákvæðar hliðar vilja gleymast ásamt því hverju þjálfun heilbrigðar hópvitundar skilar fólki 

þegar til lengri tíma er litið. Söngleikjaverkefnið er þannig dæmi um hvernig grunnskólinn 

getur leitað leiða til að fá nemendum sínum áhugaverð samvinnuverkefni þar sem allir taka 

jafna ábyrgð á verkefni sem hefur sýnilegan tilgang. 
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8 Fylgiskjöl 

Yfirlit fylgiskjala: 

1. Verkefnisáætlun

2. Leikskrá

3. Valblað nemenda

4. Auglýsing fyrir áheyrnarprufur

5. Bréf sent foreldrum

6. Spurningar fyrir viðmælendur

7. Fyrstu hugmyndir að handriti frá handritshópi

Yfirlit fylgigagna: 

1. Handrit að söngleiknum:  Hver er ég?

2. Mynddiskur með upptöku af verkefninu.



 HVER ER ÉG?

 Verkefnisáætlun 

Fylgiskjal 1
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Hvers vegna grunnskólasöngleikur ? 

Þegar lagt er upp með stóra leiksýningu fá nemendur tækifæri til að þjálfa sig í skapandi 

verkefnum þar sem reynir á samskiptahæfni og félagsþroska. Þannig geta þeir aukið 

þekkingu sína og færni gegn um listir og speglað sig með öðrum persónunum. Í lokin sýna 

þeir afrekið með metnaðarfullum listviðburði sem er hluti af  námi þeirra við skólann. 

Verkefnið er liður í söngleikjahefð Hlíðaskóla. Söngleikurinn er samin af nemendum 

sjálfum þar sem fram kemur hverju unglingar dagsins í dag eru að velta fyrir sér. 

Það er mikilvægt að raddir unga fólksins fái að heyrast því þeirra er framtíðin. Þess vegna 

á verkefnið meðal annars erindi við skólastarf í dag.  

Tilgangur 

Verkefnið hefur þann tilgang að bjóða upp á skapandi vinnu, styrkja sjálfsmynd 

þátttakenda, þétta unglingahópinn, auka vinatengsl, hjálpa nemendum til að setja sig í 

annara spor og setja upp skemmtilega sýningu fyrir íbúa hverfisins þar sem mikilvægt er að 

unglinga-hópurinn fái tækifæri til að sýna sem flestum utanaðkomandi afrek sín. Þá hefur 

þátttaka í verkefni af þessu tagi ótvírætt forvarnargildi. 

Hvað á að gera? 

 Setja upp áhugaverða og skemmtilega söngleikjasýningu í Hlíðaskóla

 120 manna nemenda og teymishópar vinni við verkefnið

 Að allir fái að vera með sem vilja

 Skrifa handrit að sýningunni

 Átta vikna æfingaferli

 Ná að fjármagna sýninguna

 Afla styrkja fyrir 300.000

 Frumsýna 17. mars

 Sex sýningar

 Selja 600 miða á 1,500 krónur stk.

 Koma á umfjöllun í a.m.k. tveimur fjölmiðlum

 Uppfylla væntingar hagsmunaaðila

 Að heildarvinnuferlið fari ekki yfir 6 mánuði
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Skipulagning og verklag 

Hér er farið í gegnum almenna skipulagningu og undirbúning á verkefninu og gerð grein 

fyrir þeim aðilum sem að því koma. Starfssvið verkefnisstjóra og teymis, verkaskiptingu, 

upplýsingaflæði, hagsmunaaðila, velgengniviðmið og tímaáætlun.  

Áætlaður undirbúningur, æfingar og sýningar standa yfir frá 25. október til 31. mars 2012. 

Gert er ráð fyrir að frágangi verkefnisins og mati verði lokið í endaðan apríl.  

Hlutverk verkefnisstjóra: 

 Hefur yfirumsjón með heildarverkefninu og ber ábyrgð á því.

 Listræn stjórnun, leikstjórn.

 Umsjón með fjármála- og bankaviðskiptum.

 Samskiptum við kostunaraðila.

 Veitir handritsteymi nemenda leiðsögn við handritsgerð.

 Leiðbeinir nemendum við leikmynd og förðun.

 Leiðbeinandi  með leikskrár- og markaðsteymi nemenda

 Samskipti við þá utanaðkomandi aðila sem sjá um hönnun og prentun á kynningarefni.

 Aðstoðar nemendur með samskipti við fjölmiðla.

 Tengiliður við þátttakendur, foreldra félagsmiðstöð og skólastjórnendur.

 Tengiliður við húsvörð og annað starfsfólk Hlíðaskóla.

Teymi stjórnenda 

Stjórnendateymi er skipað sjö aðilum utan verkefnisstjóra.  Þeir hafa það verkefni að stýra 

og leiðbeina ýmsum vinnuhópum nemenda hver eftir sínu sérsviði. Allir starfsmenn í 

teyminu eru kennarar við skólann með sérþekkingu á sínu starfsviði. Verkefnisstjóri skiptir 

hópnum á verkefni eftir þekkingu þeirra og kunnáttu.  
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 Vinnuteymi 

 A 
Verkefnisstjórn, leikstjórn og umsjón með 

sviðsmynd 

 B Leikstjórn og umsjón með myndvinnslu. 

 C 

 D Umsjón með dansverkefnum, 

 E Umsjón með búningagerð 

 F Umsjón með söngvurum 

 G Tónlistarstjóri 

 H Umsjón með sviðsmönnum 

 I Umsjón með tæknimönnum 

Tengslanet 

Verkaskipting er í samræmi við menntun og reynslu verkefnastjóra og teymis. Við skoðun 

hefur komið í ljós að tengslanetið sem er til staðar felur í sér nánast alla færni og kunnáttu 

sem til þarf.   

 Samvinna 

Verkaskipting er skýr og skarast lítið.Verkefnisstjóri er faglegur leiðtogi verkefnisins. 

Aðrir leiðbeinendur koma að verkinu frá mismunandi list- og verkgreinum. Nemendur 

vinna saman í teymishópum með leiðbeinendum að úrlausn allra verkefna sem þeir tóku 

að sér.   

Mikilvægt er að leysa deilur sem upp geta komið milli þátttakenda og samstarfsaðila eins 

fljótt og kostur er. Unnið er út frá því að allir séu jafn réttháir og lagt upp úr heilbrigðum 

skoðanaskiptum. Ef ágreiningur kemur upp í teymishópnum skal funda um málið eins fljótt 

og hægt er. Í tilfellum þar sem ekki fæst sameiginleg niðurstaða hefur verkefnistjóri 

lokaákvörðunarrétt. Skólareglur gilda við verkefnavinnuna. 

Upplýsingaflæði og facebook 

Gott upplýsingaflæði innan stjórnendateymis og þaðan til nemenda er mikilvægt og þarf að 

huga vel að því. Einnig er gott upplýsingaflæði milli nemenda nauðsynlegt. Stofnað verður 

facebooksvæði á vefnum bæði fyrir þátttakendur og aðra áhugasama. Svæðið  sem er 

hugsað einungis fyrir þátttakendur og stjórnunarteymi og þeim einum opið er gert til að 
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skipst á ráðum og fjalla um þá vinnu og reynslu sem skapast. Þar hafa nemendur einnig 

aðgang að æfingaplani sem er mjög þægilegt. Opna svæðið sem verður fyrir alla nýtist 

nemendum ágætlega til markaðssetningar. Þar sem ekki er opið fyrir svæðið í tölvum 

skólans og einhverjir foreldrar leyfa börnum sínum ekki að hafa aðgang að facebook er 

niðurstaðan  sú að allar upplýsingar um fundi og æfingar verði hengdar upp á 

auglýsingatöflu í unglingasvæði skólans en jafnframt birtar á samskiptavefnum.  

Fundir 

Fundaáætlanir tímabilsins liggja fyrir fljótlega eftir áramót, áður en allir hóparnir hefja 

samstarf. Fundir í stjórnendateyminu með verkefnisstjóra verða eins oft og þarf og verður 

boðað til þeirra sérstaklega. Á fundum er farið yfir gagnrýnar spurningar/tékklista og lögð 

áhersla á að allir fái tækifæri til að tjá skoðanir sínar. Verkefnastjóri reynir að tryggja 

jákvæða og uppbyggilega umræðu á fundum og leitar eftir því að fólk sé opið og heiðarlegt 

svo grípa megi inn í ef eitthvað er öðruvísi en áætlað er.  

Útgangspunktar á fundum: 

 Mat á stöðu verkefnisins eins og það lítur út á þeim tíma sem fundurinn er og

áframhaldandi ákvarðanir teknar í ljósi þess.

 Áætlanir uppfærðar í ljósi nýrrar stöðu. Ef grípa þarf til aðgerða er mikilvægt að allir

séu tilbúnir til að endurskoða ferlið og fá til þess aðstoð ef þarf.

Gátlisti yfir þá vinnu sem þarf að framkvæma: 

 hópmyndataka

 ákveða vinnufundi í byrjun nóvember með verkefnastjórum og öllum starfsmönnum

verkefnisins

 gera áætlun um æfingatíma leikstjóra og leikara

 ákveða fundi og vinnutíma handritshóps

 fjölfalda handritið

 undirbúa áheyrnarprufur

 fá leyfi fyrir afnotum af tölvuveri

 útbúa póstlista fyrir alla starfsmenn verkefnisins,verkefnastjóra, nemendur og foreldra

 senda upplýsingar um verkefnið til foreldra

 undirbúa og halda fund með foreldrum
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 yfirfara tækjabúnað

 stofna bankareikninga

 útbúa lista yfir hugsanlega styrktaraðila og leita styrkja

 hafa samband viðhagsmunaðila og reyna að fá afslætti og /eða auglýsingar

 gera úttekt á eign skólans á málningu, förðunarlitum, búningaefni, smíðaefni og gera

innkaupaáætlanir

 fá leyfi fyrir afnot af þeirri tónlist sem fengin verður að láni

 vinna leikskrána og koma henni í prentun

 fá leigðar upphækkanir í sal

 fá leigðan þann ljósa- og tæknibúnað sem þörf er á

 fá lánaða vinnupalla til notkunar sem sviðsmynd

 útbúa upplýsingar fyrir foreldra um tímaramma og hvað þeir gætu lagt af mörkum.

 gera áætlun um vinnuferla/tíma

 gera fundaáætlanir með verkefnisstjóra og nemendum

 gera áætlun um vinnutíma leikmyndahönnuða

 gera áætlun um vinnutíma förðunar og búningahönnuða

 gera áætlun um hönnun á miðum og kynningarefni

 gera tímaáætlanir um notkun á sal fyrir allar æfingar ásamt tíma fyrir uppsetnigu

leikmynda
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Tímalína og helstu dagsetningar  

 TÍMALÍNA 
vika 1 Nóv Handritsvinna  1 x í viku á mánudögum 

vika 2  -  - 

vika 3  -  - 

vika 4  -  - 

vika 1 Des Handritsvinna  1 x í viku á mánudögum 

vika 2  - 

vika 3  - Grind að senum kláruð 

19.  - Grind að handriti tilbúin 

4.-6. Jan Áheyrnarprufur / Símat og vikulegir teymisfundir hefjast 

11,-15  - 
Leikarar fullskrifa sínar senur/ Opnað svæði á facebook fyrir 

þátttakendur 

vika 3  - Æfingar 

vika 4  - Æfingar 

vika 1 Feb Æfingar / Frétt á heimasíðu skólans 

vika 2  - Æfingar 

vika 3  - Æfingar 

vika 4  - Æfingar / Sýnt atriði til að vekja athygli á sýningunni 

vika 1 

og 2 
Mars Æfingar/ Sett lag á YouTube/ Fréttaskot 

 -  - Æfingar/Auglýsingar hengdar upp /Heimasíða RVK 

 -  - Æfingar/ Kynningar fyrir nemendur í yngri deildum 

 16  -  LOKAÆFING 

 17 MARS  FRUMSÝNING 

 18  - 2.SÝNING

 21   - 3. SÝNING

 23   - 4. SÝNING

 25 5. SÝNING

 27 6. SÝNING

 29  - Frágangur 

 17 April Frágangur 

 25  - Uppgjör /Lokafundur með stjórnendateymi 

 Símat og fundir eru vikulega og ekki sýndir í tímalínu. 
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Greining á hagsmunaaðilum 

 Hér eru helstu hagsmunaaðilar nefndir. Þeir sem eiga mestra hagsmuna að gæta eru efstir 

og svo koll af kolli. Reynt er að leggja mat á hverjir þeir voru og hvað gera mátti ráð fyrir 

að þeir vildu fá út úr verkefninu. 

Hagsmunaaðilar Hvað vilja þeir fá út úr verkefninu 

Nemendur 

Þeirra hagsmunir liggja í því að allir vinni saman að metnaðarfullu 

verkefni. Að það takist sem best og þátttakendur fái verðskuldaða 

viðurkenningu á því starfi sem þeir hafa lagt sig fram með. Einnig að 

þeir fái markvissa þétta leiklistarvinnu sem felur í sér eftirsóknarverða 

þjálfun í leikrænum aðferðum, samskiptum, framkomu og 

sjálfstyrkingu. 

Það sem þeir vilja fá út úr verkefninu: Gleði, samvinnu og tækifæri til 

að sýna afrek sín. 

Foreldrar Að vita af börnum sínum í öruggu umhverfi við skapandi vinnu, 

þar sem þau fá tækifæri til að láta ljós sitt skína. 

Skóli og 

starfsmenn 

Jákvæðari og sterkari nemendur. Auknar sviðslistir og jákvætt viðhorf 

til skólans 

Íbúar hverfisins Jákvætt skapandi skólastarf sem ýtti undir góða ímynd hverfisins. 

Félagsmiðstöðin 

Samvinna sem heldur unglingunum hugsanlega frá götunni, óæskilegri 

hegðun ásamt tóbaks- og vímuefnaneyslu.Samheldinn hóp sem er 

líklegri til að verða virkari í félagslífinu. 

Kostunaraðilar Auglýsingar í leikskrá og á veggspjöld. 
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SVÓT greining á verkefninu 

Við mótun á verkefninu er mikilvægt að greina sjánlega styrkleika og veikleika þess og í 

framhaldinu að greina ógnanir (hættur) og tækifæri. Við greiningu er notast við SVÓT sem 

miðar að því að byggja á styrkleikum verkefnisins og notfæra sér tækifærin.  

SVÓT = S = styrkur, V = veikleiki, Ó = ógnanir, T = tækifæri. 

Styrkur: 

Meðbyr, reynsla, áhugi nemenda, stuðningur foreldra, mjög krefjandi verkefni, byggir á 

unglingum, leiðbeinendur sérfræðingar á sínu sviði, hvatning frá skólayfirvöldum, 

nemendur hafa lært leiklist frá sjö ára aldri, nóg af starfsfólki.  

Veikleikar:  

Fjármögnun háð innkomu, verkefnið var mjög krefjandi, byggt að mestu leiti á unglingum, 

tónlistar og íþróttanám þátttakenda, fermingar þátttakenda á sýningatímabilinu, margar 

sýningar á fáum dögum, aðstæður dansstjóra óvissar, ónóg tæknikunnátta, 

Ógnanir:  

Fjármögnun mistekst, lítil aðsókn, veikindi, vont veður, æfingatíminn of stuttur, erfið 

samskiptavandamál. 

Tækifæri verkefnis:   

Leiklistarmenntun/ leiklistarlæsi, góður skólamórall, nemendur fá jákvæða umfjöllun, 

forvarnir, styrkir nemenda- og kennarahópinn, sýning sem slær í gegn.  

Velgengnisviðmið 

Eftirfarandi markmiðum á uppsetningu sýningarinnar er annars vegar skipt í áþreifanleg 

hörð markmið og hinsvegar mjúk. Þessi markmið eru höfð til hliðsjónar sem mælikvarðar 

til að meta hversu vel verkefninu miðar áfram. Að auki eru hér taldir fram þeir óvissuþættir 

sem geta haft áhrif á verkefnið. 

Áþreifanlega markmið, hörð 

 Frumsýning 17.mars 2012

 Kostnaður færi ekki yfir 3,260 millj.

 Tími með undirbúningi, æfingum og sýningum væri innan 5 mánuða.



99

Óáþreifanleg markmið, mjúk 

 Að setja upp vandaða og metnaðarfulla sýningu, þar sem unglingar í Hlíðaskóla fá

notið sín.

Óvissuþættir 

 Reikna með veikindum.

 Dræm miðasala og/ ef styrkir og auglýsingatekjur verða ekki eins og vænst er.

 Raunverulegur stuðningur foreldra er óvissuþáttur

Markaðssetning 

Hefðbundin markaðssetning snýst aðallega um að setja viðskiptavininn í fyrsta sæti og 

mæta kröfum hans með því að bjóða honum eitthvað sem skiptir hann máli.  

 Í söngleikjauppfærslu Hlíðaskóla eru þarfir þátttakenda settar í forgang. En leiksýning er 

ekki sett upp án fjármagns og því er ekki síður mikilvægt að skilgreina kröfur 

viðskiptavina og hagsmunaaðila og aðra þætti sem áhrif hafa á fjárhagslega afkomu 

verkefnisins og velgengni þess. Leitað er leiða til að uppfylla þessi skilyrði með það að 

markmiði að verkefnið skili hagnaði eða standi á núlli fjárhagslega og jafnframt að 

verkefnið sé vel kynnt. Hópur nemenda valdi að sjá um markaðsmál sýningarinnar og ber 

verkefnisstjóri ábyrgð á hópnum. Þó gera megi ráð fyrir að áhorfendahópurinn sé 

afmarkaður við vini og vandamenn þátttakenda er lagt upp með að nemendur kynnist 

raunverulegri markaðssetningu og vinni samkvæmt því.  

Markmið markaðssetningar 

 Að vekja athygli á sýningunni.

 Að koma á umfjöllun í a.m.k. tveimur fjölmiðlum.

 Að ná markaðssetningu á netinu.

Markhópur og samkeppnisaðilar 

Markhópur sýningarinnar er almenningur, foreldrar og aðrir aðstandendur

þátttakenda, nemendur, starfsfólk og nemendur annara skóla. Samkeppnisaðilar

eru í raun öll afþreying sem í boði er í borginni og þessvegna mikilvægt að 

markaðssetning takist vel. 
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Ferli markaðssetningar 

Mikilvægt er að koma af stað jákvæðri umfjöllun um sýninguna og verða því sendar 

fréttatilkynningar á fréttamiðla. Leitað er eftir rituðum greinum í fjölmiðlum og gera má 

ráð fyrir að einn til tveir sinni þeirri málaleitan. Fréttir á heimasíðu skólans birtast fljótlega 

og með henni hópmynd af þátttakendum. Þátttakendur eru hvattir til að deila jákvæðum 

upplýsingum eins mikið og þeir telja við hæfi á facebook svo aðrir geti fylgst með starfinu 

og ferlinu frá byrjun til enda. Farið verður með stuttar kynningar í alla bekki skólans þar 

sem flutt eru atriði úr verkinu, nemendur bekkja fá leikskrá til að fara með heim.  

Kostnaðaráætlun og kostnaður 

Ekki er gert ráð fyrir að verkefnið skili hagnaði en mikilvægt er þó að ekki verði tap á því. 

Kostnaður við markaðssetningu og fjármögnun kemur ekki fram í meðfylgjandi áætlun en 

þeir liðir eru reiknaður inni í vinnuramma nemenda og starfsteymis og bera engan auka 

kostnað fram yfir það.  

Í töflunni hér fyrir aftan er settur fram endanlegur kostnaður verkefnissins. Þegar 

verkefnisáætlun var lögð fram var áætlaður kostnaður skilgreindur í töflunni en hefur verið 

uppfærður hér. Kostnaðaráætlun verkefnisins stóðst að mestu leiti, þó varð hagnaður 

heldur meiri en gert var ráð fyrir. 
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Gjöld 

Kostnaðarliður  Nánar Ein.*  Upphæð  Samtals 

Nafn Verkefnisstjórn 50 3,000 kr. 150,000 kr. 

  _ Leikstjórn 200 3,000 kr. 600,000 kr. 

Nafn Leikstjórn, myndvinnsla, ofl. 210 3,000 kr. 630,000 kr. 

Nafn Söngþjálfari 53 3,000 kr. 159,000 kr. 

Nafn 

Nafn 

Danskennari 

 _ 

140 

33 

3,000 kr. 

 3,000 kr. 

420,000 kr. 

 99.000 kr. 

Nafn Búningar og leikmynd 53 3,000 kr. 159,000 kr. 

Nafn 

Aukatímar 

Sviðsstjóri 35 

45 

3,000 kr. 

 3,000 kr. 

105,000 kr. 

 135,000 kr. 

Nafn Tónlistarstjóri 80 3,000 kr. 240,000 kr. 

Nafn Tæknistjóri 40 3,000 kr. 120,000 kr. 

Samtals vinna 929 X 3,000 kr 2.817.000 

Önnur gjöld 

Leiksrá/auglýsinga-spjöld Prentun-tilboð 1 30,000 kr. 30.000 kr 

Leiga tæki og pallar Leiga tæki og pallar-tilboð. 1 180.000 kr. 180,000 kr. 

Geisladiskar/upptaka Upptökukostnaður, 

hljóðblöndun, klippingar 

fjölföldun og útgáfa 

1 

100,000 kr. 100,000 kr. 

Veitingar Frumsýningarteiti 1 50,000 kr. 50,000 kr. 

Blóm Vegna frumsýningar 1 25,000 kr. 25,000 kr. 

Sviðsmynd, búningar Efniskaup 1 25,000 kr. 25,000 kr. 

Samtals önnur gjöld 410,000 kr. 

Samtals gjöld 

 3.227.000 

kr 

Tekjur 

Tekjuliður Nánar Ein. Upphæð Samtals 

Launastyrkur Hlíðaskóla Styrkur til greiðslu launa 1 1,500,000 kr. 1,500,000 kr. 

Seldur aðgangur Miðasala 1,500 kr.stk. 740 1,110,000 kr. 1,110,000 kr. 

Styrkir/auglýsingar Styrkir/auglýsingar 1 150,000 kr. 150,000 kr. 

Eigið framlag Frá verkefnastjóra 1 750,000 kr. 750,000 kr. 

Samtals tekjur kr.  3.510 .000 

*Einingar eru klst. þegar um laun er að ræða annars tilboð, verk eða eingreiðsla.

Hagnaður/Tap    +283,000 kr. 
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Mat 

Strax í byrjun verkefnisins er nauðsynlegt að ákveða hvernig mati skuli háttað. Ákveðið 

hefur verið af verkefnisstjóra að að símat fari fram vikulega og einnig hvernig lokamati 

verði háttað. 

Gagnaöflun fyrir mat 

 Meðan á verkefninu stendur hittast verkefnisstjóri og stjórnendateymi kennara á

vikulegum fundum þar sem farið verður yfir vinnu vikunnar og hún metin og veitt

endurgjöf.

 Verkefnisstjóri í samvinnu við stjórnendateymið heldur utan um mat á allri vinnu

nemenda. Huga þarf vel að þeim þætti þar sem nemendur fá einkunn og umsögn fyrir

sinn þátt í verkefninu.

Hvað ber að hafa í huga þegar mat er framkvæmt? 

Mikilvægt er að fá upplýsingar frá sem fjölbreyttastu sjónarhornum verkefnisins. Fá 

margþætt álit um framgang þess og niðurstöður frá öllum hópum sem taka þátt í því, ekki 

eingöngu verkefnisstjórum heldur einnig skoðanir nemenda, starfsmanna og kennara. 

Annars er hætt við að matið hafi takmarkað gildi. 

Mat að verkefni loknu 

Við mat verður leitað eftir viðhorfum þátttakenda, þeirra sem ekki taka þátt og starfsmanna 

með eigindlegum viðtalsrannsóknum. Viðhorf stjórnendateymis verður fengið skriflega. 

Mikilvægt er að skjalfesta sem flest á meðan á verkefni stendur bæði til að nota við matið 

og eins til að hafa sögu verkefnisins til hliðsjónar ef það verður framkvæmt aftur hvort 

heldur sem er fyrir sömu aðila eða nýja. Verkefnisstjóri sér til þess að því verði fylgt eftir. 

Fljótlega eftir að sýningum lýkur verður síðasti vinnufundur haldinn með starfsmönnum 

teymis, verkefnisstjóra og skólastjórnendum. Á þessum fundi, þar sem allir starfsmenn 

verkefnisins mæta, verður verkefnið rætt og ákveðið hvernig frágangi leikmyndar, búninga 

og annara hluta sem notaðir voru við sýninguna skuli háttað. Áætlað er að nemendateymin 

haldi áfram að vinna í hefðbundnum hópum þar til frágang verður lokið. Í framhaldinu fer 

fram vinna þar sem hópurinn leggur mat á verkefnið og hverju það hefður skilað. 
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Ef verkefnið reynist mislukkað er mikilvægt að sinna öllum sem að því koma vel.  Þá þarf 

að fá alla hlutaðeigandi til að horfa á það sem tókst vel og læra af mistökunum. Varast 

verður að skella skuldinni á einhvern eða einhverja og festast í því.  Verkefni er alltaf 

áhætta hversu lítið sem það er.  

Mælikvarðar sem stuðst er við:  

Verkefni er vel heppnað ef: 

Harðir: 

 Tímaáætlun stenst.

 Fjárhagsáætlun stenst eða verkefnið skilar hagnaði.

 Upphafleg áætlun nær tilætluðum árangri.

 Engir óvæntir utanaðkomandi þættir hafa áhrif á verkefnið.

 Réttur fjöldi er í teyminu og enga sérkunnáttu vantar.

 Ákvarðanataka tekst vel.

 Verkefnið skapar verðmæti.

 Upplýsingaflæði og samskipti eru góð.

 Enginn ágreiningur kemur upp sem hefur áhrif á framgang verkefnisins.

 Ákveðið verður að halda áfram að þremur árum liðnum.

Mjúkir: 

 Leiklistarnám hefur farið fram

 Þátttakendum líður vel meðuppfærsluna.

 Verkefnið hefur forvarnargildi.

Teymisvinna stjórnenda og nemenda er vel heppnuð ef: 

Harðir: 

 Áætlanir teyma um tíma og framkvæmd standast.

 Allir eru hæfir til að sinna þeim störfum sem þeim er úthlutað.

Mjúkir: 

 Samvinna gengur vel.

 Engir árekstrar koma upp sem ekki er hægt að leysa.
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Sýning er vel heppnað ef: 

Harðir: 

 Ef áætlaður sýningafjöldi stenst.

 Ef fjármögnun tekst.

Mjúkir: 

 Þátttakendur í sýningunni eru ánægðir.

 Foreldrar og aðrir hagsmunaaðilar eru ánægðir.

 Sýningin hefur fengið athygli.

 Sýningin hefur vakið áhuga og spurningar hjá áhorfendum.

Verðmæti sem leitað er eftir:  

 gefa nemendum kost á að kynnast leiklist og leikhúsvinnu.

 gefa jákvæða mynd af nemendum.

 efla og styrkja sjálfsmynd unglinganna sem tóku þátt.

 styrkja ímynd skólans og sýna hve sterkt afl hans er þegar góð samvinna næst.

 birta nýtt handrit að áhugaverðu leikriti sem samið er af unglingum.

 styrkja forvarnir í Hlíðahverfi.

 gefa jákvæða mynd af hverfinu.

 sýna jákvætt viðhorf kostunaraðila til samfélagslegra verkefna.

 eyða fordómum um unglinga.

Hvernig á að tryggja að matið nýtist í framtíðinni? 

Öll gögn eru gefin út í formi meistararitgerðar verkefnisstjóra sem verður aðgengileg þeim 

sem vilja tileinka sér vinnuferlið.  

Hverjum gagnast matið?

Mat á uppsetningarferlinu getur gagnast öllum sem vinna með unglingum og hafa áhuga á 

að setja upp sýningar svipaðar þeirri sem hér um ræðir. 
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Yfirumsjón og leikstjórn
Anna Flosadóttir

Leikstjórn
Ólafur Guðmundsson

Tónlistarstjórn
Sigríður Jóhannsdóttir 
Rakel Guðmundsdóttir

Aðstoð við tónlist
Sigurrós Jóna Oddsdóttir

Yfirumsjón með búningum
Sjöfn Óskarsdóttir

Þjálfun dansa
Ingibjörg Róbertsdóttir 
Olga Lilja Bjarnadóttir

Sviðsstjórn
Hjalti Guðmundsson

Tæknistjórn
Gylfi Bragi Gunnlaugsson

Söngleikur 
Hlíðaskóla 

2012

Frá leikstjóra

– Hver er ég?
– Hvaðan kom ég?
– Hvert stefni ég?

Þetta eru áleitnar spurningar sem nemendur unglinga deildar 
Hlíða skóla leita svara við í söngleiknum „Hver er ég?“ Verkið er 
samið af nemendum sjálfum út frá spunavinnu og útkoman er 
sameiginleg niðurstaða hópsins. Endalausar æfingar hafa staðið yfir  
í átta vikur og óteljandi leik söng dans og tónlistaræfingar hafa 
farið fram. Einnig hafa tæknimenn, búninga og leikmyndahönnuðir 
verið að störfum ásamt fjölmörgum öðrum sem lagt hafa verkefninu 
lið. Í ár taka nemendur fyrir mismunandi aðstæður unglinga og það 
að ekki er alltaf allt sem sýnist. Þau hafa meðal annars valið að 
fjalla um í sýningunni hvernig áhrif áfengis og vímuefna getur 
ógnað lífi fólks hvort sem um er að ræða börn eða fullorðnir. Sú 
umfjöllun er áhrifarík og gefur okkur fullorðna fólkinu aðeins 
innsýn í hugarheim barna okkar og hvernig þau sjá veröldina fyrir 

sér. Í framhaldi af því má geta þess að sú ánægjulega staða er nú 
innan unglingadeildar skólans að ekki er vitað til þess að neinn 
nemandi innan hennar reyki, drekki né neyti fíkniefna.

Þetta er í sjöunda sinn sem söngleikur er settur á svið í ungl inga
deild Hlíðaskóla. Sá fyrsti var settur á fjalirnar árið 1994 og hefur 
söng leikja uppfærsla á þriggja ára fresti verið fastur liður í starfi 
skólans eftir það. Rúmlega sjö hundruð unglingar hafa frá byrjun 
tekið þátt í söngleik og erum við afar stolt af því að getað boðið 
nemendum okkar upp á svo krefjandi en um leið gefandi verkefni 
sem söngleikur er. Hlíðaskóli hefur lagt áherslu á fjölbreytni í 
skap andi greinum og hefur það skilað sér í færum nemendum  
sem eru óhræddir við að tjá sig og reyna nýjar leiðir. 

Það hefur verið krefjandi en um leið skemmtilegt að koma að 
æfinga ferlinu með nemendum sem margir hafa lagt á sig ómælda 
vinnu við að koma þessu verkefni á fjalirna. Ég er viss um að það 
nám sem felst í uppfærslu sem þessari þar sem allt byggir á 
samvinnu og trausti á eftir að efla þau og styrkja á leið þeirra til 
framtíðar. – Gangi ykkur vel krakkar! 

Anna Flosadóttir
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Krakkar úr öðrum skóla
Guðmundur Magnússon
Hildur Sigurðardóttir
Goði Blöndal Hermannsson
Sara Margrét Marcusdóttir Daugherty

Löggur
Tryggvi: Gunnar Magnús Bergs
Trausti: Arnar Geir Geirsson

Grenið
Alex drottnarinn: Kolbeinn Ari Arnórsson
Elsa vinkona hans: Saga Líf Sigþórsdóttir 
Svenni: Arnór Heiðar Benónýsson
Jonni: Sveinn Sigurðarson

Aðrir í greninu
Ugla Evudóttir Collins
Eva Baldursdóttir
Ásdís Birna Davíðsdóttir
Salka Ósk Árnadóttir
Saga Matthildur Árnadóttir
Árni Davíð Bergs
Emilía Tinna Sigurðardóttir
Hallveig Hafstað Haraldsdóttir
Eðvald Sævarsson

Dansarar
Björg Bjarnadóttir, Blær Bjarkardóttir Rúnarsdóttir, 
Einar Alex Jónsson, Elísabet Nótt Guðmundsdóttir, 
Emílía Tinna Sigurðardóttir, Guðrún Jóna 
Gestsdóttir, Hallveig Hafstað Haraldsdóttir, 
Jóhanna, Lara Valgerður Kristjánsdóttir, 

Melkorka Magnúsdóttir, Tanja Geirmundsdóttir, 
Ugla Evudóttir Collins og Vala Rún B. Magnús
dóttir, Sara Marcusdóttir, Kristín Ýr Jónsdóttir, 
Íris Gunnarsdóttir, Völundur Hafstað Haraldsson

Söngvarar
Bryndís Francis, Kristín Ýr Jónsdóttir, 
Anna María Ólafardóttir, Kolbeinn Ari 
Arnórsson, Ármann Elías Jónsson, Arnór 
Heiðar Benónýsson Arngunnur Einarsdóttir, 
Vala Rún B. Magnúsdóttir, Þorgerður Einarsdóttir, 
Hallveig Hafstað Haralds dóttir, Völundur Hafstað 
Haraldsson, Dagur Steinn Baldursson, Jóhanna 
Brynja Ruminy, Hildur Iðunn Sverrisdóttir, 
Magnús Konráð Sigurðsson

Hljóðfæraleikarar
Emil Draupnir Baldursson, Jóhanna Brynja 
Ruminy, Kristín Ýr Jónsdóttir, Hjörtur Bruun, 
Þorgerður Einarsdóttir, Elín Margrét Ólafsdóttir, 
Hildur Sigurðardóttir, Sigrún Björk Sigurðardóttir, 
Ugla Evudóttur Collins, Agnes Edda Guðlaugs
dóttir, Marta Björk Atladóttir og Vaka Njálsdóttir, 
Anna Rós Árnadóttir

Tækni- og hljóðmenn
Marino Breki Benjamínsson, Sævar Leon Höskulds  
son, Björgvin Hall, Gunnlaugur Jóhann Björnsson

Sviðsmenn
Eðvald Sævarsson, Axel Emin Özkan, Hjörtur 
Bruun, Oddur Tyrfingur Oddson, Knútur 
Kristinnsson, Soffía Rún Gunnarsdóttir, Marta 

Björk Atladóttir, Hjalti Sveinn Viktorsson, Birgir 
Viðar Birgirsson, Daníel Gauti Georgsson, Harpa 
Hjartardóttir, Gunnhildur Mist Gautsdóttir, 
Alexandra Diljá Birkisdóttir

Sviðsmynd
Eðvald Sævarsson, Gunnhildur Mist Gautsdóttir, 
Harpa Hjartardóttir, Sigurveig Þórmundsdóttir, 
Margrét Vignisdóttir, Hulda Bjarklind, Ástþór 
Hjörleifsson, Alexandra Diljá Birkisdóttir, Daníel 
Gauti Georgsson, Vala Rún B. Magnúsdóttir Katla 
Rún Arnórsdóttir, Katrín Eva

Leikskrá
Anna María Ólafardóttir, Ásta Rún Agnarsdóttir, 
Birta Líf Þórudóttir, Davíð Steinn Davíðsson, 
Daníel Gauti Georgsson, Eðvald Sævarsson, Heiða 
Marey Magnúsdóttir, Soffía Rún Gunnarsdóttir, 
Þorbjörn Helgi Sigmundsson
Teikningar á forsíðu og bak: Þorbjörn Helgi 
Sigmundsson
Aðgöngumiðar: Valdimar Björnsson

Ljósmyndir
Marsibil Þórarinsdóttir, Lóa Yona Zoé Feuzy, Anna 
María Ólafardóttir, Ástþór Hjörleifsson

Myndband
Sigríður Þóra Flygenring, Elín Sif Halldórsdóttir

Persónur 
og leikendur

Orri eldri: Mio Máni Högnasson
Eva dóttir hans: Kristín Ýr Jónsdóttir

Heima hjá Orra
Orri yngri: Ari Graupner Jónsson
Pabbi 1: Þórður Jónsson
Pabbi 2: Þorbjörn Helgi Sigmundsson

Heima hjá Báru
Bára: Anna María Ólafardóttir
Pabbi: Marino Breki Benjamínsson
Mamma: Ásta Rún Agnarsdóttir

Heima hjá Kára
Kári: Árni Snær Magnússon
Mamma: Ásta Kristín Þórsdóttir
Pabbi: Oddur Smári Davíðsson

Hálfsystkin og stjúpsystkin
Ingibjörg: Adda Smáradóttir
Ísak: Einar Alex Jónsson 
Lilja: Þórdís Todda Baldursdóttir
Óli: Alfreð Hrafn Magnússon
Erla (ástfangið ljóðskáld): Hrafnhildur Líf Pétursdóttir

Heima hjá Eddu
Edda: Vaka Njálsdóttir
Afi: Gabríel Gauti Einarsson
Amma: Victoría Þorkelsdóttir

Vinkonur ömmu
1: Áslaug Ýr Hjartardóttir
2: Elín Sif Halldórsdóttir
3: Stefanía Þórhildur Hauksdóttir
4: Marta Björk Atladóttir

Heima hjá Tóta
Tóti: Óskar Helgi Þorleifsson
Pabbi: Viðar Vignisson
Atli: Ármann Elías Jónsson
Eydís: Anna Rós Arnadóttir

Gellur 
Kristjana: Birta Líf Þórudóttir
Andrea: Árdís Ilmur Jóhannsdóttir
Begga: Heiða Marey Magnúsdóttir
Ásdís: Lara Valgerður Kristjánsdóttir
Alma: Guðrún Jóna Gestsdóttir

Gaurar
1: Bjarki Björn Bjarnason
2: Marteinn Högni Elíasson
3: Börkur Thor Rosenberg

Morgunsólin
Bryndís Francis 

Ruslakarlar
1: Victor Páll Sigurðsson
2: Davíð Steinn Davíðsson
3: Gunnar Steinn Gunnarsson

Vinnuskólinn
Steingerður: Alexandra Diljá Birkisdóttir
Gamall nöldurseggur: Freyja Sólilja Sverrisdóttir

Krakkar í Vinnuskólanum
Sigrún Björk Sigurðardóttir
Guðrún Ástrós Bergsveinsdóttir
Ástrún Helga Jónsdóttir
Agnes Edda Gunnlaugsdóttir 
Elín Margrét Ólafsdóttir 
Cheila Vanessa S. N. Pintos dos Santos 
Snædís Barkardóttir

Sjoppan
Sjoppueigendur
Gróa: Þorgerður Einarsdóttir
Lóa: Arngunnur Einarsdóttir

Smákrakkar í 5. bekk
Magnús Konráð Sigurðsson
Völundur Hafstað Haraldsson
Hildur Iðunn Sverrisdóttir
Jóhanna Hólmsteinsdóttir
Dagur Steinn Baldursson
Jóhanna Brynja Ruminy



Gellur
Söngleikurinn er skemmtilegt verkefni og góð tilbreyting frá 
venjulegu skólahaldi. Þarna er tækifæri til að láta ljós okkar skína  
í leiklist og söng. Við höfum kynnst nýju fólki sem sýnir að þetta er 
frábært félagsstarf. Æfingar hafa tekið á og gert okkur sterkari á 
þeim sviðum sem gera manni gott í lífinu og bæta sjálfstraustið. 
Okkur fannst þessi frábæri leikhópur vinna vel saman og ekkert er 
mikil vægara í svona verkefni. Æfingaferlið er búið að vera strangt en 
þess virði. Við höfum þurft að fórna ýmsu úr félagslífi og íþróttum, 
en þegar að maður er mættur á æfingu þá gleymir maður því öllu. 
Okkur hlakkað mikið til að sýna þetta verk og langar að þakka öllum 
sem að komu að undirbúningnum. Takk fyrir að koma á sýninguna 
og sýna okkur stuðning. 

Ármann, Arnór, Kolbeinn og Saga

Grenið

Að taka þátt í söngleiknum er búið að vera skemmtilegt, eftirminni
legt og mun nýtast okkur í framtíðinni. Eitt af því besta við þetta 
ferli var að kynnast öllum krökkunum betur. Hlutverkin okkar eru 
gellur, þetta hljómaði allt asnalega og hallærislega í byrjun en 
lagaðist fljótt og varð mjög skemmtilegt. Ef þessar stelpur sem við 
leikum væru í Hlíðaskóla værum við alveg örugglega ekki vinkonur 
þeirra. Á æfingum þegar við erum að fíflast í „karakter“ koma oft 
upp setningar sem eru mikið fyndnari en þær sem eru notaðar í 
söngleiknum. Það sem er mest krefjandi fyrir okkur gellurnar er að 
hlæja stanslaust og dansa, enda erum við ekki allar dansarar. 
Æfingar voru langar og erfiðar, sérstaklega undir lokin, en alltaf 
skemmtum við okkur jafn vel. Við þurftum stundum að taka 
söng  leikjaæfingar fram yfir sturtu og máltíðir, en það var þess virði!

Árdís Ilmur , Birta Líf, Guðrún Jóna, Heiða Marey og Lara Valgerður

Reynsla og skilningur

Undanfarnar vikur höfum við krakkarnir staðið í ströngu við að 
undirbúa söngleikinn „Hver er ég?“. Söguna sköpuðum við alveg frá 
grunni og höfum lagt mikla vinnu í hvert einasta smáatriði. Mjög 
stór boðskapur sögunnar tengist, eins og margt annað í dag, 
eiturlyfjum. Til að ná að skapa góðar persónur í þau hlutverk þarf 
maður að reyna að skyggjast inn í þennan myrka heim og reyna þó 
ógerlegt sé að upplifa sig sem hluta af honum. Með allri þessari 
vinnu höfum við orðið margs vísari og komist að því að neytendur 
eiturlyfja eru ekki einungis fólkið sem býr á götunni og hefur misst 
allt frá sér heldur getur fíknin leynst á ólíklegustu stöðum, inn á 
ótrúlegustu heimilum. Hið yndislegasta og ótrúlegasta fólk getur 
fallið í þessa djúpu gryfju sem mjög erfitt getur verið að hafa sig 
upp úr, ýmist vegna þrýstings frá utanaðkomandi aðilum eða eigin 
vandamála. Þess vegna tel ég að þrátt fyrir að við höfum öll verið 
svo heppin að fá góða fræðslu frá skólanum um hættur þessara efna 
þá sé fræðslan aldrei of mikil og þessi vinna hafi haft rosalega góð 
áhrif á okkur og frætt okkur enn frekar. Og vona ég að boðskap
urinn sem þessu fylgir nái að skila sér frá okkur og til áhorfenda.  

Að lokum langaði mig að benda á með stolti að hver einasti nemandi 
unglingadeildar Hlíðaskóla er vímuefnalaus og erum við einnig fyrsti 
útskriftarárgangur skólans í mjög langan tíma til að útskrifast 
þannig. Tel ég það vera afrakstur mikillar skynsemi, samheldni og 
góðrar fræðslu sem okkur hefur verið gefin og ég vona að allt muni 
halda áfram á þessari braut og aðrir skólar taki þetta sér til 
fyrirmyndar. Takk fyrir mig og njótið sýningarinnar!

Ásta Rún Agnarsdóttir

Þríárleg hefð

Söngleikur Hlíðaskóla, hin þríárlega hefð, sem nemendur hafa vaxið 
upp við og margir beðið lengi eftir að fá að taka þátt í er loksins 
kominn á kreik. Vindar leiksins hafa svo sannarlega blásið um 
unglingadeildina upp á síðkastið. Flest allir nemendur á unglinga
stigi eru þátttakendur. Ég veit að ég tala ekki bara fyrir sjálfan mig 
þegar ég segi að uppsetning á þessum söngleik hefur verið mjög 
skemmtileg, tær snilld mætti jafnvel segja.

Auðvitað hefur þetta þó verið erfitt á köflum en þannig er það alltaf 
þegar vilji er til að uppskera vel. Þá er gott að hafa góða og metn   
aðarfulla stjórnendur. Uppsetningin hefur skapað góðan anda og 
gefið okkur tækifæri til að að kynnast hvert öðru betur. Þessi 
reynsla; að taka þátt í svona söngleik er frábær fyrir alla og mun án 
efa nýtast hverjum og einum í framtíðinni, því oft er það svo að 
reynslan er vísindum fremri. Og nú er komið að stóru stundinni sem 
allir hafa hlakkað til  að sýna uppskeruna.

Formaður nemendaráðs, Óskar Helgi Þorleifsson

Ávarp skólastjóra

Uppsetning á söngleik í unglingadeild í Hlíðaskóla hefur verið fastur 
liður í skólastarfinu um árabil og er mikill menningarauki í starfsemi 
skólans.  Unglingarnir okkar bíða með mikilli eftirvæntingu eftir að 
takast á við þetta verkefni en söngleikur er settur upp í unglinga
deild þriðja hvert ár. Um er að ræða valáfanga og að þessu sinni eru 
þátttakendur rúmlega 100.  Yfirskrift söngleiksins að þessu sinni er 
Hver er ég?  Segja má með sanni  að þetta sé stærsta hópverkefni 
sem nemendur skólans taka þátt í. Vinna sem þessi byggir á 
gagnkvæmu trausti þátttakenda, reynir á þolinmæði þeirra og krefst 
virðingar gagnvart samnemendum. Sköpun er einn af grunnþáttum  
í skólastarfi og sköpunarþrá hvers og eins má rekja til meðfæddrar 
forvitni og þörf fyrir að takast á við ögrandi verkefni. Á þann hátt 
kannar unglingurinn eigin hæfileika á ýmsum sviðum og styrkir 
sjálfsmynd sína. Það verður spennandi að fylgjast með flutningi 
þessara ungu listamanna og allt eins víst að hjá einhverjum þeirra 
vakni áhugi á að kynna sér þennan farveg enn betur.

Ég óska nemendum skólans innilega til hamingju með áfangann  og 
færi velunnurum skólans bestu þakkir fyrir veitta aðstoð. Nú sem 
fyrr er yfirumsjón í höndum Önnu Flosadóttur. Ég færi henni ásamt 
þeim kennurum sem að verkefninu komu innilegar þakkir. 
Áhorfendum óska ég góðrar skemmtunar. 

Kristrún G. Guðmundsdóttir, skólastjóri.



Þetta söngleikjaævintýri okkar hófst á því að við vorum boðaðir í 
áheyrnarprufur þar sem við vorum látnir syngja og fara með texta. 
Við vorum mjög ánægðir með hlutverk okkar í söngleiknum enda 
gaman að fá fá tækifæri til þess að leika með skemmtilegu fólki. Við 
höfðum báðir hlakkað mikið til, enda er þetta eitt það allra flottasta 
verkefni sem við höfum fengið í leiklist. Við sömdum textann okkar 
sjálfir og höfðum gaman að og hlógum mjög mikið. Svo kom að því 
að við fórum að byrja æfa atriðið okkar. Það varð enn skemmtilegra 
þegar við vorum farnir að æfa með öllum hinum krökkunum. Þegar 
við vorum byrjaðir að leika á sviðinu kom stundum eitthvað 
spaugilegt upp á, t.d. gerðist það einu sinni að Gunnar festist í 
handjárnunum fyrir alvöru og æpti þá og öskraði og tók það smá 
tíma að losa hann úr handjárnunum. Þrátt fyrir það hvað æfingarnar 
gátu tekið langan tíma var frábært að fá að taka þátt í þessu 
skemmtilega verkefni þar sem allir hafa lagt sig fram. 

Takk fyrir okkur,  Arnar Geir og Gunnar Magnús

Pabbar Frá löggunum
Þegar við fréttum að við ættum að leika samkynhneigt par urðum 
við frekar vandræðalegir og stressaðir. En þegar æfingarnar byrjuðu 
sáum við hvað þetta var fyndið og skemmtilegt, enda allt öðru vísi 
en við vorum vanir. Persónuleikanum var breytt á hverri æfingu í 
byrjun. Prófað að vera ýktir og síðan alvarlegir og stundum við 
sjálfir og kom margt skemmtilegt úr því. Það er bara fáránlega 
fyndið að leika svona öðruvísi karakter.

Þorbjörn og Þórður

Grenið

Við fimm bjuggum nánast í Hlíðaskóla síðustu vikurnar fyrir frum  
sýningu. Við mættum oft á dag og þetta var ekki alltaf draumur í 
dós þegar við vorum þreytt og svöng en gleðin og fjörið var alltaf til 
staðar.Tómstundum, félagslífi og fjöl skyldustundum var fórnað fyrir 
þessa sýningu en nú sjáum við ekki eftir neinu. Þetta var æðisleg 
upplifun sem við munum muna eftir alla tíð. Við fjögur Árni, Vaka, 
Anna og Óskar erum búin að fylgjast með söngleikjum Hlíðaskóla 
síðan við munum eftir okkur og því var mikil eftirvænting fyrir 
þetta stóra ferli sem beið framundan. Ari kom seinna og því var 
þetta allt mjög nýtt fyrir honum. Við mættum stressuð en vel 
undirbúin í prufurnar og spennan fylgdi okkur alla leið þar til 
hlutverkin voru hengd upp á vegg. Þetta var eins og í bíómynd þegar 
allur unglingagangurinn hljóp úr tíma til að sjá hvaða hlutverk biðu 
þeirra. Við erum rosalega ánægð með okkur og árangur okkar þar 
sem við lögðum okkur 100% fram á öllum æfingum. Við erum viss 

Vinirnir
um það að þetta frábæra tækifæri sem við fengum að upplifa gerði 
okkur að betri manneskjum og samskipti okkar urðu betri við aðra. 
Boðskapurinn er mjög sterkur í þessu verki og skemmtilegt að takast 
á við hann. Eitt sem höfðum alltaf í huga á meðan æfingum stóð var 
það að „söngleikurinn verður aldrei betri en veikasti hlekkurinn“. 
Við viljum þakka öllum sem komu að þessum söngleik og gerðu hann 
að veruleika. Nú er þessu ævintýri að ljúka en þó grátum við ekki þó 
það sé búið, við brosum af því að það gerðist.

Takk fyrir okkur og við vonum að þið njótið.
Óskar, Vaka, Anna, Ari og Árni.
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Fylgiskjal 3 

Valblað 

____________________________________________  bekkur __________ 

Ekki er víst að þú fáir allt það sem þú velur en allir þeir sem óska eftir að leika fá það. Þú mátt velja þér allt að 

þremur atriðum á valblaðinu.   

___ Leika 

___ Syngja ___  einsöng    ___ kór 

___ Dansa 

___ Vera í tónlist 

___ Förðun 

___ Búningar  

___ Ljós 

___ Hljóð 

___ Gera sviðsmynd 

___ Vinna leikskrá 

___ Vinna myndband 

___ Sviðsmaður 

___ Vinna handrit 

___ Hanna og sjá um leikmuni 

Ertu á miklum tónlistar- eða íþróttaæfingum utan skóla?   _____    Hve oft í viku_______ 

Spilar þú á hljóðfæri ?   ________  Hvaða hljóðfæri:  ________ 

Ertu í tónlistarnámi   ________   Hvað hefur þú lært í mörg ár? ________ 

Hæfileikaprufur fara fram í byrjun janúar. Eftir það verður verkefnum raðað á þátttakendur.  Æfingar byrja 23. 

janúar og frumsýningardagur er áætlaður 17. mars. 
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Fylgiskjal 4 

  Auglýsing fyrir áheyrnarprufur 

Auglýsing 

Þetta eru tímarnir ykkar í áheyrnarprufurnar og viðtölin. 

Ef tíminn sem settur hefur verið á ykkur hentar ekki er best að skipta við einhvern.  

ATH:  Hver litur táknar ákveðinn dag og eru nöfnin ykkar á nafnalistanum lituð með þeim 

degi sem þið eigið að mæta. 

Gulur:  Þriðjudagur  Grænn:   Miðvikudagur  Rauður:   Fimmtudagur 

Allir sem skráðir eru í söngleikinn eiga að mæta.  

Þeir sem eru skráðir leikarar, söngvarar og  dansarar fara í radd- og hæfileikapróf. 

Þeir sem eru skráðir leikarar eiga að flytja leikinn texta.  

Veljið ykkur eitt stutt erindi úr ljóði eða annan texta sem þið kunnið. 

Mikilvægt er að kunna textann og leika hann af  innlifun. (Ekki einfaldur ljóðalestur) 

Veljið ykkur því ljóð eða texta sem gefur ykkur gott færi á að sýna tilfinningar. 

Horft verður á: 

Öryggi  –   Raddstyrk  –   Innlifun   –     Líkamstjáningu  –   Tengingu við 

áhorfendur. 
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Fylgiskjal 5 

Bréf sent foreldrum 

Til foreldra barna í söngleik 

Ágætu foreldrar. 

Eins og þið hafið eflaust orðið vör við þá er söngleikjavinna komin í fullann gang og mikið um að vera í 

unglingadeild Hlíðaskóla. Unglingurinn þinn valdi sér að taka þátt í þessari vinnu og er söngleikurinn hluti af 

námi  hans við skólann í vetur. Alls eru 115 ungmenni skráð í þetta verkefni.  

Áætlaður frumsýningardagur er 17. mars. Sýningar verða sex og á þeim að ljúka fyrir páska. 

Nokkur hópur nemenda hefur frá því fyrir jól unnið að leikgerðinni en í byrjun janúar lögðust allir leikararnir 

á eitt við að skrifa handritið og var sú vinna glæsileg hjá krökkunum.  

Til varð leikritið „Hver er ég?“   

Stífar æfingar eru nú þegar hafnar og sviðsmynda-  búninga-  og tæknimannahópar eru að hefja sína vinnu. 

Einnig er starfandi ljósmynda- og upptökuteymi sem mun sjá um skráningu verkefnisins og fréttafluttning. 

Dansarar og tónlistarmenn koma inn í vinnuna í þessari viku og í framhaldi af því markaðs- og 

leikskrárhópur. Verkefni þar sem um 100 nemendur taka þátt er  afar flókið og erfitt í vinnslu þar sem við  

leggjum upp með að allir fái að leggja sitt af mörkum þar sem þeir eru sterkastir.     

Það hefur verið frábært að fylgjast með öllu þessu unga fólki í vinnuferlinu og vil ég nota þetta tækifæri til að 

hrósa þeim, því það eiga þau svo sannarlega skilið. 

Við verkefni eins og þetta er samvinna skólans við ykkur foreldra afar mikilvæg. Við höfum alltaf leitast við 

að setja upp metnaðarfullar sýningar í unglingadeildinni þar sem við gerum miklar kröfur bæði til nemenda 

og þess fagfólks sem að vinnunni kemur. Það er mikið álag á nemendum á meðan æfingaferlið stendur yfir 

og mikilvægt að þau njóti stuðnings ykkar og hvatningar ásamt því að þið hjálpið þeim við að skipuleggja 

sig. Það er skyldumæting á boðaðar æfingar og alltaf samningsatriði við leikstjóra um frí frá þeim. Reynt er 

að taka tillit til dýrra einkatíma  og mikilvægra æfinga en öllum var gerð grein fyrir þessu við upphaf 

verkefnisins í viðtali í byrjun janúar.  Þar sem söngleikur er hluti  af skólatíma skráist óumbeðið leyfi á 

æfingu eða fund sem fjarvist í 2 tíma í Mentor.  Æfingar eru boðaðar með góðum fyrirvara bæði á 

auglýsingatöflu skólans og á netinu.  

Söngleikjaverkefnið er kosnaðarsamt og erum við enn að leita leiða til að fjármagna það. Því leitum við til 

ykkar foreldra með samvinnu og stuðning í formi einhverrar aðkomu að verkefninu hvort sem það væri við 

markaðssetningu, auglýsingar, beina aðstoð við tónlist, förðun, búninga, dans, sviðsmyndagerð eða sjá um 

veitingar fyrir þau síðustu dagana fyrir frumsýningu. – Allt er þegið. Gott væri að fá viðbrögð frá ykkur til 

mín á póstfangið:  anna.flosadottir@reykjavik.is   Í næstu viku mun ég síðan boða ykkur til fundar þar sem 

við förum yfir málin börnum ykkar til  hagsbóta. 

Tíminn flýgur áfram og 17. mars, sem er frumsýningardagur, nálgast óðfluga.  

Þess vegna hófust enn þéttari æfingar nú í vikunni þar sem kvöldæfingar bættust við. 

Kvöldæfingum er alltaf lokið fyrir kl. 22:00. 

Með von um gott samstarf, 

Anna Flosadóttir, verkefnisstjóri. 
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Fylgiskjal 6 

Spurningarlisti fyrir viðmælendur 

_________________________________________________________________________ 

Spurningar  -  Þátttakandi í söngleik 

1. Um leið og ég þakka þér fyrir að gefa þér tíma til að hitta mig langar mig

að biðja þig að segja mér frá þér og hvað þú hefur verið að gera frá því að

þú kláraðir grunnskólann.

2. Mig langar til að biðja þig að segja mér frá því hvernig leiklist höfðaði til

þín í grunnskóla og þá sérstaklega upplifun þín af leiklistarkennslu og

leikuppfærslum sem skólinn bauð upp á.

3. Hverjar eru sterkustu minningar þínar tengdar uppfærslu á söngleik í

Hlíðaskóla?

4. Hvernig telur þú að þátttaka þín í leikuppfærslum hafi haft áhrif á:

 Samskipti þín við aðra í skólanum

 Námið

 Sjálfsmyndina

 Vináttutengsl

 Framtíðina

 Fjölskyldan

 Þá sem ekki tóku þátt

 Jákvætt

 Neikvætt

 Annað

5. Finnst þér mikilvægt að leiklist sé kennd í grunnskóla

Já   = hvers vegna 

Nei = hvers vegna 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 7 

Fyrstu hugmyndir að handriti frá handritshópi. 

Frá Handritsnefnd / Lagt fyrir 7. nóvember 

Sagan er um mann sem fréttir að besti vinur hans þegar hann var 15 ára sé dáinn. Hann fer að hugsa 

um tímann þegar þeir voru að útskrifast úr grunnskóla, sumarið á milli grunn og framhaldsskóla. 

Um vinnuskólann, um  vinahópinn sinn og fjölskyldur vinanna. Kvöldið sem þau fóru öll saman 

niður í bæ og eitthvað dramatiskt gerðist. Hvernig bæjarferðin endaði. Síðan gætum við farið 

áfram um t.d 10 ár og séð hvar þau væru stödd í lífinu þá og skrifað seinni kaflann þar sem þau

hittast. Við gætum líka látið mann fá skilaboð á facebook um endurfundapartý árgangsins hans í 

grunnskóla og þá rifjar hann upp fyrripartinn eftir 10. bekk og svo væri seinni parturinn eftir hlé 

10 – 12 árum seinna þegar þau hittast. (Hugmynd!)  Hvað segið þið? Mælum með að þetta sé 

sonur hommana. 
A. 

Fjölskylda 1: Nýbúar:  Mamma, pabbi, afi, amma, 4 börn? = 8 leikarar /Jæja Óskar, þá er að reyna 
að finna skemmtilega senu fyrir nýbúana. Hvað er í gangi hjá þeim. Gefum okkur að ein stelpan sé 

kærasta stráks í fjölskyldu 4 

B. 

Fjölskylda 2: Ruglaða fjölskyldan: Mamma, pabbi, 1stelpa, 5 hálfsystkyn = 8 leikarar / Þessi sena 
er um ástandið þegar öll börnin eru heima á pabba/mömmu helgi.  

C. 

Fjölskylda 3: Samkynhneigðir feður + 1 strákur = 3 leikarar / Hér gæti verið hugmynd að

pabbarnir væru rosa stressaðir út af gay pride sem á að vera daginn eftir. Ósammála um búninginn 

og þannig. Gaman að vinna með strákinn þannig að hann væri geðveikt áhyggjufullur út af sinni 

kynhneigð og reyna að vinna með þær spurningar sem vakna hjá öllum unglingum. Hrifinn af 

stelpunni í fj. 5 

D. 

Fjölskylda 4: Einstæður faðir með 3 börn = 4 leikarar / Í þessari senu gæti verið sniðugt að hafa 

senuna sem við vorum að tala um við Árdísi með pabbann að googla og hugmyndir líka frá Birtu 
sem þið gætuð fléttað saman. 

E. 

Fjölskylda 5: Amma og afi með 1 stelpu = 3 leikarar / Í þessari fjölskyldu er fínt að hafa stelpuna 

sem veit ekki um pabba sinn og gamalmennapartý hjá ömmu og afa. Ástarsagan gæti verið hjá 

þessari stelpu og stráknum sem á 2 pabba. Hún þyrfti að vera seinnipartinn í leikritinu. 

F.  
Vinnuskólasena: Stór sena með krökkum sem eru að reyta arfa (hundlöt) fara svo að spjalla og út úr 

því verður stór söng og danssena. / Leikarar = Vinnuskólaleiðbeinandinn, vinirnir, danshópur og 

kór 

G. 
Bæjarsena/ Stór flott og hryllileg eiturlyfjasena með fullt af fólki leik, söng og dansi. (Skoða 

seinna) 
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 Sýnishorn Fylgiskjal 8  -  Æfingatafla

MÁNUDAGUR 
20.2 

ÞRIÐJUDAGUR 
21.2 

MIÐVIKUDAGUR 
22.2 

FIMMTUDAGUR 
23.2 - Vetrarfrí 

FÖSTUDAGUR  
24.2 - Vetrarfrí 

14:20 

14: 50 

Vinkonur ömmu 

Heima hjá Eddu og 
vinkonur ömmu   

Túlkar 

15:00 

Vinnuskólinn  
Allir nema gaurar 
Dansarar með bæði 
lögin 
Tæknimenn 

12:00 Fjölskylda Kára 10:00 Dansarar úr vinnuskóla 

Tæknimenn 

10:00 Heimilissena Eddu  
Vaka, Gabríel, Victoría 

15:35 Ruslakarlar 
16:15 

16:50 

Heima hjá Orra 

Orri og Edda 
14:00 

Sviðsmenn og 
leikmyndahópur 11:00 

Vinnuskólinn / Allir + 
bæði lögin 
- Dansarar- 

11:00 Alex og Edda 

16: 15 
Bærinn  
Krakkar úr öðrum skóla / 
Vinir/ gellur / Löggur 

17:00 Orri eldri – Eva – Orri 
yngri - pabbar 

15:00 Fjölskylda Báru 12:30 Krakkar úr öðrum skóla 
+ vinir + löggur 

11:45 Orri og Edda 

17:15 Lóa og Gróa 18:15 Heima hjá Báru 16:00 
Byrjunaratriði/ 
Tónlistarmenn 13:30 Gaurar 12:30 

Sjoppusenan 
Allir/ Gellur/Gaurar 
Vinir/ Smábörn/  
Lóa og Gróa 
Tæknimenn  

17:45 Heima hjá Kára 14:00 Gaurar og gellur 

18:15 Heima hjá Tóta 

17:30 

 Danshópur úr greni 
Vala,Blær, Hallveig, 
Emilía 

 19:30 Rennsli – Fyrri hluti 

Tæknimenn - Túlkar 

 19:30 

Grenið:  
Vinirnir/ gellur/ 
Ugla, Salka, Eva, Ásdís 
Birna/Hallveig, Emelía 

Tæknimenn 

20:00 Dansarar: Vala,Blær, 
Hallveig, Emilía 
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