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Útdráttur  
 

Vorið 2009 samþykkti menntamálaráðuneytið leiklistarkjörsvið innan listnámsbrautar 

í Fjölbrautaskólanu í Garðabæ sem er sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Sá sem þetta 

skrifar hefur tekið þátt í  þróunarferli brautarinnar frá byrjun.  

Þessi ritgerð snýst um að skoða ítarlega uppbyggingu brautarinnar frá 

nokkrum sjónarhornum. Í fyrsta lagi er gerð greinargóð lýsing á aðdraganda 

brautarinnar og hvernig hún kom til í upphafi. Í öðru lagi er talað um hvaða leiðir voru 

notaðar til að tryggja faglega uppbyggingu frá upphafi. Í þriðja lagi er brautin og 

uppbygging hennar borin saman hugmyndir fræðimanna um hvernig framþróun 

nemenda gæti verið sem best á slíkum brautum fyrir framhaldsskólastigið. Í fjórða 

lagi skoða ég sérstaklega þátt minn í þessu ferli sem hefur nú tekið um 5 ½ ár. Ég 

rannsaka hvernig aðferðir mínar við þróun brautarinnar hafa virkað og einnig skoða 

ég þróun mína sem kennari á tímabilinu. 

Í lokin varpa ég fram hugleiðingum um niðurstöðu rannsóknarinnar varðandi 

þróunina og uppbyggingu leiklistarbrautarinnar og hvernig mín gildi og vinnuaðferðir 

höfðu áhrif á þá vinnu. 
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Abstract 

 

In the spring of 2009 the Icelandic Ministry of Education approved a drama and 

theatre department within the school curriculum of Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 

secondary school. The department was the first of its kind in Iceland. The author of 

this thesis has been a part of the creative process of the department from the outset. 

The study examines in depth the development of the department from several 

angles. Firstly, how the department came to be. Secondly, light is shed on which paths 

were used to ensure professional development of the department. Thirdly, there is a 

comparison of the department and its development with research and scholarly ideas 

about how the progression of students could be best implemented at the secondary 

level of drama education. Lastly, I research especially my own personal part in this 

whole process which has now taken 5 ½ years. I look at my influence on the process 

and the methods I used and why. I also research my own teaching methods in order to 

gain better insight into them and improve them.  

Finally, I come to a conclusion about how the professional development of the 

drama and theatre department has transpired and how my own values and work ethics 

have influenced this. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 

 

 

Efnisyfirlit 
 

 
EFNISYFIRLIT .............................................................................................................. 6 

MYNDASKRÁ ............................................................................................................... 8 

FORMÁLI ..................................................................................................................... 9 

1 INNGANGUR ........................................................................................................................................... 11 

1.1 BAKGRUNNUR MINN ....................................................................................... 11 

1.2 MARKMIÐ OG RANNSÓKNARSPURNINGAR ....................................................... 14 

1.3 FRÆÐILEG TENGING ........................................................................................ 14 

1.4 VARNAGLAR OG SKILGREININGAR .................................................................. 15 

1.5 UPPBYGGING RITGERÐAR ............................................................................... 16 

2 RANNSÓKNARAÐFERÐ ..................................................................................................................... 18 

2.1 AÐ RANNSAKA SÍNA VINNU SJÁLFUR. .............................................................. 18 

2.2 STARFENDARANNSÓKN ................................................................................... 19 

2.3 GAGNAÖFLUN ................................................................................................. 20 

2.4 GREINING GAGNA ........................................................................................... 21 

2.5 SIÐFERÐISLEG ATRIÐI ..................................................................................... 22 

3 LEIKLISTARBRAUT VIÐ FJÖLBRAUTASKÓLANN Í GARÐABÆ ......................................... 23 

3.1 HVAÐ ER LEIKLISTARKENNSLA? ..................................................................... 23 

3.2 AÐDRAGANDI LEIKLISTARBRAUTAR ............................................................... 26 

3.3 ÁFRAMHALDANDI ÞRÓUN BRAUTARINNAR. ..................................................... 29 

3.4 UPPBYGGING NÁMSINS ................................................................................... 33 

3.4.1 Hæfniþrep eitt ..................................................................................................................... 34 

3.4.2 Hæfniþrep tvö ..................................................................................................................... 39 

3.4.3 Hæfniþrep þrjú ................................................................................................................... 50 

3.4.4 Hæfniþrep fjögur ................................................................................................................ 54 

3.5 AÐALNÁMSKRÁ FRAMHALDSSKÓLANNA – GRUNNÞÆTTIR MENNTUNAR .......... 59 

3.6 SAMANTEKT UM LEIKLISTARBRAUTINA .......................................................... 62 

4 AÐ FÁST VIÐ SJÁLFAN SIG Í KENNSLU ....................................................................................... 65 

4.1 SJÁLFIÐ SEM KENNIR ...................................................................................... 65 

4.2 RADDIR NEMENDA .......................................................................................... 69 



 

 

 

7 

4.2.1 Fyrsti hópurinn ................................................................................................................... 70 

4.2.2 Dæmi um bein áhrif nemenda ...................................................................................... 73 

4.3 ENDURMATSSKÝRSLUR ................................................................................... 74 

4.3.1 Skýrara innihald áfanga .................................................................................................. 75 

4.3.2 Skýrari skilaboð frá mér ................................................................................................. 75 

4.4 ENDURGJÖF .................................................................................................... 77 

4.4.1 Endurgjöf í leikstjóraáfanganum (LEIK2LS03) haustið 2014 ......................... 79 

4.4.2 Endurgjöf í grunnáfanga leiklistar (LEIK1GR03) haustið 2014 ..................... 82 

5 UMRÆÐA ................................................................................................................................................. 85 

5.1 UPPBYGGING OG ÞRÓUN LEIKLISTARBRAUTAR VIÐ FG. HVERNIG HEFUR 

GENGIÐ? .................................................................................................................... 85 

5.2 ÉG SEM LEIKLISTARKENNARI. HVAÐ HEF ÉG LÆRT? ........................................ 87 

5.3 HORFT FRAM Á VIÐ. HVAÐ MÆTTI GERA BETUR OG HVAÐ ÆTTI AÐ LEGGJA 

ÁHERSLU Á? .............................................................................................................. 88 

6 Lokaorð .................................................................................................................................................... 89 

HEIMILDASKRÁ ............................................................................................................................................ 91 

VIÐAUKI 1 – ÞÝÐING Á „Á BROADER VIEW“ ............................................................................................ 93 

VIÐAUKI 2 – KENNSLUÁÆTLANIR ÁFANGA ............................................................................................... 94 

GRUNNUR LEIKLISTAR – LEIK1GR03 ....................................................................... 94 

SPUNI – LEIK1SP03 .................................................................................................. 97 

RÖDD OG TEXTI -  LEIK2RT03 .................................................................................. 99 

LEIKSTJÓRINN – LEIK2LS03 ................................................................................... 102 

SAGA LEIKLISTAR – LEIK2SL03 ............................................................................. 105 

BAKSVIÐS  - LEIK2BS03 ......................................................................................... 108 

DANSLEIKHÚS – ÍÞRÓ2DL02 .................................................................................. 111 

SKAPANDI SKRIF - LEIK3SS05 ................................................................................ 113 

SENUVINNA – LEIK3SV03 ...................................................................................... 114 

SAMSKÖPUNARAÐFERÐIR – LEIK3SK06 ................................................................. 117 

LOKAVERKEFNI – LEIK4LV03 ................................................................................ 120 

VIÐAUKI 3 – NÁNARI ÚTLISTUN Á GRUNNÞÁTTUM MENNTUNAR Í TENGSLUM VIÐ 

LEIKLISTARBRAUT ......................................................................................................................................... 124 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 

Myndaskrá 

 

Mynd 1 Nemendur í lok opins tíma leikstjóraáfanga (LEIK2LS03) haust 2014 ................... 10 

Mynd 2 - Nemendur í lokasýningu dansleikhúsáfanga (ÍÞRÓ2DL02) haustið 2014 .......... 17 

Mynd 3 Nemendur í lokasýningu dansleikhúsáfanga (ÍÞRÓ2DL02) haustið 2014 ............ 23 

Mynd 4 - mynd úr kennslustund samsköpunaraðferða (LEIK3SK06) haustið 2013 ......... 65 

Mynd 5 - Upphitun í leikstjóraáfanga (LEIK2LS03) haustið 2014 ............................................. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 

FORMÁLI  
 

Vorið 2009 samþykkti Menntamálaráðuneytið tilraunaverkefni í Fjölbrautaskólanum í 

Garðabæ (FG) sem snerist um að hefja nýja leiklistarlínu á listnámsbraut. Í daglegu 

tali er þessi braut kölluð leiklistarbraut. Ég hef komið að brautinni allt frá stofnun 

hennar og hefur það verið draumur minn frá upphafi að rannsaka, skoða, endurmeta 

og rýna í ólíka þætti brautarinnar; hvernig gengur? Hvað má gera betur? Hvað hef ég 

lært? Hvert er gildi leiklistarnáms á framhaldsskólastigi? O.s.f.rv. Þegar ég sit hér og 

skrifa þetta, fimm og hálfu ári eftir að brautin hóf göngu sína, hefur margt gerst. Þessi 

skrif eru tilraun til að varpa ljósi á leiklistarnám í framhaldsskóla og einnig á sjálfan 

mig sem kennara og hvar ég sjálfur hef staðið í öllu þessu ferli. 

Þessi ritgerð er upp á 30 einingar og er rannsóknin lokahnykkur MA gráðu 

minnar við listkennsludeild Listaháskóla Íslands. Þessi rannsókn hefur ekki verið 

þrautalaus og hún hefur tekið á. Ég uppgötvaði smám saman við rannsóknina og 

skrifin að ég var hræddur. Og óttinn snerist um að skoða sjálfan mig. Ég þurfti að leita 

djúpt að nýjum sannleika og sjá mig á nýjan hátt, hvernig ég vinn, hvað ég hef gert vel 

og hvað hefði mátt betur fara. Ég mátti ekki sópa neinu undir teppið, ekki breiða yfir 

neitt og ekki horfa framhjá neinu. Ég vildi það einmitt alls ekki. Ég vildi ekki sópa 

neinu og alls ekki gleyma neinu. Af því stafaði óttinn. 

Ég uppgötvaði að þessi leit að „sannleikanum“ mundi krefja mig til að skoða 

líka sjálfan mig sem manneskju. Ég  gæti ekki aðskilið kennarann frá manneskjunni. 

Ég hefði getað skrifað ritgerð um aðferðafræði mína, gert lista með leikjum og vel 

heppnuðum æfingum og svo gert annan lista yfir það sem væri gott að varast í 

leiklistarkennslu í framhaldsskóla. En ég valdi að fara aðra leið að sjálfsþekkingunni. 

Ég vildi dýpka skilning minn á mér í öllu þessu flókna ferli sem ég hef tekist á við í 

kennslu hingað til. 

 Þegar öllu er á botninn hvolft hefur þetta ferli verið mjög gefandi á margan 

hátt og það er ekki síst út af því frábæra fólki sem hefur umlukið mig á leiðinni. 

Fyrstan ber að nefna leiðbeinanda minn, Hafþór Guðjónsson hjá Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands. Í hvert skipti sem ég kom til hans var ég alltaf spenntur og kvíðinn. 

Oft fannst mér ég ekki hafa hugmynd um hvað ég var að gera, en hann leiddi mig 

áfram í kærleika og sannleika og minnti mig á að mitt innsæi væri bara ágætt og ég 

ætti að treysta því. 
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 Þá vil ég þakka Emmu Lefevre vinkonu minni og life coach því í upphafi 

ferlisins var hún góður stuðningur. Bæði hún og eiginmaður minn, Frímann 

Sigurðsson hafa verið grundvöllur þess að ég hef þorað að kafa dýpra eftir gildum 

mínum sem manneskja og kennari og að eiga slíkt fólk að er ómetanlegt. Frímann á 

líka mikið hrós skilið fyrir stuðninginn í gegnum allt námið. Vigdís Jakobsdóttir fær 

frábærar þakkir fyrir stanslausan innblástur og oft kemur hann í dagsins önn þegar við  

vinnum saman og skeggræðum  leiklistarkennslu í víðu samhengi. Samstarfsfólki 

mínu og skólastjórnendum í Fjölbrautaskólanum færi ég miklar þakkir fyrir 

stuðninginn og áhugann. Stjórnendur skólans fá einnig mikla þökk fyrir að greiða leið 

brautarinnar, vera tillitssamir gagnvart kennsluskyldu á meðan náminu stóð sem og að 

vera brunnur upplýsinga. Þuríði og Friðriki þakka ég lánið á bústaðnum og Eddu 

Kristínu Hauksdóttur, Kristínu Helgu Ólafsdóttur, Brynju Baldursdóttur og Ragnheiði 

Skúladóttur fyrir sín mikilvægu innlegg. Samnemendum mínum í listkennsludeild 

LHÍ þakka ég „peppið“ og fjölskyldu minni og vinum fyrir að styðja við mig og 

verkefnið.  

Síðast en ekki síst fá nemendur mínir í FG mesta hrósið. Án þess að vita það 

kenna  þeir mér á sjálfan mig á hverjum degi.  Nemendurnir ögra mér til að verða 

betri kennari og manneskja. 

 

 
Mynd 1 Nemendur í lok opins tíma leikstjóraáfanga (LEIK2LS03) haust 2014 
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1 INNGANGUR 
 

1.1 Bakgrunnur minn 

 

Ein af mínu fyrstu minningum sem snúa að sjálfstæðri leiklistarsköpum er frá því ég 

var um 9 ára. Ég hafði undirbúið mig vel og búið til mjög stutta brúðusýningu fyrir 

bræður mína sem voru þá fimm og þriggja ára. Ég hafði strengt teppi yfir tvo stóla í  

dyragætt þannig að Gremlings-brúðurnar sem ég stjórnaði sáust fyrir ofan  teppið, en 

ég gat falið mig á bakvið það . Ég hafði undirbúið verkefnið þannig að ég söng lag inn 

á  kasettu (tók upp mína eigin rödd á kasettu syngja lag) og þannig leit út fyrir að tvær 

raddir væru að syngja á sama tíma. Þegar allt var tilbúið sótt ég bræður mína og lét þá 

setjast á gólfið til að horfa. Ég man ekki alveg hvernig þetta magnaða sviðslistaverk 

mitt byrjaði, en það var eitthvert  samtal sem átti sér stað milli brúðanna tveggja og 

svo ákváðu þær skyndilega að syngja lag. Ég ýtti á „play“ takkann og ég söng með 

sjálfum mér. Tærasta minningin mín frá þessari sjálfstæðu listsköpun minni var þó 

það sem gerðist næst. Miðbróðir minn sagði allt í einu „Ég veit alveg hvernig þú gerir 

þetta, þú ert búinn að taka þig upp“. Eftir það man ég ekki meira. Líklega hef ég bara 

orðið fúll yfir því að bræður mínir gátu bara ekki notið listaverksins míns sem ég 

hafði búið til sérstaklega fyrir þá. 

 Ég er alinn upp á Tálknafirði. Þá var það 350 manna sjávarpláss og í skólanum 

voru um 80 börn að staðaldri. Á hverju ári var haldin árshátíð á vorönninni þar sem 

hver bekkur setti eitthvað upp, einhvers konar sýningar eða skemmtidagskrá. Það fór 

líklega eftir því hvað kennararnir vildu gera hverju sinni. Ég man að eftir því sem árin 

liðu þá fór ég að hlakka meira og meira til þessara árshátíða. Þetta var eitt það 

skemmtilegasta sem ég gerði í skólanum. Það skipti ekki miklu máli hvað það var, 

bara að fá að gera eitthvað, skapa eitthvað, brjóta upp skólastarfið og leika. Stundum 

settum við upp lítil leikrit og einu sinni kom leikkona sem tengdist fjölskyldu í 

bænum og hélt námskeið fyrir hvern bekk. Þá var eiginlega ekki aftur snúið. Eftir þá 

árshátíð, þar sem ég lék kóng með glerrass, þá beið ég alltaf með óþreyju eftir 

árshátíðunum. Í minningunni var þetta það sem mér þótti alltaf skemmtilegast. 

 Á þessum tíma hugsaði ég aldrei um verða atvinnumaður í leiklist, hvað þá 

kennslu. Ég þorði kannski ekki að vona það, en framtíðin var einhvern veginn svo 

langt í burtu og ég þurfti ekkert að hugsa um það. Eftir grunnskóla villtist ég aðeins af 
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leið og fór einsamall úr bekknum mínum í höfuðborgina til að fara í Menntaskólann í 

Reykjavík. Ég var svo feiminn og óframfærinn og mér fannst allir jafnaldrar mínir 

veraldarvanir og fullir af reynslu og vitneskju; drukku áfengi, voru með smokka í 

veskjunum sínum og töluðu um hvað þau voru þunn eftir busaballið. Ég tengdi ekki 

við neinn allt þetta ár í MR og ekki þorði ég að hugsa um Herranótt. Ég man ekki einu 

sinni eftir því að hafa leitt hugann að því. Öll stemningin fyrir leiklist og sköpun hafði 

einhvern veginn horfið. Ég hafði týnt sjálfum mér í óöryggi og óframfærni 

unglingsáranna. 

 Árið þar á eftir fór ég sem skiptinemi til Québec í Kanada og lærði frönsku og 

á sjálfan mig. Það var erfitt en gefandi ár. Ég eignaðist vini frá mörgum löndum og 

það opnaði hug minn. Við heimkomu vildi ég fara í Menntaskólann í Hamrahlíð 

vegna leikfélagsins þar. Þá fyrst, 18 ára, byrjaði ég að hugsa aftur um hvað mig 

langaði til að gera og fylgja því eftir. Ég fékk ekki inngöngu í MH vegna lélegra 

einkunna úr MR og leið mín lá þá í Fjölbrautaskólann í Garðabæ. Þann skóla hafði ég 

sett í val nr. 2, einhverra hluta vegna.  

 Í FG sótti ég stíft í allt sem var í boði í listum og ég fann að það gaf mér 

mikið. Ég skráði mig í kórinn sem var mjög lítill og svo man ég eftir einu 

leiklistarnámskeiði sem ég sótti. Annars var stemningin í skólanum nokkuð 

heimilisleg og minnti um margt á Tálknafjörð. FG var a.m.k. mjög ólíkur MR og þá 

sérstaklega nálgun kennara við nemendur. Þarna upplifði ég að kennarar gáfu sér tíma 

og voru forvitnir um mann á einlægan hátt. Það var hægt að spjalla við þá um hitt og 

þetta þó ekki var slakað á í náminu. Ég eignaðist líka nokkra vini í skólanum og fór í 

menningarferð til Ítalíu sem var frábært, þannig að ég var allur að koma til, bæði 

listrænt og félagslega. 

 Í stuttu máli útskrifaðist ég úr FG um jólin 1998 af málabraut. Í kjölfarið þurfti 

ég að fá útrás fyrir ævintýramanninn í mér og einnig vildi ég kynnast sjálfum mér 

betur. Því tók ég tvö og hálft ár í að ferðast  um heiminn á milli þess sem ég kom heim 

að vinna fyrir ferðalögunum. Ég  vann í sumarbúðum í Wisconsins í Bandaríkjunum 

og endaði á því að fara þangað fjögur sumur allt í allt. Ég fór til Ástralíu til að búa og 

vinna í 9 mánuði og í sömu ferð fór ég til Japan og Tælands og hitti vini frá 

skiptinemaárinu í öllum þessum löndum. Svo  lá leiðin í Háskóla Íslands, fyrst lagði 

ég stund á málvísindi og svo á ensku. Það var svo á í enskunáminu sem ég fékk þá 

flugu í höfuðið að sækja um leiklistardeild Listaháskóla Íslands. 
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 Mig hafði dreymt um að sækja um leiklistardeildina áður. Ég man einu sinni 

eftir því að hafa farið inn í húsið til að fá umsókn, séð þar opinskáa leiklistarnema og 

ég hrökklast út aftur. Ég átti mér alltaf þennan draum. Ein af mínum nánustu frænkum 

er leikkona, ég elska söngleiki og ef ég hugsa til baka til þess sem mér fannst 

skemmtilegast í grunn- og framhaldsskóla þá var það leiklist og söngur. Þannig að 

loksins, á tuttugasta og fimmta aldursári, ákvað ég að sækja um í leiklistardeild LHÍ. 

Ég fékk hjálp hjá frænku minni og annarri leikkonu til að æfa einræðurnar og 

skemmst er frá því að segja að ég komst inn. Lífið tók U-beygju. 

 Námið í leiklistardeild LHÍ 2003-2007 er með því lærdómsríkasta sem ég hef 

tekist á við. Sem manneskja, kennari, listamaður, leikari, vinur, heimspekingur og 

margt fleira, lærði ég gríðarlega mikið og væri það í sjálfu sér mjög áhugaverð 

starfendarannsókn. Það sem skiptir kannski máli fyrir þetta verkefni er þó sú ómælda 

vinna sem ég lagði í allar dag- og ígrundunarbækur á meðan náminu stóð. Okkur var 

gert að halda dagbók nánast í hverjum áfanga sem ég gerði samviskusamlega. Þegar 

ég kom heim á kvöldin skrifaði ég allar færslur inn í tölvu og í lok hverrar annar 

prentaði ég út allar dagbækurnar, batt þær inn hjá prentstofu og afhenti kennurum 

mínum þær þannig. Vegna þessa skipulags bý ég nú yfir fjársjóði sem 

leiklistarkennari og leikari þar sem bækurnar telja um 40 samtals og fjalla ítarlega um 

það sem fram fór í hverjum einasta áfanga í leiklistarnámi mínu. Þessar bækur hafa 

verið uppspretta upplýsinga og kennsluefnis í nánast öllum áföngum í kennslu minni í 

FG. Þær hafa verið gríðarlega mikilvægar við uppbyggingu brautarinnar, því 

eiginlegar kennslubækur í leiklist er ekki að finna á íslensku.  

 Ég útskrifaðist sem leikari vorið 2007 og fór þá að vinna á leikskóla. Haustið 

eftir gafst mér strax tækifæri að vinna í uppsetningu söngleiks í Borgarleikhúsinu og 

einnig við að kenna á leiklistarnámskeiði í Leynileikhúsinu fyrir 7-13 ára krakka sem 

mér fannst spennandi. Ég átti eftir að kenna mikið hjá Leynileikhúsinu og stundum 

var þetta  aðalvinnan mín. Árin 2009-2011 var ég svo framkvæmdastjóri 

Leynileikhússins, sá um daglegan rekstur, skipulag, þjálfun nýrra starfsmanna ásamt 

því að kenna. Þetta var mikil og góð reynsla sem átti eftir að nýtast mér vel. 

 Sumarið 2008 fékk ég svo símtal frá nemanda við Fjölbrautaskólann í 

Garðabæ. Það símtal átti eftir að hafa mikil áhrif á framtíð mína sem og skólann 

sjálfan. Út af þessu símtali hef ég verið starfandi í FG síðan haustið 2008 og byggt þar 

upp leiklistarbraut til stúdentsprófs með hjálp frá góðu fólki. Það ferli er efni þessarar 
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rannsóknar. 

 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

 

Uppbygging leiklistarbrautarinnar í FG er enn í fullum gangi og í mínum huga er 

brautin enn hvítvoðungur sem á eftir að taka út mikinn þroska. Verkefnið er og hefur 

verið í senn spennandi og ögrandi. Skelfilegt og frábært. Yfirgripsmikið og einfalt. 

Íþyngjandi, magnað, þreytandi, gefandi, lýjandi, skapandi, óbærilegt, ótrúlegt... listinn 

heldur áfram. 

Eftir þetta tilfinningaríka ferli sem hefur staðið yfir síðan 2009 hef ég nú það 

markmið að leiðarljósi að skoða brautina og meta hana út frá ólíkum sjónarhornum til 

að gefa sem gleggsta mynd af því sem fram hefur farið þar. 

Þessi rannsókn snýst því um eftirfarandi: 

 

1. Í fyrsta lagi vil vil skoða uppbyggingu og þróun þessarar fyrstu 

leiklistarbrautar til stúdentsprófs á framhaldsskólastiginu á Íslandi. Hvernig 

hefur gengið? Hvað hefur tekist vel og hvað mætti betur fara? 

 

2. Í öðru lagi vil ég skoða sjálfan mig og þroska minn sem leiklistarkennari í 

gegnum allt ferlið og hvernig ég sem manneskja hef haft áhrif á inntak 

brautarinnar. Hver eru gildi mín í kennslustofunni og hvernig endurspeglast 

þau í uppbyggingu námsins? Hvað hef ég lært af reynslunni? Hvað hafa 

nemendur kennt mér? Hvaða leiðir hef ég nýtt mér við að byggja upp þetta 

nám? Er þetta allt saman, ég meðtalinn, á réttri leið?  

 

1.3 Fræðileg tenging 

 

Ég mun gera rannsókn á sjálfum mér sem leiklistarkennari og á allri þeirri vinnu sem 

búin er að fara í að byggja upp leiklistarbrautina í FG. Það er grunnurinn. Ég, um mig, 

frá mér, til mín. Það er ekki laust við að svona rannsókn gæti orðið frekar loftkennd 

og loðin... og sjálfhverf! Ég geri mér grein fyrir því. Ég gæti eytt öllum blaðsíðunum í 

að babbla áfram um hvernig ég geri hitt og þetta og greina það bara út frá sjálfum 

mér. Til að koma í veg fyrir þetta tengi ég uppbyggingu brautarinnar við viðurkennd 
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fræði sem lúta að mismunandi þáttum leiklistarkennslu og sjálfsþekkingu kennarans.  

 Fyrir utan aðferðarfræði starfendarannsókna sem farið verður í hér fyrir neðan 

er meginfókus fræðanna þrefaldur. Í fyrsta lagi skoða ég Parker J. Palmer og 

rannsóknir hans á „sjálfinu sem kennir“. Sérstaklega hef ég til grundvallar bók hans; 

The Courage to Teach. Svo mikil áhrif hafði bókin á mig að ég velti því fyrir mér að 

nefna þessa ritgerð hreinlega Hugrekkið til að kenna. Sá hluti sem snýr að Palmer á 

aðallega við sjálfan mig sem kennara og kemur mikið inn á hlutann sem lýtur að 

starfendarannsóknum.  

Í öðru lagi rýni ég í aðalnámskrá framhaldsskólanna frá 2011 og skoða þá 

sérstaklega hvernig sú nýja námskrá hjálpaði við að byggja upp leiklistarbrautina í 

FG. Einnig skoða ég nokkra valda hluta úr henni varðandi þrepaskiptingu námsins, 

hæfniviðmið og nokkur hugtök.  

Í þriðja lagi skoða ég uppbyggingu leiklistarbrautinnar með hliðsjón af bók 

þeirra Ashwell og Kempe (2000), Progression in Secondary Drama. Sú bók er bresk 

og er skrifuð fyrir alla þá sem kenna leiklist á framhaldsskólastiginu. Í Bretlandi á 

bókin þeirra við „A-levels“ eða „Secondary Level“ sem er svipað skólastig og 

framhaldsskólinn á Íslandi. Í formála bókarinnar skrifar Davið Horbrook að bókin sé 

skrifuð með það að markmiði að aðstoða leiklistarkennara við að skipuleggja, 

framkvæma og endurmeta kennslu sína með bresku aðalnámskrána til hliðsjónar 

(Horbrook, 2000). Frá árinu 2009 hef ég nýtt mér ýmsa kafla í frá þeim Ashwell og 

Kempe varðandi námsmat og aðra þætti í uppbyggingu brautarinnar, sem og í kennslu 

við listkennsludeild Listaháskóla Íslands.   

 

1.4 Varnaglar og skilgreiningar 

 

Áður en lengra er haldið er mikilvægt að gera grein fyrir nokkrum hlutum. Það er ekki 

úr vegi að vitna strax í eina af aðalheimildum þessarar rannsóknar, bók þeirra Ashwell 

og Kempe. Á fyrstu blaðsíðu bókarinnar slá þau Ashwell og Kempe (2000) varnagla. 

Þau segja að hið skrifaða form sé ekki mjög vel til þess fallið að lýsa leiklist eða 

leiklistar-kennslu. Það kemur ekkert í staðinn fyrir að standa vera í kennslustund og 

sjá, heyra, finna og upplifa með öllum skynfærunum þá kennslu og listsköpun sem 

fram fer hjá nemendum.  

Að sama skapi þá eru hér engin svipbrigði að sjá. Hér vantar samspil milli  
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manna, hreyfingu, líkamstjáningu og alla þá þætti sem tilheyra því að vera í sama 

herbergi og annað fólk sem er að skapa. Að auki segja Ashwell og Kempe að það sé 

aldrei hægt að endurskapa alla þá ólíku þætti sem maður verður vitni að í leiksýningu. 

Það sama á við þessa ritgerð.  Því sem raunverulega fer fram í skólastofunni hjá mér 

er ekki hægt að gera fulla grein fyrir með skrifum á blaði. Myndirnar eru tilraun til að 

sýna fram á það hvað fer fram í skólastofunni hjá mér að einhverju marki. En þær eru 

aðeins þögul tvívídd. 

 Annað sem hefur plagað mig við þessa rannsókn og sérstaklega þáttinn sem 

lýtur að heimildavinnunni eru þýðingar á hugtökum. Sem fyrr segir er ein aðal-

heimild rannsóknarinnar bókin Progression in Secondary Drama. Spurningin er því, 

hvernig er hægt að þýða orðið „drama“ svo vel fari? Snara.is skilgreinir orðið 

„drama“ í enskri orðabók sem annað hvort leikrit til að leika í á sviðinu eða leikrit 

almennt. Einnig er talað um listina að leika í leikritum (snara.is, 2014). 

 Þegar ég hef verið að ræða um leiklistarbrautin í FG á ensku hef ég vanalega 

sagt „drama and theatre department“ sem mér finnst ná betur utan um fræðin sem eru 

kennd þar, frekar en bara „drama department“ eða „theatre department“. Ljóst er að 

þegar ég skrifa leiklist hér í þessari ritgerð þá á það ekki einungis við listina að leika 

eða leikrit heldur nær það utan um allar þær mögulegu leiðir sem hægt er að fara 

innan leiklistarformsins. Orðið leiklist nær þ.á m. yfir hugtakið „drama“.  

 Annað orð sem hefur vafist fyrir mér er enska orðið „performance“ þar sem 

það kemur oft fyrir í fræðibókum sem ég vitna í. Í enskri orðabók á snara.is er orðið 

skilgreint sem eitthvað gert á sviði, sem að mínu mati nær vel yfir þá hugmynd sem 

námið snýst um. Að leika er t.d. eitt af því sem er gert á sviði en það er líka hægt að 

syngja á sviði, fara með gjörning eða vera maður sjálfur. Allt eru þetta „performansar“ 

og með því að nota það orð er hægt að víkka út hugmyndir um hvað leikhús er. Til 

glöggvunar þá nota ég orðið „performans“ í þessari ritgerð yfir það þegar nemendur 

gera eitthvað á sviði. 

 

1.5 Uppbygging ritgerðar 

 

Ég hef þegar gert grein fyrir bakgrunni mínum og markmiðum með þessari rannsókn 

og hvaða rannsóknarspurningar ég legg til grundvallar. Í öðrum þætti geri ég grein 

fyrir því hvernig rannsóknin var gerð og segi frá hvað starfendarannsóknir eru. Þá fer 
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ég í hvernig  gagna var aflað fyrir rannsóknina, hvernig ég greindi gögnin og að 

lokum geri ég grein fyrir siðferðislegum atriðum.  

 Í þriðja hluta beini ég athyglinni að leiklistarbrautinni í FG, hvernig hún varð 

til og skoða hana í ljósi fræða um leiklistarkennslu á framhaldsskólastiginu. Að auki 

skoða ég hvernig aðalnámskrá framhaldsskólanna frá 2011 hafði áhrif á þróun 

brautarinnar og ber saman brautina annars vegar og áherslur í aðalnámskrá hins vegar. 

Í lok þriðja þáttar dreg ég saman niðurstöður þess hluta.  

Í fjórða þætti fer ég svo í ítarlega í þann rannsóknarhluta sem snýr að sjálfum 

mér í öllu þessu ferli. Ég skoða fræðimenn sem hafa rannsakað í fræðum sínum 

sjálfsþekkingu kennara og skoða hver mín grunngildi í kennslu eru. Því næst dreg ég 

saman lykilþætti starfendarannsóknarinnar í nokkrum hlutum á sama tíma og ég greini 

hver niðurstaða þess rannsóknarhluta er.  

 Í fimmta þætti dreg ég saman rannsóknina í heild. Ég kemst að niðurstöðu út 

frá rannsókn minni út frá öllum þessum sjónarhólum sem ég nefni hér. Að lokum legg 

ég til hugmyndir um hvaða möguleika framtíðin gæti búið yfir. 

 

Mynd 2 - Nemendur í lokasýningu dansleikhúsáfanga (ÍÞRÓ2DL02) haustið 2014 
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2 RANNSÓKNARAÐFERÐ 
 

2.1 Að rannsaka sína vinnu sjálfur. 

 

Augljóslega er tenging mín við leiklistarbrautina í FG mikil. Eins og áður hefur komið 

fram hef ég verið í miðjunni á öllu ferlinu frá upphafi og komið að öllum ákvörðunum 

varðandi faglega uppbyggingu og leitað leiða til að bæta uppbygginguna með öllum 

leiðum. Í ljósi þessarar staðreyndar er vert að skoða hvað Bogdan og Biklen segja 

varðandi hvernig afstöðu rannsakandinn á að taka gagnvart sinni eigin vinnu: 

Acknowledge that no matter how much you try you can not divorce your 

research and writing from your past experiences, who you are, what you 

believe and what you value. Being a clean slate is neither possible nor 

desirable. The goal is to become more reflective and conscious of how 

who you are may shape and enrich what you do, not to eliminate it. On the 

other hand, do not be so head strong about who you are and what you 

believe that it leads to being unreflective and to losing your self-

consciousness. It is fine to shape your study, but you need to be open to 

being shaped by the research experience and to having your thinking be 

informed by the data. The data argues with your general notions, so your 

thinking is necessarily shaped by the empirical world you are exploring. 

You need to be open to this and not defensive of what you bring to the 

research. (Bogdan og Biklen, 2003, bls. 34).  

 

Það gæti verið erfitt að samþykkja það að í rannsókninni bæti ég ekki mínum 

dómum og viðhorfum á gögnin, sérstaklega þar sem hún snýr eingöngu að minni eigin 

vinnu. Bogdan og Biklen segja hér fyrir ofan að það að hafa enga tengingu við efnið 

sem maður rannsakar sé í rauninni ómögulegt og það ætti enginn að vilja þá afstöðu. 

Ástæðan er sú að markmiðið er að verða greinandi og ígrundandi á gögnin og vinnuna 

í heild. Á sama tíma má ekki týna sér í hroka gagnvart gögnunum þannig að ég loki á 

það sem þau segja mér. Ég verð að vera opinn fyrir niðurstöðunum og hafa gagnrýna 

hugsun að leiðarljósi við úrvinnslu þeirra.  

Málið er að aðferðirnar sem ég  nota hjálpa varðandi það ferli. Það gefur auga 

leið að það er í raun ómögulegt að aftengja rannsakandann frá viðfangi sem rannsakað 

er hverju sinni. Í fyrsta lagi er það rannsakandinn sem býr til rannsóknarspurninguna 

og gerir rannsóknina út frá sinni menntun og reynslu. Að auki fara öll gögnin í 

gegnum huga hans og niður á blað, þannig að rannsakandinn sjálfur er miðillinn og 

tækið sem er notað við öflun gagna. (Bogdan og Biklen, 2003). 
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Þar sem ég geri mér vel grein fyrir því að ég get ekki og vil ekki skilja á milli 

mín og rannsóknarinnar verð ég að taka vel utan um þennan þátt. Ég verð að „velta 

hlutunum meira fyrir mér og verða meðvitaður um hver maður er“ í þessu samhengi 

eins og Bogdan og Biklen segja. Þeir segja líka að það gæti mótað og auðgað það sem 

ég er að gera. Ég vil gjarnan vera opinn fyrir reynslunni sem rannsóknin gefur mér og 

helst vil ég  leyfa hugsunum mínum að verða fyrir áhrifum frá gögnunum. Þar sem ég 

tengist brautinni þegar svo nánum böndum þá er mikilvægt að ég geri mér grein fyrir 

því að mér geti ekki líkað við það sem  komi upp úr krafsinu eftir allt saman. En, þar 

sem ég sjálfur og mín gildi hafa verið miðpunktur uppbyggingarinnar, þá finnst mér 

rökrétt að fara í gegnum hið ögrandi ferli sem starfendarannsókn býður upp á til að 

skoða alla þá vinnu sem hefur farið fram hingað til.  

 

2.2 Starfendarannsókn 

 

Ástæðan fyrir því að ég ákveð að gera starfendarannsókn er sú að ég vil læra á sjálfan 

mig sem kennara og vaxa í starfi. Á þessum tímapunkti  hef ég kennt samtals í 

næstum átta ár og þar af sex og hálft ár í FG. Tilgangur starfendarannsóknar er einmitt 

að koma í veg fyrir stöðnun í starfi því vitaskuld mótar hver kennari sinn farveg og 

þróar sína eigin starfshætti (Hafþór Guðjónsson, 2011). 

Með rannsókninni vil ég hrista upp í minni eigin nálgun á kennsluna hjá mér og 

skoða hana ítarlega. Hafþór segir einnig að með því að móta sína eigin kennslufræði í 

gegnum starfendarannsókn þá lærir kennarinn að vega og meta hvað gekk vel og hvað  

hafi mátt betur fara: „Fái hann slík tækifæri eru viðbúið að hann verði meðvitaðri um 

starfshugmyndir sínar, öðlist smám saman skýrari sýn á það til hvers hann er kominn 

til starfa og hvernig hann vill starfa“ (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 2). 

Geoffrey E. Mills (2007) gerir aðferðinni góð skil í bók sinni Action Researh: A 

Guide for the Teacher Researcher. Þar skilgreinir hann starfendarannsóknir á þennan 

hátt: 

Action research is any systematic inquiry conducted by teacher researcher, 

prinipals, school counselors, or other stakeholders in the teaching/learning 

environment to gather information about how their particular schools operate, 

how they teach, and how well their students learn. This information is gathered 

with the goals of gaining insight, developing reflective practice, effecting 

positive changes in the school environment (and on educational practices in 
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general), and improving student outcomes and the lives of those involved (bls. 

5). 

 

Í grunninn snýst starfendarannsókn því um að starfsfólk skólanna sjálfra finni 

leiðir til að bæta og breyta vinnulagi sínu til hins betra, bæði fyrir sig sjálf, skólakerfið 

og nemendur.  

Þessu til stuðnings segir Jean McNiff (2010) að starfendarannsókn gefi 

rannsakandanum færi á að taka stjórn á eigin verklagi og  meta gæði þess. Maður 

vinnur með, ígrundar og metur það sem er gert. Ef rannsakandanum finnst vinnan 

þegar eins góð og hún getur verið þá finnur hann sannanir fyrir því og skýrir af hverju 

honum líður þannig. Ef rannsakandanum finnst að vinnan gæti verið betri þá gerir 

hann eitthvað í því þannig að það verði betra. Gagnleg leið til að hugsa um 

starfendarannsóknir er að þær hjálpa hverjum og einum að lifa á þann hátt sem honum 

finnst vera góð leið. Þær hjálpa manni að lifa samkvæmt þeim gildum sem maður trúir 

á og aðstoða við að finna ástæður í hverju skrefi. 

 Eins og ég segi í upphafi ritgerðarinnar þá snýst þessi rannsókn um hvernig 

hefur til tekist við að byggja upp leiklistarbraut til stúdentsprófs í FG. Hvað hefur 

tekist vel og hvað mætti betur fara. Þar sem þessi braut er á margan hátt samofin mér 

og mínum gildum er mikilvægt að ég skoði sjálfan mig á sama tíma og ég skoða 

faglega uppbyggingu brautarinnar út frá öðrum viðurkenndum fræðum. 

 

2.3 Gagnaöflun 

 

McNiff (2010) segir að dagbókin sé ein leið til að skoða eigin kennslu. Ég valdi að 

nota dagbókina til að skoða kennslu mína því það form hentar mér vel. Ég minni á 

hversu iðinn ég var að halda dagbók í gegnum allt leikaranámið mitt. Slíkt vefst ekki 

fyrir mér. Ég hef því haldið dagbók núna á haustönn 2014 með því að setjast reglulega 

við tölvuna eða skrifa í dagbókina mína og lýsa því sem fram fór í tíma hjá mér. 

Einnig skrifaði ég hjá mér hugleiðingar ef þær koma upp á öðrum vettvangi, þar sem 

ég vinn oft utan FG við kennslu og í listrænni vinnu með ungu fólki.  

Að auki á ég til endurmatsskýrslur um hvern áfanga sem ég hef kennt frá 

2009. Kennurum í FG er gert að skrá hjá sér hugleiðingar eftir hvern kenndan áfanga í 

lok annar: hvað gekk vel, hvað hefði mátt betur fara og hugmyndir um mögulegar 

leiðir til að bæta kennsluna. Þessar skýrslur leitaði ég uppi í vinnutölvunni minni. Þar 
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fyrir utan er ég með punkta frá fundum með fagaðilum frá því að uppbygging 

brautarinnar hófst. 

Að lokum verður að segjast að reynsla mín hefur kennt mér að vanmeta aldrei 

hugleiðingar nemenda varðandi námið og kennsluna. Flestum áföngum á 

leiklistarbrautinni í FG lýkur með greinargerðum sem eru að hluta til sjálfsmat 

nemenda þar sem þeim er gert að skoða sig bæði listrænt og hvernig  þeir upplifa 

vinnuframlag sitt á önninni. Þessar hugleiðingar nemenda eru uppspretta mikilvægra 

gagna fyrir þessa rannsókn. Einnig átti ég óformleg samtöl við nemendahópana í lok 

annarinnar sem og á meðan náminu stóð þar sem ég spurði nemendur mína hvernig 

þeir ná að tileinka sér efnið og hvort þeim detti sjálfum í hug aðrar aðferðir til að læra 

það betur. Þetta voru ekki formleg viðtöl heldur fóru upplýsingar úr þessum samtölum 

sem hugleiðingar mínar í dagbókina hverju sinni. 

Eins og Hafþór Guðjónsson, Mills og McNiff segja hér að ofan þá snúast 

starfendarannsóknir um að bæta það fjölbreytta og flókna starf sem fram fer í 

skólastofunni. En til að það gangi upp verð ég að rýna í gögnin og sjá hvað kemur þar 

upp úr krafsinu. 

 

2.4 Greining gagna 

 

Í stuttu máli greindi ég gögnin á eftirfarandi hátt. 

1. Ég prentaði út allar dagbókarfærslur sem ég hafði skráð í tölvuna 

mína. Einnig prentaði ég út allar endurmatsskýrslur áfanga sem og 

hugleiðingar mínar sem ég hef sent á samstarfsfólk og nemendur á 

önninni. Þá prentaði ég ég einnig út nokkrar lokagreinargerðir 

nemenda sem ég nýtti sem gögn. 

2. Ég las vel yfir öll gögnin nokkrum sinnum og merkti við með 

yfirstrikunarpenna ef ég sá endurtekin þemu eða orðalag sem mér 

fannst áhugavert. 

3. Ég skráði niður hugleiðingar mínar úr gögnunum og las þau svo 

yfir nokkrum sinnum í viðbót ef vera skyldi að ég hefi misst af 

einhverju í fyrri skiptin. 
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2.5 Siðferðisleg atriði 

 

Megináhersla rannsóknarinnar beinist að sjálfum mér og minni vinnu. Þó 

að sjálfsögðu séu sumir hópar nemenda minna oft nefndir í rannsókninni 

út frá mismunandi forsendum þá er útgangspunkturinn alltaf mín þróun 

sem kennari og hvað ég lærði sjálfur af samskiptum mínum við nemendur.  

Mills (2007) segir að það sé ekki nauðsynlegt að fá skriflegt leyfi 

nemenda eða foreldra/forráðamanna þeirra áður en starfendarannsókn á 

sér stað. Hins vegar stingur hann upp á því að hver og einn þrói sínar eigin 

siðferðislegu reglur sem farið sé eftir í rannsókninni. Reglur mínar eru 

einfaldar. Ég fer með öll gögn sem koma frá öðrum en sjálfum mér sem 

trúnaðarmál og nota dulnefni ef það á við hverju sinni. Mills stingur upp á 

því að fulls trúnaðar sé gætt til að vernda viðföngin fyrir  streitu, 

óþægindum eða óæskilegu umtali. Þá segir hann einnig að það eigi ekki 

að vera hægt að nota gögnin gegn þátttakendunum sjálfum. 

Í stuttu máli fer ég í einu og öllu eftir þessari reglu. Ef ég nefni 

fólk á nafn í ritgerðinni þá hef ég fengið leyfi fyrir því frá viðkomandi. 

Þetta eru þó aldrei nemendur mínir, heldur fagfólk í listinni og 

samstarfsfólk sem á skilið  þakkir fyrir vinnu sína í þágu 

leiklistarbrautarinnar í FG. Ég passaði að á myndum sem birtast er ekki 

hægt að greina nein andlit og ef það er hægt þá fékk ég leyfi hjá 

viðkomandi nemanda sem eru allir komnir yfir 18 ára aldurinn. 

Að auki legg ég mig allan fram við að vera nákvæmur í 

gagnagreiningu og niðurstöðum. Þó að mér gæti sjálfum ekki líkað 

niðurstöðurnar, þá eiga þær að fá að tala sínu máli. Þannig nefnir Mills 

nákvæmni í kafla sínum um siðferðisleg atriði í starfendarannsóknum. 

Hann segir að fölsun á gögnum til að fá betri niðurstöður fyrir 

rannsakandann sjálfan sé siðferðislega rangt. 

Í stuttu máli snúast því mínar eigin reglur um algeran trúnað við 

nemendur mína og ég mun leyna persónueinkennum þeirra af fremsta 

megni. Á sama tíma mun ég verða eins nákvæmur og ég get í greiningu 

gagnanna og gera mitt allra besta til að vera heiðarlegur í niðurstöðunum 

og láta gögnin tala sínu máli. 
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Mynd 3 Nemendur í lokasýningu dansleikhúsáfanga (ÍÞRÓ2DL02) haustið 2014 

 

 

 

3 LEIKLISTARBRAUT VIÐ 

FJÖLBRAUTASKÓLANN Í GARÐABÆ 
 

3.1 Hvað er leiklistarkennsla? 

  

Í uppahafi bókar Ashwell og Kempe frá árinu 2000, Progression in Secondary Drama, 

fara höfundar vel yfir þá þætti og hæfni sem nemendur gætu öðlast í gegnum leiklist í 

skólum. Þau segja að leiklist gefi færi á að þroska margvíslega hæfni nemenda með 

ólíkum æfingum, t.d. hlutverkaleikjum, hermileikjum, líkamlegum og andlegum 

æfingum, traustæfingum o.s.frv. Þau telja einnig upp leiðir í persónusköpun og 

senuvinnu sem gefur nemendum hæfni til að setja sig í spor annarra og skoða aðstæður 

þeirra og tilfinningar út frá nýju sjónarhorni. Einnig er talað um að hægt sé að skoða 

leiklistartímann sem rannsókn á því hvað er að vera manneskja og hvernig persónur 

gætu brugðist við mismunandi aðstæðum á ólíkan hátt. 
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 Þó að þetta séu kennslufræðilega mikilvæg atriði þegar kemur að 

leiklistarkennslu þá telja þau Ashwell og Kempe (2000) þetta ekki vera nóg. Þau segja 

að með því að kenna aðeins persónusköpun, hlutverkaleiki, traustæfingar o.s.frv. þá  

séu leiklistarnemar að læra aðeins um afmarkaðan hluta leiklistarinnar og þannig öðlist  

þeir takmarkaðan skilning á því hvað listin í heild  geti í raun boðið upp. Í stuttu máli 

eiga Ashwell og Kempe við að með því að einblína aðeins á persónusköpun og 

senuvinnu og hæfni sem lýtur að þeim þáttum leiklistar er verið að loka á alla aðra 

möguleika hennar. Þá er átt við þá þætti sem snúa að hinu stóra menningarlega 

samhengi og kostina sem leiklist býr yfir til að kenna gagnrýna hugsun í víðu 

samhengi. 

 Þessu til rökstuðnings benda þau á að með því að einblína á aðeins lítinn hluta 

leiklistarformsins þá  geti vinna nemenda orðið full af innantómum endurtekningum. 

Það er því þörf á víðari sýn varðandi hvað námskrá í leiklist þarf að innihalda  ef 

nemendur eiga að sýna framfarir: 

While students’ personal and social development should be a factor in any 

educational enterprise, without access to a diet of different types of drama and 

insights into how they are created, performed and received, students´ work can 

seem thin and repetitive. Thus, a broader view needs to be taken of what should 

be included in the drama curriculum if students are to make progress in it. 

(Ashwell og Kempe, 2000, bls. 2). 

 

 Það sem Ashwell og Kempe eiga við er að það er í rauninni ekki nóg að 

nemendur vinni persónur út frá leikritum og í samvinnuverkefnum, heldur þarf 

námskráin í heildina að vera mjög fjölbreytt hvað varðar leikhúsform og margbreytni í 

efnisvali. Í grunninn snýst það um að sækja í sem flestar skapandi leiðir leiklistar í 

náminu og hafa kennsluaðferðir fjölbreyttar. Þannig að þörf er á víðari sýn í 

leiklistarkennslu: 

 A broader view 

In order to help students enrich their work and see it in a broader cultural, historical 

and aesthetical context, the drama curriculum needs to be specifically concerned with 

the knowledge, skills and cocepts of the art form. This involves: 

 

o introducing students to a wide range of dramatic texts and forms and 

encouraging an interpretation of them 

o helping students understand the cultural and historical context in which drama 

originates and is performed 

o experimenting with different ways of performing and recording drama 



 

 

 

25 

o introducing different performance styles and matching these to the texts 

studied 

o teaching students how to speak and move with fluency and clarity of intention 

o improvising around the central themes of stimulus in order to gain greater 

insight into its dramatic potential 

o working towards a formal presentation of a drama 

o reviewing how students´own explorations of ideas in drama match the ideas of 

other practitioners and commentators 

o teaching students how to respond critically to written texts of plays and to 

both live and record performances from a variety of cultures, genres and styles 

(Ashwell og Kempe, 2000, bls 2-3)
1
 

 

 Þau Ashwell og Kempe tala hér um alla þá ólíku stíla sem til eru í leiklist, 

mismunandi handrit  og óteljandi gerðir af spuna sem miða að því að vinna með 

ákveðið þema. Einnig leggja þau áherslu á hvernig nemendur tjá sig í ræðu og riti um 

hugmyndir innan leiklistarinnar og einnig hvernig þeirra eigin hugmyndir takast á við 

aðra fræðimenn, listastefnur, söguna, menningarheima og fagurfræði. Þetta er 

viðamikið og margslungið og í raun vinnur þetta allt saman. 

 Ashwell og Kempe benda á að með því víkka út námskrána í leiklist verða 

nemendur meðvitaðri um hlutverk leiklistarinnar í víðu samhengi. Til dæmis varðandi 

hvernig nemendur sjálfir geti haft áhrif á samfélag sitt og hvernig þeir geti  speglað 

heiminn sem þeir lifa í. Við þetta valdeflast nemendur vegna þess að þeir átta sig á 

hversu mikil áhrif þeir sjálfir geta haft á heiminn í gegnum listina. Margþætt og góð 

námskrá í leiklist gerir þannig nemendur að virkum þátttakendum í leiklist og 

samfélaginu í heild; sem túlkendur, áhorfendur og framkvæmdaraðilar. 

 Ashwell og Kempe leggja fram nokkra mikilvæga þætti sem leiklist þroskar og 

eflir hjá nemendum. Þau nefna t.a.m. að í gegnum leiklist öðlast nemendur hæfileika 

til að koma auga á og greina möguleika í persónusköpun og kringumstæðum í 

leikritum. Þannig þroskar leiklist gagnrýna hugsun nemenda með því að efla 

sjálfstraust þeirra sem listamenn í hinu skapandi ferli.  Þau tala einnig um að leiklist sé 

listform sem er sérstaklega vel til þess fallið að rannsaka og kanna félagsleg málefni. 

Þannig er auðvelt að tengja leiklist við samfélagið. Nemendur þurfa að mynda sér 

skoðun á félagslegum málum og standa fyrir máli sínu gagnvart samnemendum sínum 

og á sama tíma og þeir þurfa að hlusta á og virða skoðanir annarra. Þá fjalla Ashwell 

                                                             

1
 Sjá viðauka 1 fyrir nákvæma íslenska þýðingu. 
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og Kempe um að það sé ekki hægt að aðskilja leiklist frá menningarlegu og sögulegu 

samhengi og því sé listin góð leið til að tengja yfir í önnur fög í námskránni, t.d. sögu, 

bókmenntir og listaheiminn. Þau segja að ástæðan fyrir þessu liggi í því að leiklist 

höfði til hugsana og tilfinninga og getur því verið öflug kveikja fyrir frekari rannsóknir 

og umræður um tiltekið efni. Þá er að sjálfsögðu ótalin sú staðreynd að nemendur 

öðlast verklegan skilning á faginu leiklist. Það inniber öll þau mismunandi störf sem 

fyrirfinnast í sviðslistaheiminum; leikarar, leikstjórar, leikskáld, hönnuðir, 

gjörningalistamenn o.s.frv. Þá er einnig hægt er að kynna öll þessi störf út frá 

mismunandi formum og frá ólíkum menningarlegum bakgrunni. Síðast en ekki síst er 

þó tilgangurinn að kynda undir ímyndunaraflinu sem liggur í hjarta hverrar listar 

(Ashwell og Kempe, 2000). 

 Þetta er augljóslega margslungið. Þetta eru mjög ólíkir og huglægir þættir sem 

erftt er að henda reiður á í fljótu bragði. En ég minni á orð þeirra Ashwell og Kempe 

hér að framan um að hið skrifaða form er takmarkandi að vissu leyti. Ég ætla ekki að 

fara mikið nánar út í útlistanir á þessum möguleikum og skilgreiningum á hvað leiklist 

getur verið í skólastarfinu því ég mun gera það í ítarlegu máli seinna í þessum kafla. 

En það er mikilvægt að benda á orð þeirra Ashwell og Kempe um að allir þessir þættir 

sem rúmast innan leiklistarkennslu séu aldrei óháðir hver öðrum. Þeir vinna frekar 

saman að því að búa til heildstæða reynslu yfir allt námið (Ashwell og Kempe, 2000). 

 

3.2 Aðdragandi leiklistarbrautar 

 

Sumarið 2008 hafði formaður Leikfélagsins Verðandi í mínum gamla skóla, 

Fjölbrautaskólanum í Garðabæ, samband við mig og vildi hitta mig á fundi. 

Leikfélagið var að leita að leikstjóra til að leikstýra söngleik vetrarins 2008-2009 og 

ég hafði verið á lista þeirra. Ég hitti að sjálfsögðu þetta unga fólk og fundurinn var 

mjög ánægjulegur. Um var að ræða að vera ekki aðeins leikstjóri söngleiksins sem 

yrði frumsýndur í lok febrúar 2009 heldur einnig að kenna valáfanga í leiklist um 

haustið. Hugmyndin var að nota þennan valáfanga til að búa til söngleik út frá spuna. 

Þegar handritið yrði svo tilbúið í lok annar þá yrðu haldnar prufur fyrir alla nemendur 

skólans og sýningin færi svo í æfingar í janúar og febrúar og í lok þess mánaðar yrði 

frumsýningin. Góð hugmynd og ég var til. Nokkru síðar hringdi formaðurinn aftur í 

mig og sagði mér að þau vildu ráða mig til verksins. Mér þótti spennandi að vinna 
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með framhaldsskólaaldrinum, þar að auki var FG gamli skólinn minn og ég var glaður 

með að  koma þangað aftur. 

 Önnin hófst vel og ég skemmti mér konunglega með krökkunum. Þegar um 

mánuður var liðinn af önninni þá var tekin ákvörðun að breyta um stefnu. Ég kenndi 

áfangann út önnina og áfanginn sjálfur endaði á stuttri sýningu hjá nemendum en eftir 

áramót myndum við setja upp söngleikinn Chicago. Frumsýning var svo í lok febrúar 

og var gerður góður rómur að sýningunni. Þó ég hafði sjálfur ekki verið meðvitaður 

um það þá, þá var ég staddur á þeim stað að geta gefið framhaldsskólanemum það 

tækifæri í leiklist sem ég hafði aldrei. Ég hefði viljað stunda miklu meiri leiklist 

meðan ég var í FG og ég tala nú ekki um að eiga kost á því að sækja um að vera með í 

söngleik. Fyrir eintómar tilviljanir fannst mér ég vera kominn á réttan stað og mér leið 

vel.  

 Þá um vorið átti  formaður leikfélagsins að útskrifast sem stúdent og  fundaði 

með Unni Símonardóttur, annan af námsráðgjöfum skólans Á þessum fundi velti 

nemandinn því fyrir sér af hverju það væri ekki hægt að læra leiklist til stúdentsprófs 

rétt eins og textíl og myndlist. Í FG höfðu þá verið til listnámsbrautir í þeim greinum í 

mörg ár. Unnur greip hugmyndina á lofti og fékk leyfi Þorsteins Þorsteinssonar, 

þáverandi skólameistara, til að setja saman umsókn til Menntamálaráðuneytis. Hún 

hringdi í mig og ég fékk til liðs við okkur Unu Þorleifsdóttur, kennara við 

leiklistardeild (núna sviðslistadeild) Listaháskóla Íslands. Saman bjuggum við til drög 

að braut sem innihélt nokkrar áfangalýsingar og skólastjórnendur sendu þær inn ásamt 

umsókn um tilraunaverkefni til ráðuneytis til samþykktar. Þann 4. júní 2009 kom svar 

frá ráðuneytinu og var brautin samþykkt sem tilraunaverkefni. 

  

 Þó það hafi komið okkur á óvart á sínum tíma að samþykkt hafi fengist, þá 

varpa ýmsar heimildir ljósi á ástæður fyrir samþykktinni . Samkvæmt frétt frá 

heimasíðu Menntamálaráðuneytisins sem er dagsett 18. mars 2003 þá var haldinn 

fundur þann 17. mars sama ár um stöðu leiklistar í grunn- og framhaldsskólum að 

frumkvæði Fræðsludeildar Þjóðleikhússins. Þar er haft eftir Tómasi Inga Olrich, 

þáverandi menntamálaráðherra, að hann vilji gjarnan skoða ýmsa möguleika til að efla 

leiklist í skólakerfinu. Í fréttinni segir orðrétt: „Til greina kæmi að gera tilraun til að 

skilgreina leiklistarkjörsvið á listnámsbraut ef áhugi reynist fyrir hendi og fela 

einhverjum skóla að þróa slíkt nám“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2003). 
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Þannig að það var greinilegur velvilji fyrir tilraunaverkefni sem þessu hjá 

ráðuneytinu. Við í FG vorum kannski heppin að hafa sótt um þetta þróunarverkefni á 

sínum tíma en þegar betur er að gáð þá þurfti meira til en bara umsóknina eina. 

 Ég hef undir höndum bréfið fá Menntamálaráðuneytinu þar sem 

leiklistarbrautin er samþykkt og varpar það vissu ljósi á ástæður fyrir samþykktinni. 

Bréfið er, eins og áður segir, dagsett 4. júní 2009 og í því er tilvísunin 

MMR09060059/0.31.0 og undir það skrifa Arnór Guðmundsson og Björg 

Pétursdóttir. Í bréfinu segir orðrétt: 

Vísað er til bréfs, dags. 29. apríl 2009, þar sem Fjölbrautaskólinn í Garðabæ óskar 

eftir heimild til að auka námsframboð á listnámsbraut með leiklistarkjörsviði. 

 

Í bréfinu kemur fram að hagræðing verði aukin með þessari breytingu og betri 

nýting í áföngum hljótist af. Þá er þess getið að aukið námsframboð kalli ekki á 

auknar fjárveitingar. 

 

Ráðuneytið heimilar hér með skólanum að hefja kennslu á leiklistarkjörsviði sem 

þróunarverkefni. Skilyrði er að kostnaður þess rúmist innan fjárheimilda skólans. 

Kjörsviðið telst viðbót við kjörsvið listnámsbrautar sbr. námskrá 1999 þótt ekki sé 

þar getið sérstaklega um leiklistarkjörsvið. Því telst þetta vera tilraunaverkefni en 

lögð áhers á að samhliða tilraunakennslu verði unnið að þróun námskrárinnar á 

næstu misserum í samræmi við ramma um hæfnisviðmið og nýtt sniðmát (Arnór 

Guðmundsson og Björg Pétursdóttir, 2009). 

 

  Ljóst er að ein forsenda þess að tilraunaverkefnið fékk jákvæð viðbrögð frá 

ráðuneyti var að hin nýja braut kallaði „ekki á auknar fjárveitingar“. Skilyrði er sett að 

kostnaður rúmist innan fjárheimilda skólans og einnig vegur þungt að „betri nýting í 

áföngum hljótist af“. Þar er átt við sameiginlegu áfanga listabrautar, t.d. 

menningarsögu og áfanga sem þá hétu listir og menning. 

 Að sama skapi leggur ráðuneytið áherslu á að samhliða tilraunakennslunni 

verði unnin þróun á námskránni í samræmi við nýju aðalnámskrána sem þá var í 

smíðum varðandi hæfniviðmið og nýtt sniðmát. Með orðinu sniðmát er væntanlega átt 

við t.d. nýja hugsun þrepaskiptingu náms í framhaldsskóla o.s.frv. Það átti eftir að 

koma í ljós að sú þróunarvinna sem fór í gang við innleiðingu nýrrar aðalnámskrár 

framhaldsskólanna skipti sköpum fyrir þróun brautarinnar, en nánar verður farið í það 

síðar. Fyrir utan þessar ástæður ráðuneytisins þá lá fyrir að í FG var stór salur, 

Urðarbrunnur, sem var ekki nýttur á daginn. Því var pláss fyrir kennslustundir sem 
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kröfðust óhefbundins rýmis í skólanum og hentar salurinn mjög vel fyrir 

leiklistarkennslu, enda er þar svið, nokkur ljós og gott hljóðkerfi.  

 Í ljósi þessara upplýsinga er ástæðan fyrir jákvæðum svörum ráðuneytis 

þessar: 

1. Að nýja námsbrautin rúmist innan fjárheimilda skólans og ekki hljótist aukinn 

kostnaður af nýrri braut. 

2. Aukin hagræðing mundi skapast vegna nýtingu annarra áfanga á 

listnámsbrautum. 

3. Hugmyndir höfðu þegar verið uppi innan ráðuneytisins um tilraunaverkefni 

sem miðaði að þróun og uppbyggingu leiklistarbrautar. 

4. Í skólanum var þegar gott rými til staðar fyrir leiklistarkennslu sem var ekki í 

notkun, þess vegna þurfti ekki að kosta neinu til vegna kennslurýmis. 

5. Tilraunaverkefnið átti að haldast í hendur við innleiðingu nýrrar aðalnámskrár 

hvað varðar hæfniviðmið og nýtt sniðmát sem kom samhliða henni. 

 

3.3 Áframhaldandi þróun brautarinnar. 

 

Í kjölfarið á samþykkt Menntamálaráðuneytis kallaði Þorsteinn Þorsteinsson, 

þáverandi skólameistari, mig á fund til sín og vildi halda mér áfram í starfi við að 

byggja upp brautina og kenna við hana. Allt í einu varð þetta verkefni mjög stórt. 

Þetta markaði viss tímamót í leiklistarmenntun á landinu og átti ég að taka það að 

mér? Ég vissi ekki hvenær næsta tækifæri í leikhúsunum mundi banka upp á, hvort ég 

vildi gera meira af sjálfstæðum sýningum o.s.frv. Á móti kom að ég var ekki með 

fasta vinnu þá um veturinn, nema hálft starf við að reka Leynileikhúsið, þannig að ég 

sló til. Enda byrjaði brautin bara á einum áfanga þá um haustið þannig að ég gat farið 

rólega af stað til að átta mig á hlutunum. 

Þorsteinn hvatti mig þá strax til að fara í kennsluréttindanám til að geta verið 

meira til staðar, kenna meira og til að mega byggja upp og þróa námskrána og 

áfangana. En ég var ekki til í að gefa mig í kennsluréttindanámið. Í fyrsta lagi fannst 

mér ég bara nógu góður kennari og í öðru lagi var ég ekki viss um að ég vildi leggja 

kennslu svo mikið fyrir mig. Mér fannst hún skemmtileg en að vera í fullu starfi við 

það til framtíðar fannst mér ekki spennandi. Þess vegna ákvað ég að skoða hug minn 

þetta fyrsta ár og athuga hvað kæmi út úr því.  
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Haustið 2009 hófst því fyrir alvöru mikil undirbúningsvinna og ég þurfti 

skyndilega að læra orðræðu sem ég hafði aldrei heyrt áður og læra hana hratt. Una 

Þorleifsdóttir kom aftur á fund okkar Unnar og við skipulögðum enn betur 

uppbyggingu brautarinnar. Una kom með ómetanlega innsýn inn í hvernig 

sambærilegt nám er byggt upp í þremum mismunandi skólum á “A-levels” í Bretlandi, 

sem er nokkurn veginn sambærilegt við íslenskan framhaldsskóla hvað aldur nemenda 

varðar. Á sama tíma skoðuðum við Unnur áfangalýsingar á netinu frá 

Menntaskólanum í Hamrahlíð, Verkmenntaskóla Austurlands og Borgarholtsskóla en 

þessir skólar hafa kennt nokkra leiklistaráfanga um árabil. Borgarholtsskóli hefur 

verið sérstaklega metnaðarfullur og boðið upp á góða uppbyggingu fyrir nemendur 

sína og hafa það allt verið valáfangar. Út frá öllum þessum nýju upplýsingum útbjó ég 

fyrstu ítarlegu áfangalýsingarnar fyrir brautina í FG sem byggðu að sjálfsögðu á þeim 

sem við höfðum fengið samþykktar hjá Menntamálaráðuneytinu.  

 

Vorið 2010 hafði ég kennt tvo áfanga á nýju brautinni. Þá fékk ég einnig 

símtal frá Vigdísi Jakobsdóttur leikstjóra og aðjúnkt við listkennsludeild LHÍ. Hún var 

að forvitnast um brautina og bauð mér hjálp sína ef hún gæti veitt hana. Í kjölfarið 

kom hún á fund í FG og gaf okkur Unni endurgjöf á uppbyggingu brautarinnar enda 

hafði hún mikla reynslu af því að kenna leiklistarmenntuðu fólki að vera 

leiklistarkennarar.  

Bæði Vigdís og Þorsteinn skólameistari þrýstu enn frekar á mig að fara í 

kennaranámið. Þorsteinn sagði reyndar bara hreint út að hann mætti ekki hafa mig í 

meira en 25% vinnu ef ég væri ekki með kennarabréfið. Þá uppgötvaði ég að ég hafði 

tvo kosti. Annar var að fara í kennsluréttindanámið í LHÍ til að læra kennslufræðina 

og halda áfram að byggja upp brautina. Hinn var að leggja uppbyggingu brautarinnar í 

hendurnar á einhverjum öðrum og bakka alveg út úr verkefninu. Ég notaði 

útilokunaraðferðina. Seinni kosturinn var alls ekki í boði. Ég vildi halda áfram. Mikil 

vinna hafði þegar farið fram með mikilvægri endurgjöf frá fagfólki og verkefnið varð 

alltaf meira og meira spennandi. 

  

Þau Vigdís og Þorsteinn höfðu að sjálfsögðu rétt fyrir sér varðandi kennslu-

réttindanámið. Ég fann að mig vantaði meira upp á. Ég var ekki alltaf viss hvað ég var 

að gera. Ég var ekki alveg með á hreinu hvernig ég gæti byggt upp áfanga, gert 
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námsmat o.s.frv. Ég var alls ekki viss um hvernig ég gæti metið mína eigin vinnu, 

vinnu nemenda eða byggt upp heilstætt nám í leiklist fyrir framhaldsskóla. Ég hafði 

uppgötvað að mig vantaði eitthvað upp á til að geta verið faglegur kennari. Ábyrgðin 

var einnig þegar orðin mikil. Svörun nemenda við brautinni var góð og þeir töluðu 

sumir um að þeir væru örugglega ekki í framhaldsskóla nema vegna þess að þessi 

braut var til þannig að ég fann hversu mikilvægt þetta var fyrir nemendur Í stuttu máli 

fann ég mikinn áhuga hjá mér að halda áfram uppbyggingunni. Ég hafði þegar eytt  

töluverðum tíma og orku í uppbygginguna og mér fannst erfitt að hugsa til þess að 

einhver annar myndi taka við keflinu. 

Í dag spyr ég mig af hverju ég hugsaði svona? Fannst mér ég bara bestur í 

þetta? Var í alvöru enginn þarna úti sem hefði getað fylgt þessu verkefni eftir með 

sóma og jafnvel betur en ég? Ég veit náttúrulega ekki svarið. Það var einhver taug í 

mér sem sagði mér að halda þarna áfram. Þetta var búið að ganga vel, það höfðu 

margir hlutir tekist vel á leiðinni. Ég hafði sett upp fínan söngleik, ég átti í góðu 

samstarfi við skólastjórnendur FG varðandi uppbygginguna, svörun nemenda var góð 

og ég hafði áhuga sem jókst bara eftir því sem leið á. Svo var þetta spennandi. Ég 

vissi í raun ekki þá hversu víðfeðmt og stórt þetta mundi verða, lokaáfangarnir voru 

bara einhvers staðar í framtíðinni og ég þurfti ekkert að hugsa um þá strax. Kannski 

var ég hrokafullur og sjálfumglaður að halda að ég væri bestur í verkið. En það var 

kannski bara ágætt að vera hrokafullur þarna í byrjun því ég hafði ekki reynsluna eða 

menntunina, því ég dembdi mér út í djúpu laugina og treysti því að ég mundi synda í 

land. En fljótlega áttaði ég mig þó á því að ég varð að afla mér meiri menntunar.  

Vegna þessa fór ég í diplómanám til kennsluréttinda veturinn 2010-2011 og 

fékk kennarabréfið í júní 2011. Þróunarvinnan hélt alltaf áfram og vorið 2011 fór ég á 

fund Ragnheiðar Skúladóttur og var hún þá deildarforseti leiklistardeilar Listaháskóla 

Íslands. Ég bar undir hana nýjustu áfangalýsingarnar sem og uppbyggingu áfanganna 

og gaf hún góða sýn á það sem er í gangi í leiklistarmenntun á háskólastigi, bæði á 

Íslandi sem og úti í heimi. Þá vitneskju hafði hún öðlast vegna norræns og evrópsks 

samstarfs leiklistardeildar LHÍ við sambærilegar stofnanir í öðrum löndum. Þar að 

auki hitti ég aftur á Ragnheiði þann 11. nóvember 2011 og þá ásamt Unu. 

Þegar ég lít á skjöl sem ég hélt eftir frá þessum fundum með þessu góða 

fagfólki varðandi uppbyggingu og þróun brautarinnar þá kemur ýmislegt í ljós. Fyrst 

ber kannski að nefna að allra fyrstu áfangalýsingarnar sem voru búnar til snerust að 
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mestu leyti um leikarann og fólu í sér mismunandi áfanga sem lutu að menntun á 

leikurum og tækni þeirra. Það er kannski ekki að undra þar sem ég er menntaður 

leikari og það var á þeim tíma mín eina aðkoma að leiklist. Einnig hafði ég enga 

kennaramenntun og reynsla mín af kennslu miðaðist aðeins við námskeið með 

börnum annars vegar og einn áfanga í framhaldsskóla hins vegar.  

Fundargerðirnar sýna hins vegar að Una, Ragnheiður og Vigdís bentu allar á 

það, hvor í sínu lagi, að áherslur í leiklistarmenntun væru að færast frá því að 

leikarinn sé einhvers konar „miðja“ í leikhúsi. Áherslan í leiklistarmenntun í dag er sú 

að í leikhúsi eru allir jafnir og að nemendur ættu fyrst og fremst að kveikja á  

sköpunarkraftinum og nota hann svo í þá átt sem þeir vilja. Þannig að þróunin á 

áföngunum og uppbyggingunni hefur verið í þá átt að miðla og kenna leiklist í 

gegnum eins margar leiðir og hægt hefur verið.  

Þetta rímar vel við áherslurnar sem þau Ashwell og Kempe leggja til 

grundvallar góðri leiklistarkennslu á framhaldsskólastiginu. Þau ræða það sérstaklega 

að kennslan ætti ekki að einskorðast við persónusköpun, traustæfingar og senuvinnu 

heldur ætti fókusinn að vera miklu stærri og snúast í raun og veru um menningu í víðu 

samhengi eins og fram kemur að ofan. 

Þetta rímar enn frekar við upplýsingar sem ég fékk í málstofu sem haldin var 

31. ágúst 2014 af sviðslistadeild Listaháskóla Íslands og kallaðist Hvernig lærum við 

sviðslistir? Þar var umræða um hvernig kennslu og námi í sviðlistum væri háttað á 

Íslandi á mismunandi skólastigum og í máli Steinunnar Knútsdóttur, núverandi 

deildarforseta sviðslistadeildar, kom fram að áherslan í leiklistarkennslu í háskólum 

væri að færast frá hefðbundnu leikaranámi þar sem nemendur læra einungis tæki og 

tól leikarans og yfir í að vera meira alhliða sviðslistanám (Dagbók B.S. 31. ágúst 

2014). Því má segja að áherslurnar sem Ashwell og Kempe fjalla um í sinni bók um 

framþróun í leiklistarkennslu passi við þessar upplýsingar. 

Það sem hafði áhrif á enn frekari þróun og uppbyggingu brautarinnar svo 

innleiðing nýrrar aðalnámskrár frá 2011. FG var einn af fyrstu skólunum til að aðlaga 

skólanámskrá sína að nýju aðalnámskránni og voru allir kennarar skólans hluti af því 

þróunarferli veturinn 2011-2012. Eins og gefur að skilja tók ég fyrir alla áfanga 

leiklistarbrautarinnar og endurskoðaði samkvæmt nýju sniðmáti og hæfniviðmiðum 

(eins og bréf Menntamálaráðuneytis tók fram). Það var reyndist vera gefandi ferli. Ég 

hafði þó kynnst nýju aðalánámskránni í kennsluréttindanáminu mínu þannig að ég 
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kom ekki alveg af fjöllum. Eitt er ljóst að ný aðalnámskrá frá 2011 fyrir 

framhaldsskólanna átti eftir að hafa mikil áhrif á frekari uppbyggingu og þróun 

námsins. 

 

3.4 Uppbygging námsins 

 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ var með fyrstu skólum á landinu til að taka upp nýja 

námskrá og gerðist það haustið 2012. Eins og fram hefur komið fór mikil vinna í það 

veturinn áður að endurgera alla áfanga skólans út frá nýjum hugmyndum um 

hæfniviðmið og þrepaskiptingu. Við það breyttust allir áfangar að einhverju leiti á  

leiklistarbrautinni. Það sem gerðist við innleiðingu nýrrar aðalnámskrár var að 

heildarhugmynd brautarinnar varð skýrari fyrir mér. Hugmyndirnar á bakvið 

hæfniþrep, hæfniviðmið og grunnþætti menntunar hæfðu mjög vel hugsuninni á bakvið 

leiklistarbrautina 

Í almennum hluta Aðalámskrár framhaldsskólanna frá 2011 segir:  

Námslok námsbrauta í framhaldsskóla raðast á hæfniþrep. Með röðun þeirra á 

hæfniþrep eru dregnar fram mismunandi kröfur um hæfni nemenda að loknu 

námi. Hæfniþrepin mynda þannig ramma um mismunandi kröfur við námslok 

án tillits til þess hvort námið er bóknám, listnám eða verknám (bls 41). 

 

Þessi nýju hæfniþrep áttu eftir að skerpa enn frekar uppbyggingu brautarinnar. 

Ég skildi loksins hvernig ég gat látið brautina líta út sem eina heild frá fyrstu önn til 

þeirrar síðustu í námi nemenda. Framþróun í hæfni nemenda og röðun áfanganna á 

brautinni varð skýr í kollinum á mér út frá þessum þrepum.  

Aðalnámskrá tekur skýrt fram til hvers er ætlast á hverju þrepi. Hér á eftir er að 

finna lýsingar á öllum áföngum brautarinnar eftir þrepum og gert er grein fyrir hvernig 

uppbyggingunni er háttað. Ég legg áherslu á að lýsa þrepunum og innihaldi áfanga út 

frá nemandanum þannig að hæfni hans og framþróun sé skýr. Það skal tekið fram að 

þetta er staðan eins og hún er um þessar mundir, í byrjun árs 2015. 

Á sama tíma og þetta er lýsing á því sem fer fram á hverju þrepi fyrir sig og í 

mismunandi áföngum, þá er þetta einnig lýsing á þeim fræðum og uppgötvunum sem 

ég hef gert á leiðinni; hvernig er best að kenna, á hvað þarf að leggja áherslu í hverjum 

áfanga, af hverju o.s.frv. Þetta er því nokkurs konar samantekt á mínum fræðum og því 

sem ég hef komist að í gegnum uppbygginguna á brautinni og við að kenna flesta 
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áfangana undanfarin rúm fimm ár. 

Til glöggvunar fylgir mynd af uppbyggingu brautarinnar fyrir nemanda sem 

lýkur henni á fjórum árum og byrjar á haustönn. Það skal tekið fram að hægt er að 

klára brautina á skemri tíma, enda býður fjölbrautakerfið upp á slíkt. Á myndinni sést 

skipulag leiklistaráfanga sem og áfanga í menningu (MENN) sem eru sameiginleg 

skylda nemenda á öllum listnámsbrautum skólans. Í lýsingunni á brautinni hér á eftir 

er aðeins farið í alla leiklistaráfangana og dansleikhúsáfangann. 

Í viðauka 2 er svo hægt að sjá nákvæmar kennsluáætlanir allra áfanga eins og 

þær litu út síðast þegar kennsla fór fram í þeim fyrir þá sem vilja glöggva sig enn 

frekar á skipulagi og uppbyggingu einstakra áfanga. 

  

 

 

3.4.1 Hæfniþrep eitt  

 

Í aðalnámskrá framhaldsskólanna segir: 

Fyrsta þrepið er á mörkum grunn- og framhaldsskóla og felur í sér almenna 

menntun. Þar tengjast kröfur um lýðræði, mannréttindi, jafnrétti og 

sjálfbærni daglegu lífi og virkni einstaklingsins í þjóðfélaginu. Nemandi sem 

hefur náð þessari lykilhæfni sýnir í daglegu lífi og samskiptum að hann beri 

virðingu fyrir öðru fólki, lífsgildum þess og mannréttindum (2011, bls. 41). 

 

 Það sem er sameiginlegt með áföngunum á 1. þrepi er að í þeim er kynnt til 
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sögunnar ígrundunarbókin. Í öllu náminu er nemendum gert að halda góða og 

greinandi ígrundunarbók. Á 1. þrepi fara nemendur í gegnum hvernig á að skrifa í hana 

greinandi texta um efni tímans,  nemendur sjálfa, umræðurnar sem eru í gangi, 

leiksýningar sem hópurinn sér o.s.frv. Þetta er mjög mikilvæg hæfni því í listnámi á 

háskólastigi eru gerðar kröfur um að nemendur séu alltaf greinandi í nálgun sinni, 

hvort sem það er listrænt, fræðilega eða hvort þeir einblína á sjálfa sig í vinnu. 

 Áfangarnir eru í grunninn ólíkir en þó snúa þeir að mjög svipuðu hlutum í 

leiklist. Í stuttu máli þarf að hrista saman nýjan hóp af framhaldsskólanemum sem 

þekkjast flestir lítið. Það þarf að kenna þeim að fagna mistökum sem þeir gera og segja 

já við hugmyndum. Það þarf að leggja áherslu á að kenna þeim að ritskoða ekki eigin 

hugmyndir og á sama tíma þarf að þjálfa þá  í grunnþáttum leiklistar eins og hlustun, 

gefa skýr skilaboð, treysta hópnum og rýmis- og líkamsvitund o.s.frv. 

 Áfangar á 1. þrepi eru tveir: 

 

LEIK1GR03 – Grunnur leiklistar 

LEIK1SP03 – Spuni 

 

 Í Grunnur leiklistar fara oftast þeir sem eru nýnemar í skólanum. Þetta er fyrsti 

áfanginn á leiklistarbrautinni. Lýsing áfangans er svohljóðandi: 

GRUNNUR LEIKLISTAR – LEIK1GR03:  fanginn skal veita grunnþekkingu á 

verkfærum leikarans til greiningar á leikritum, senum og persónusköpun.  fanginn skal 

þjálfa nemendur í verklagi leikhússins, leikni í aga og í að beita sköpunargleðinni til 

jafns við formuppbyggingu sena og persóna.
2
 

 

 Í grunninn snýst áfanginn um að búa til hópinn sem svo mun fylgjast að út 

námið í leiklist. Nemendur koma úr ýmsum skólum og bæjarfélögum og þekkjast 

flestir lítið sem ekkert. Þess vegna þarf að eyða töluverðum tíma í að byggja upp 

hópinn og skapa traust milli einstaklinganna á þessum tímapunkti. Það hefur t.d. gefið 

góða raun að nota skemmtilega leiki þannig að nemendur hlæi saman og hafi gaman 

um leið og þeir þjálfa sig í grunnþáttum leiklistar. Það gæti tekið alla önnina að hrista 

hópinn saman, en gæti líka tekið bara þrjár vikur.  

                                                             

2
 Lýsingar á áföngum koma úr minni eigin vörslu. Ekki hefur enn verið gefin út formleg skólanámskrá 

með ítarlegum áfangalýsinum eftir að ný aðalnámskrá tók gildi í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ haustið 

2012. 
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Það sem er sérstakt við þennan áfanga er mikilvægi þess að ræða á einhverjum 

tímapunkti að fagna beri mistökunum sem nemendur gera í leiklist. Þessi grunnhæfni 

er mikilvæg til að halda út allt námið og njóta þess að demba sér út í djúpu laugina og 

gera vitleysur og læra af þeim. Mín reynsla segir að nemendur séu mjög uppteknir af 

því sem er rétt og rangt að gera þegar þeir koma í leiklist og eiga sumir erfitt með að 

skilja að stundum er bara ekkert rétt eða rangt. 

Þessu til stuðnings má geta þess að sir Ken Robinson nefnir í fyrirlestri sínum á 

ted.com að með því að mennta börn upp með skýra afstöðu gagnvart réttu og röngu þá 

er verið að svipta þau hæfninni til að vera skapandi og í raun snýst menntakerfi 

nútímans um að ala börn og ungmenni upp á þennan hátt. Hann segir að ef fólk er ekki 

tilbúið til að hafa rangt fyrir sér og gera mistök þá finnur það aldrei upp á neinu 

skapandi. Hann færir þannig rök fyrir því að öll börn eru fæddir listamenn og að ögrun 

menntakerfisins snýst um að viðhalda skapandi hugsun nemenda í gegnum nám þeirra 

(Robinson, 2006). 

Ég hef lært að halda vel utan um að nemendur séu sannir gagnvart tilfinningum 

sínum í vinnunni því það er ofur eðlilegt að verða óöruggur á einhverjum tímapunkti 

eða vera stressaður eða leiður ef illa gengur því ég geri mér grein fyrir því að 

menntakerfið gengur út á að oftast er eitt rét og annað rangt og rangt þýðir oft lægri 

einkunn, vonbrigði og að vera ekki eins góður og hinir. Sem dæmi þá tengja nemendur 

oft við umræður um óöryggi þannig að það hjálpar líka að efna til umræðna varðandi 

að ögra sér og skoða hvenær nemandi er óöruggur í tíma og þá hvers vegna. Þetta 

snýst allt um að fagna mistökunum sem nemendur gera á leiðinni og njóta þess að fá 

að gera þau í góðra vina hópi þar sem þeir eru örugg. Oftast þarf ekki annað en að 

nefna þessa hluti og eru nemendur hvattir til að skrifa um reynsluna í 

ígrundunarbókina sína. Þannig upplifi ég þessa kenningu Robinson á í kennslunni. Það 

tekur oft langan tíma að koma nemendum í skilning um að mistökin eru til þess að 

fagna þeim og njóta þeirra. Svo þegar skilningurinn er kominn þá á oft enn eftir að 

taka alfarið utan um að slaka á gagnvart því að gera mistök. Nemendur á lokaári bölva 

oft enn sjálfum sér fyrir að gera mistök í hinu skapandi ferli. 

Að fagna mistökum tengist einnig beint inn í ritskoðun nemenda á sjálfum sér 

og eigin hugmyndum sem heftir oft skapandi ferli þeirra. Þeim finnst stundum 

hugmyndir þeirra ekki nógu góðar eða eiga auðvelt með að segja nei við hugmyndum 

annarra. Þá er gott að nefna og taka dæmi um frábæra hluti sem gerast í tímanum þegar 
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nemendur demba sér bara í að gera þá. Með því að efla traust innan hópsins og skapa 

jákvætt andrúmsloft sem byggir á virðingu er unnið sérstaklega með ritskoðunina. Það 

virðist a.m.k. koma að einhverju leyti í veg fyrir hana ef nemendur eru öruggir. Enn og 

aftur er mikilvægt að taka ígrundun í tíma og að nemendur skrifi í ígrundunarbókina 

hugleiðingar sínar um ritskoðun. 

 Einn af mikilvægustu þáttum 1. þrepsins er að tryggja góða samvinnu meðal 

nemenda. Eitt af hugtökum leiklistar sem er notað í þeim efnum er „Já-ið“. Það snýst 

um að segja já við hugmyndum og byggja ofan á það sem kemur frá mótleikaranum 

með ýmsum æfingum, t.d. í einföldum spunaæfingum. Að auki er gott að ræða hvað 

góð samvinna er. Það gerist kannski ekki strax í upphafi annar heldur er betra að gera 

það þegar nokkrar vikur eru liðnar af náminu. Þá hafa nemendur kannski lent í 

einhverjum árekstrum í skapandi hópavinnu og þurfa að læra af því. Samvinna snýst 

ekki bara um að segja já við öllum hugmyndum hugsunarlaust heldur snýst hún um að 

byggja skapandi ofan á hugmyndir annarra, hvort sem það er í spuna eða í samræðu. 

Þannig virkjast allur hópurinn og nemendur finna mátt sameiginlegrar ákvarðanatöku. 

Þetta er mikilvægt því leiklist er hóplistform þar sem meirihluti listsköpunarinnar fer 

fram í samtali. 

 Þegar þjálfun í þessari hæfni er farin af stað þá er gott að tengja hana saman við 

æfingar og ígrundun um traust. Gott er að gera traustæfingar og ígrunda þær í kjölfarið  

í samhengi við samvinnuæfingar og að fagna mistökunum. Það er nefnilega auðveldara 

að gera mistök og fagna þeim ef traust og öryggi er til staðar í hópnum. Þá upplifa 

nemendur að það skipti ekki máli þó þeir  geri einhverja vitleysu, hópurinn grípur þá 

og hjálpar þeim.  

 Aðrir þættir sem gott er að hafa í huga hérna eru og tengjast óbeint 

samvinnhæfninni er að setja velferð og þroska hópsins í forgrunn. Það er gert með því 

að gæta þess að egó nemenda ráði ekki ferð. Hér er átt við að nemendur hugsi ekki 

alltaf aðeins út frá sjálfum sér heldur setji hópinn og listræn verkefni í forgrunn. Dæmi 

um að egó ráði ferðinni hjá nemanda er þegar hann verður hrokafullur gagnvart því að 

hann fái ekki eins mikinn texta að segja eins og mótleikarinn. Það er hægt að koma í 

veg fyrir þetta með því að efla hópvitund nemenda sem og virðingu þeirra hver fyrir 

öðrum og listinni. Þar að auki er ljóst að ef ég, sem leikari, er gefandi og góður í 

samvinnu, þá mun mótleikarinn minn líta betur út því ég er að hjálpa honum. Þetta er 

einnig æfing í að bæta einbeitingu nemenda því strax er lagt upp með að skilja hið 
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hversdagslega líf eftir fyrir utan dyrnar í leiklistarstofunni. Þannig tryggir nemandinn 

að hann er til staðar fyrir samnemendur sína og láti ekki eigin vandamál og daglegt líf 

hafa áhrif inn í vinnuna og sköpunina nema þá gagngert til að sækja innblástur þangað. 

 Aðaláhersla áfangans snýr því að hópvitund, að hrista nemendahópinn saman, 

traust og virðingu. Faglega snýst áfanginn einnig um að byrja að kenna orðræðu 

leiklistar og skoða mismunandi sviðslistastíla, hugtök tengd persónusköpun, 

leikritagreiningu, senuvinnu o.s.frv. Þetta eru grunnþættir fagsins sem megnið af 

náminu á leiklistarbrautinni byggir á og verður farið dýpra í á næstu þrepum. 

Það sem er mikilvægast að vera meðvitaður um hér er að ef ekki næst að skapa 

traust og virðingu innan hópsins þannig að nemendur séu öruggir í sköpunarferlinu 

sem á sér stað hverju sinni, þá er erfiðara að tryggja framþróun og faglegan lærdóm 

nemenda. Ein grundvallarforsenda góðrar leiklistarkennslu snýst því um að nemendur 

séu öruggir í kennslustundinni, bæði gagnvart kennaranum og samnemendum. 

 

 Þegar nemendur koma í áfangann spuna hafa þeir öðlast vissa hæfni í 

grunnhugsun leiklistar og hafa áttað sig á því á vissan hátt hvers er ætlast af þeim. Þó 

gæti tekið einhvern tíma að hrista hópinn saman aftur. Það gætu einhverjir hafa dottið 

út og jafnvel nýir nemendur byrjað á leiklistarbrautinni á vorönninni. En æfingarnar 

snúa fyrst og fremst um ýmsar spunaaðferðir, hvort sem það er líkamlegur spuni, 

hópspuni, leikhússport, spuni fyrir performansa o.s.frv. 

 Lýsing á spunaáfanganum er svona: 

Spuni – LEIK1SP03: Áfanginn skal veita grunnþekkingu á verkfærum leikarans í 

spunavinnu. Mikil áhersla er lögð á að að þjálfa öguð, skapandi og jákvæð vinnubrögð. 

Unnið er með öll þau tækifæri sem felast í spunavinnu. Nemendur þjálfast í að byggja 

upp persónur frá grunni, stök atriði og að byggja upp heil leikrit.  

 

 Spuni í víðum skilningi snýst samt fyrst og fremst um að finna frelsi í 

óvissunni og að treysta meðleikurum sínum og sjálfum sér til að búa til og skapa 

eitthvað úr engu. Hann snýst um að finna skapandi leiðir inni í reglum sem gefnar eru 

og það er í raun ekki hægt að læra spuna á nokkurn hátt nema með því að gera aragrúa 

mistaka. Þess vegna er sú hæfni enn mikilvægari en áður, enda mun sú hæfni nýtast 

nemendum mjög vel á seinni stigum námsins. 

 Á sama tíma og spuni þjálfar marga þætti þá getur góð spunakennsla aukið 

hæfni nemenda í að treysta þvingunarlaust á eigin sköpunarkraft og að treysta ferlinu 
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sem er í gangi. Hópurinn sem er með í spunanum er alltaf til staðar fyrir mann og 

þegar góðum árangri er náð í spuna, er maður slakur, opinn og með góða hlustun á 

mótleikara sinn. Þannig þjálfar spuni eina af aðalhæfni leikarans; hlustun í víðum 

skilningi. Nemendur verða að geta lesið mótleikara sinn, hvaðan hann er að koma og 

hvernig gæti sú sena sem er í gangi hverju sinni orðið dýnamísk eða fyndin. Þannig 

þjálfar spuni nemendur líka í að byrja að greina senur. Hvað er fyndið? Af hverju er 

það fyndið? Hvernig skapa ég átök? Hvað eru átök?  

  

Það sem kemur líka meðfram öllu þessu í þessum tveimur áföngum á 1. þrepi 

er einbeiting og vinnusemi. Að kenna nemendum að einbeita sér í lengri tíma í senn að 

einu viðfangsefni sem þeir hafa áhuga á getur gert kraftaverk. Ef það næst að skapa 

gott traust og góða hópamyndun hjá nemendum á 1. þrepinu, þá ná nemendur vissri 

auðmýkt gagnvart sjálfum sér og náminu. Þegar þeir finna að hópurinn stendur á 

bakvið þá og þeir eru sterkari saman en sundruð, ef þeir finna traustið sem skapast og 

uppgötva hversu gefandi það er að læra af mistökunum, þá næst viss auðmýkt inn í 

vinnuna sem er mikilvæg forsenda í þessari list sem snýst að mestu um samvinnu. Ef 

sviðlistamaður er auðmjúkur gagnvart listinni og samstarfsfólki er verkefnið þegar 

komið langt. 

Grunnhæfni áfanganna tveggja á 1. þrepi eru því þessir: samvinna, einbeiting, 

hlustun, að fagna mistökum, að ritskoða sig ekki, að treysta sér og hópnum sem og að 

bera virðingu fyrir öðrum. Á sama tíma fara nemendur í gegnum grunnþættir leiklistar 

og mismunandi leiðir í spuna. Þetta rímar í grunninn ágætlega við áherslur 

aðalnámskrár frá 2011 á þá lykilhæfni að í daglegu lífi og samskiptum hefur nemandi 

náð lykilhæfni í að bera virðingu fyrir öðru fólki, lífsgildum þess og mannréttindum. 

Þetta er eitt það mikilvægasta sem lagt er upp með á 1. þrepi á sama tíma og farið er í 

grunnatriði í leiklist. Í stuttu máli má segja, að ef þessi hæfni næst að mestu leyti á 1. 

þrepi ættu nemendur að vera í góðum málum og það ætti að vera hægt er að byggja vel 

ofan á þessa hæfni í áföngunum sem á eftir koma. 

 

3.4.2 Hæfniþrep tvö 

 

Í aðalnámskrá framhaldsskólanna frá 2011 segir að þrep tvö einkennist af fremur 

stuttri sérhæfingu, sem miðar einkum að faglegum undirbúningi undir frekara nám. Þá 



 

 

 

40 

er einnig gert ráð fyrir að nemendur verði virkir þjóðfélagsþegnar og „að sjónum sé 

beint að virkni og ábyrgð innan vinnuumhverfis (bls. 42). 

Hægt er að lýsa 2. þrepi leiklistarbrautar í FG þannig að það er dýpkun á 

ýmsum faglegum hliðum leiklistar. Meðan 1. þrepið er nokkuð almennt og snýr 

aðallega að því að gefa nemendum tilætlaða verklega hæfni á sama tíma og þeir 

þjálfast að einhverju leyti í grunnhugtökum leiklistar, þá snýst 2. þrep um að kenna 

þeim leiklist í víðara samengi. Í öllum áföngum þrepsins eiga nemendur að halda 

ígrundunarbók þar sem þeir skrá niður lærdómsferli sitt og ýmsar aðrar hugmyndir og 

hugleiðingar sem tengjast náminu. Til að byrja með eru enn gefnar hugmyndir um 

hvað sé hægt að skrá hjá sér, en eftir því sem líður á áfangana þurfa nemendur að vera 

sjálfstæðari í skrifum sínum í ígrundunarbókina. Á 2. þrepi eru þessir áfangar í leiklist: 

 

LEIK2RT03 – Rödd og texti 

LEIK2SL03 – Saga leiklistar 

LEIK2LS03 – Leikstjórinn 

LEIK2BS03 – Baksviðs  

ÍÞRÓ2DL02 – Dansleikhús 

  

Áfanginn Rödd og texti snýr að rödd leikarans, þjálfun hennar og textameðferð. 

Í hefðbundinni uppbyggingu námsins fara nemendur beint í áfangann á haustönn á 2. 

ári og er þetta því þriðji áfanginn sem nemendur fara í. Áfanginn er að talsverðu leyti 

verklegur og snýst um að nemendur kynnast rödd sinni sem tæki og hvaða möguleika 

hún býður upp á í leiklist. Einnig öðlast nemendur grunnfærni í að greina einræður og 

gera þær tilbúnar til flutnings. Þetta er að mestu leyti þjálfunaráfangi og farið er í 

ýmsar radd- og textaæfingar sem byggja á þeirri hæfni að fagna mistökunum sem 

maður gerir og læra af þeim. Einnig er unnið áfram með spuna tengda texta og 

raddnotkun og röddin skoðuð sem tæki í leikhúsinu. Þá þurfa nemendur að geta gert 

sína eigin radd- og líkamsupphitun fyrir framkomu á sviði. 

Lýsing áfangans í dag er svona: 

RÖDD OG TEXTI – LEIK2RT03: Áhersla í áfanganum er á að kenna mismunandi 

aðferðir í textameðferð bæði textaflutningi og textaskilningi. Farið er í bundinn texta 

eins og gríska harmleiki og Shakespeare. Einnig er farið í nútímatexta og nemendur fá 

tækifæri til að búa til sínar eigin einræður út frá nútímatexta. Nemendur læra að vinna 

texta til flutnings og farið er í grunnvinnu í raddbeitingu og hljóðmótun. Einnig fá 

nemendur kennslu í raddheilbrigði. Nemendur fá þjálfun í að hlusta á og flytja 

mismunandi gerðir texta. Farið verður í leikhús einu sinni á önninni.  
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Ein aðaláhersla áfangans er á að vinna einræðu í bundnu máli (ljóðamáli) frá 

Shakespeare eða úr grískum harmleik. Einræðan er miðpunktur allrar verklegu 

vinnunnar á önninni og nemendur flytja hana að prófdómara viðstöddum í lok annar. 

Nemendur hafa þá farið í gegnum heila önn af raddþjálfun og skoðað ýmsar leiðir til 

að flytja texta og lært hæfni til að opna texta og gera hann leikbæran á sviði. Einnig er 

mikilvægt að kynna fyrir nemendum þá fjársjóði sem leynast í bundnum leiktextum, 

hvort sem það eru Shakespeare-textar eða grískir harm- eða gamanleikir. Þar að auki 

ögrar það nemendum að þurfa að kljást við bundið mál sem er fjarri því talmáli sem 

þeir þekkja. Nemendur hafa oft nefnt það að eftir að hafa farið í gegnum þennan 

áfanga þá eiga þeir miklu auðveldara með að læra og skilja einræður ef þær eru í 

óbundnu máli. 

Hæfnin sem nemendur eiga að hafa tileinkað sér í lok áfangans snýst um að 

þekkja rödd sína og geta notað hana á ólíkan hátt til framsagnar og textaflutnings. 

Nemendur þurfa að geta unnið texta með ýmsum aðferðum til að geta flutt hann á  

blæbrigðaríkan hátt fyrir framan fólk. Þarna er gott að skoða sérstaklega leiðir til að 

brjóta textann upp og skoða ýmsar spunaaðferðir til að koma nemendum á óvart á 

meðan þeir fara sjálfir með textann. Í þessum áfanga er farið enn dýpra í hugtökin sem 

tengjast leikaranum, persónusköpun og leikrita- og atriðagreiningu. Mikilvæg hugtök í 

persónusköpun og senuvinnu eru kynnt til leiks eins og ásetningur, herbrögð, 

forsendur og lestur. Stundum er þetta kallað vilji eða hvati, hindranir og hlustun. Þessi 

hugtök eru mikilvæg til að hjálpa nemendum í persónusköpun og til að gera sér grein 

fyrir því af hverju persónan er að fara með þennan texta á annað borð.  

Helsta hindrun nemenda sjálfra eru fyrirframgefnar hugmyndir þeirra um 

hvernig texti „á að hljóma“. Því betur sem hægt er að gera þeim grein fyrir því að þetta 

er í raun lífrænn spuni, með fyrirframgefinn texta sem tengist ásetningi og herbrögðum 

persónunnar, þeim mun betra. Að þurfa að fara með einræðuna fyrir framan 

prófdómara eykur þá ögrun sem þetta er 

Til viðbótar uppgötva nemendur oft hversu viðamikið verk það er að undirbúa 

eina einræðu og skilja í raun hversu flókið og yfirgripsmikið starf  það er að vera 

leikari og vinna með texta. Sá þáttur er góður til að ígrunda og kemur inn á 

auðmýktina gagnvart vinnunni því mikið þarf að leggja á sig til að standa sig vel í 

þessum áfanga. Það gefur auga leið að ef nemandi undirbýr ekki einræðuna sem skyldi 
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og vandar ekki til verka þá verður erfitt að standa frammi fyrir  prófdómara og láta 

meta frammistöðu sína. 

 

Saga leiklistar er mjög lýsandi titill á innihaldi þessa áfanga. Byrjað er hjá 

Grikkjum til forna, farið aðeins í sögu Rómaveldis, stuttlega í miðaldir og Shapespeare 

og svo eru listastefnurnar raktar frá rómantíkinni til okkar daga með leiklistina að 

leiðarljósi. Helstu listastefnur eru skoðaðar og hvernig leiklistin varð fyrir áhrifum eða 

hafði jafnvel áhrif út fyrir sig. Þá eru stefnurnar settar í samhengi við heimssöguna ef 

við á og hafa nemendur oft haft á orði hversu lærdómríkt það sé að læra heimssöguna 

með þessum hætti. Þá eru einnig teknir fyrir helstu fræðimenn síðustu aldar og þá 

sérstaklega þeir sem breyttu ásýnd listarinnar til framtíðar, t.d. Stanislavski, Chekov, 

Brecht, Brook, Artaud, Grotowski og nokkir mikilvægir höfundar sem höfðu mikil 

áhrif á samtíma sinn með ýmsum hætti og þ.a.l. leiklistarsöguna alla. Einnig er farið í 

gegnum aðalatriði íslenskrar leiklistarsögu og þá viðburði sem höfðu mikil áhrif á hana 

sem og mikilvæga íslenska fræði- og listamenn. Ekki er farið í aðra sögu en þá 

vestrænu, þar sem aðeins er um þriggja eininga áfanga er að ræða og tíminn til að taka 

það efni á dýptina er þegar af skornum skammti. Lýsing áfangans er svona: 

SAGA LEIKLISTAR – LEIK2SL03: Nemendur kynnast íslenskri leiklistarsögu 

sem og mikilvægum straumum og stefnum í vestrænni leikhúshefð frá upphafi. 

Tíðarandinn sem mismunandi verk og kenningar spruttu úr er skoðaður og einnig 

viðhorf og gildi þess tíma. Nemendur læra um nokkra þekktustu og áhrifamestu 

leikhúslistamenn og fræðimenn 20.aldar og hugmyndir þeirra um leikhús. Einnig er 

farið í íslenska leiklistarsögu og þá fræðimenn og atburði sem höfðu sérstök áhrif hér 

á landi. Sérstök áhersla er á sjálfstæða heimildaöflun, ritgerðarskrif, gagnrýna hugsun 

og skapandi leiðir til að læra efnið. 

 

Það hefur alltaf verið draumur minn að kenna þennan áfanga að hluta til 

verklega og hefur það tekist vel hingað til. Þannig er hægt að nýta tæki og tól 

leiklistarinnar sem listgreinar til að dýpka skilning nemenda á þeim stefnum og 

kenningum sem farið er í. Verkefni sem nemendur leysa í tíma snúast t.d. um að búa til 

stutt sviðslistaverk út frá ákveðinni listastefnu eða kenningu. Þannig gæti heill tími 

farið í að kenna nemendum um súrrealisma og í kjölfarið fara þeir út á gólf með 

skipulagt verkefni og skila stuttu verki í lok tímans sem byggir á hefðum og leiðum 

súrrealisma í leikhúsi. 

Einnig hef ég uppgötvað að þessi áfangi er kjörið tækifæri til að kenna 



 

 

 

43 

nemendum enn betur greinandi aðferðir í skrifum. Eitt verkefni sem hefur stundum 

reynst ágætlega er að nemendur skrifi vikulegar hugleiðingar um efni hverrar viku 

fyrir sig. Segjum sem svo að þá vikuna sé verið að taka fyrir súrrealisma. Eins og áður 

sagði þá er farið út á gólf og kenningar súrrealisma reyndar í verklegum æfingum. Svo 

er rætt og ígrundað um um helstu áherslur stefnunnar, tengingu við aðrar stefnur, 

hvaðan hún sprettur, helstu kennimenn og –konur og tenging við heimssöguna sem 

oftar en ekki er ástæðan fyrir því að stefnan sprettur upp. Þegar nemendur hafa fengið 

þessa vitneskju þurfa þeir að skila örritgerð um efnið á næstu dögum og tengja það við 

einhverja leiksýningu sem þau hafa séð eða jafnvel bíómynd og má það í rauninni vera 

hvað sem er. Sem dæmi er hægt að taka fyrir spurninguna hvort áhrif súrrealisma gæti 

í söngleiknum Mary Poppins. Nemendur þurfa svo að skrifa mjög stutta hugleiðingu 

um hvort Mary Poppins sé súrrealískt verk. Í þessu verkefni þurfa þeir þó ekki að geta 

heimilda en uppbyggingin þarf að vera vönduð t.d. inngangur, meginmál og niðurlag. 

Inngangurinn er kannski ein efnisgrein sem endar á rannsóknarspurningu. Meginmálið 

er 2-3 stuttar efnisgreinar sem eru rök með eða á móti spurningunni. Að lokum er svo 

niðurlagið sem svarar rannsóknarspurningunni.  

Ástæðan fyrir þessu verkefni er sú að fyrir nokkrum árum sagði Kristinn 

Þorsteinnson, núverandi skólameistari, að það þyrfti að leggja áherslu á ritun í 

skólanum. Þá var það staðreynd að nemendur skólans komu ekki vel út úr könnunum 

meðal nemenda í Háskóla Íslands varðandi hversu hæfir nemendum sjálfum fannst 

þeir í að skrifa ritgerðir og texta. Mér fannst þetta jafn mikilvægt og skólameistara 

þannig að ég notaði þennan áfanga til að þjálfa nemendur mjög vel í þessum efnum. 

Ástæðan fyrir því að ég sleppti heimildavinnu var sú að heimildirnar voru alltaf bara 

glósurnar frá mér og þá myndi ekki heimildaskráning þvælast fyrir nemendum í 

byrjun. Nemendur áttu að einbeita sér að uppbyggingu textans og rökfærslunni sem 

átti að vera greinandi. Síðasta verkefni áfangans var svo að nemendur skrifuðu 

heimildaritgerð um viðfangsefni tengdu íslenskri leiklistarsögu. Í því verkefni þurfti að 

geta heimilda og vanda vel uppbygginguna, enda ættu nemendur að vera komnir með 

góða þjálfun í því.  

Örritgerðirnar urðu því um níu talsins á önninni og ég veit ekki enn hvort það 

borgar sig að gera þetta svona eða hvort það sé betra að hafa verkefnin færri og láta 

þau vega meira. Stundum skiluðu nemendur ekki verkefnunum en gátu samt náð 

áfanganum ef þeir skiluðu mjög góðum verkefnum í öðru. Þar að auki var það mjög 
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mikil vinna fyrir mig að fara yfir öll verkefnin vikulega og gefa hverjum nemanda 

endurgjöf varðandi hvað mætti betur fara í uppbyggingunni. Reyndar minnkaði sú 

vinna alltaf þegar líða tók á önnina þar sem örritgerðirnar urðu mun betri eftir því sem 

á leið. Það hefur a.m.k. sýnt sig að hæfni í ritun eykst hjá nemendum þegar þeir fara í 

næstu áfanga á eftir sögunni. Þeir verða meira greinandi í greinagerðum og mynda sér 

frekar skoðanir færa betri rök fyrir máli sínu. Það segir mér að þessar örritgerðir hafa 

skilað einhverjum árangri. 

Aftur á móti er ég ekki eins viss varðandi stóru heimildaritgerðina í lok 

áfangans. Svo stór og tæknileg verkefni eru alltaf ögrandi fyrir nemendur vegna þess 

hversu flóknar reglur eru um heimildaskráningar og tilvísanir. Einnig er ekki um 

auðugan garð að gresja hvað varðar heimildir um leiklist á íslensku og enskar 

heimildir virðast vefjast fyrir nemendum. Ég velti fyrir mér hvort ekki sé mikilvægara 

að finna aðrar skapandi og verklegar leiðir til að kenna leiklistarsögu heldur en að 

leggja svo mikla áherslu á heimildaöflun, skráningu heimilda, heimildaskrá o.s.frv. 

Þessir tæknilegu atriði taka oft frá efninu sjálfu og það tekur tíma að fara yfir 

heimildaritgerðir. Fyrir utan það eru þessir þættir ekki hluti af hæfni nemenda í leiklist, 

heldur læra nemendur þessa tækni t.d. í íslensku, ensku og félagsfræði í skólanum. Í 

sannleika sagt veit ég ekki hvað gerist núna á vorönn 2015 þar sem þessi áfangi er 

kenndur. Á sama tíma og það er mikilvægt að nemendur tileinki sér þá hæfni að skrifa 

heimildaritgerðir um leiklistartengd málefni, þá gæti tímanum kannski verið betur 

varið í skapandi nálganir á listastefnur með greinagerðum þar sem áhersla er lögð á 

uppbyggingu textans, sem og fræðilega og greinandi nálgun. Mér dettur t.d. í hug að 

lokaverkefni áfangans geti verið stórt hópaverkefni fyrir þriggja manna hópa og 

nemendur þurfi að búa til stutt sviðslistaverk þar sem þeir sæki innblástur frá nokkrum 

listastefnum. 

Annað verkefni sem hefur tekist vel í sögu leiklistar er „verkefni að eigin vali“. 

Það gildir 30% af lokaeinkunn og snýst um að nemandi sæki sér innblástur í einhverja 

listastefnu og/eða kennimann og búi til stutt einstaklings-sviðslistaverk sem hann sýnir 

í kennslustund. Verkið má vera leikhandrit, myndband, söngleikur, dans, einræða, 

uppistand eða hvað annað sem nemandi finnur upp. Ástæðan fyrir þessu verkefni er að 

sýna nemendum fram á hvernig hægt sé að fá innblástur í eigin listsköpun frá 

mismunandi þáttum. Nemendur eiga að geta valið hvað þeim finnst áhugaverðast úr 

listasögunni og þ.a.l. þurfa þeir að skoða það betur og sýna afrakstur þeirrar íhugunar. 
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Með listaverkinu skila nemendur svo greinargerð þar sem þeir færa rök fyrir listrænum 

ákvörðunum út frá stefnunum eða fræðimönnunum sem þeir völdu sér. Þetta verkefni 

hefur gefist mjög vel og hef ég reynt að bæta því inn í aðra áfanga eins og ég get, þ.e. 

að gefa nemendum lausan tauminn sem gerir það að verkum að þeir finni sína eigin 

listrænu rödd út frá sínu áhugasviði innan listarinnar. 

Sú hæfni sem nemendur þurfa að búa yfir í lok þessa áfanga er að kunna að 

sækja sér innlástur í leiklistarsöguna til að búa til sviðslistaverk. Einnig ættu þeir að 

vera komnir með góða þjálfun í að færa rök fyrir máli sínu með dæmum máli sínu til 

stuðnings. Þeir ættu einnig að vera orðin nokkuð opnir fyrir því hversu vítt svið 

leiklistin spannar, bæði í nútímanum og í sögulegu samhengi og þeir ættu að skilja að 

allt sem gert er í dag er byggt á einhverju sem á undan er komið. Að lokum ættu þeir 

að hafa tileinkað sér virðingu og víðsýni gagnvart þeim ótrúlega ólíku formum sem 

fyrirfinnast innan leikhússins því öll hafa hin ólíku form sögu og þjóna mismunandi 

tilgangi. Þannig fagna nemendur fjölbreytileikanum og eru skrefi nær því að vita 

hvernig listamenn þeir sjálfir eru í kjölfarið. 

 

Í leikstjórnaráfanganum læra nemendur þá margslungnu hæfni sem felst í því 

að vera leikstjóri. Áfanginn er í grunninn tvískiptur. Í fyrsta lagi læra nemendur um 

ákveðið greiningakerfi gerða sem upprunið er hjá Stanislavski sem margir fræðimenn 

hafa gert að sínu og breytt og bætt í gegnum tíðina. Þar þurfa nemendur að skoða 

heiminn sem verkið gerist í og hvaða barátta á sér stað í verkinu í heild o.s.frv. Í öðru 

lagi snýst áfanginn um að nemendur þjálfi sig í að nota hugtök sem tengd eru 

senuvinnu leikarans og þeir leikstýra hver öðrum í stuttum senum. Þar er áherslan lögð 

á að nemendur noti fagorð í vinnu sinni og kanni hvernig atriði getur verið dýnamískt 

uppbyggt og hvernig ber að nálgast leikara í vinnu sinni (Egill Heiðar Anton Pálsson, 

ár vantar). Lýsing áfangs er svona: 

LEIKSTJÓRINN – LEIK2LS03: Nemendur kynnast hugmyndum Stanislavskis um 

leiklist bæði í gegnum sögu og textavinnu. Nemendur læra sérstaklega greiningakerfi 

Stanislavskis (kerfið) og tileinka sér tungumál þess, notkun á því og að greina leikrit 

og atriði. Unnið er með hlutverk leikstjórans í áfanganum og nemendur skiptast á að 

leikstýra hver öðrum í atriðum.  

 

Þessi áfangi er alltaf mjög áhugaverður því það er mjög flókið að kenna 

greiningarkerfi gerða, sem upprunnið er frá Stanislavski. Það er einfalt kerfi og flókið 
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í senn og það snýst mjög mikið um túlkun hvers og eins á verkinu sem fyrir liggur. Ég 

hef skipst á að láta nemendur greina annars vegar bíómyndir sem við horfum á saman 

og hins vegar leikverk sem þau lesa eða sjá í leikhúsi. Ég met verkefnið þá eftir því 

hversu heildstæð greiningin er; huga nemendur að öllum þáttum verksins, gleymdist 

kannski ein persóna eða tala þeir í þversögn við sig sjálfa þar sem þeir reyna að færa 

rök fyrir máli sínu með dæmum. Ég verð að meta hverja greiningu fyrir sig þar sem 

ekkert eitt rétt svar er til. Svo þegar ég hef skilað umsögn og einkunn um fyrstu 

greininguna þeirra þá býð ég þeim upp á samtal ef þeir eru ósáttir við endurgjöf mína 

og matið. Nemendur mega þá reyna að sannfæra mig enn betur og hafa þá tækifæri til 

að færa betri rök fyrir máli sínu eða gera nýja greiningu og geta þannig aukið hæfni 

sína við að nota greiningakerfið og hækkað einkunnina fyrir verkefnið. 

Annað verkefni í þessum áfanga sem snýr að þessu greiningakerfi er að 

nemendur skrifa sögu með því að nota kerfið til að hjálpa sér við að gera söguna eins 

spennandi og hægt er. Þannig þurfa þeir ekki aðeins að horfa og greina, heldur nota 

kerfið til sköpunar fyrir sig sjálfa. Enn annað tækið sem nemendur fá í hendur til að 

hjálpa sköpunarferli sínu. 

Þegar nemendur leikstýra samnemendum sínum í stuttum leiksenum er erfiðast 

að koma þeim til að nota orðin og láta þá skilja hugtökin almennilega. Á þessum 

tímapunkti kemur í ljós hvort þeir skilji hvað t.d. ásetningur er í raun og veru. Það að 

hafa þennan fókus á efninu, að þeir þurfi að greina hvort leikararnir þeirra sýni skýran 

og sannan ásetning gefur þeim vissan skilning á hugtökunum sem mun nýtast þeim vel 

seinna meir í náminu. Í þessu verkefni þurfa þeir líka að gera jafningjamat þar sem 

þeir meta hver annan í hópum og gefa einkunnir byggðar á því hversu dýnamísk og 

skýr leikstjórnin er út frá gefnum hugtökum. Hver leikstjóri notar svo þetta 

jafningjamat til að endurbæta senuna sína. Í lok annar er senan svo sýnd í opnum tíma. 

Hæfnin sem nemendur eiga að búa yfir í lok þessa áfanga er að geta gert sér 

grein fyrir heildarhugmyndum sviðslistaverka, hvernig svo sem þau eru. Þeir eiga að 

geta notað greiningakerfið til að greina verk sem þeir sjá og einnig skapað sín eigin 

verk frá grunni. Þá er einnig mikilvægt að nemendur geti fært rök fyrir listrænum 

ákvörðunum út frá því hver heildarhugmynd mismunandi verka er. 

 

Baksviðs snýst um að kenna nemendum um allt sem gerist bakviðs í leikhúsi.  

Þá kom upp sú hugmynd strax í upphafi að gera áfangann alfarið að 
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gestakennaraáfanga. Þá kæmu mismunandi fagaðilar úr leikhúsinu og kenndu efni; 

leikskáld, sviðsmyndahönnuður, búningahönnuður, ljósahönnuður og leikstjóri. Hver 

og einn fagaðili mundi kenna sitt sérsvið og nemendur fengju þannig innsýn inn í störf 

fólksins sem er á bak við tjöldin. Lýsing áfangans er svona: 

BAKSVIÐS – LEIK3BS03: Áhersla áfangans er á að kynna nemendur fyrir 

leiklistinni út frá ólíkum sjónarhornum innan sviðslista. Nemendur kynnast ólíkum 

fagstéttum sem starfa innan leikhússins og því víðtæka starfi sem þar fer fram. 

Áfanganum er skipt upp í þriggja til fimm vikna námskeið sem leikhúslistamenn 

kenna og fá þannig nemendur innsýn inn í vinnu mismunandi fagstétta sem starfa í 

leiklist. Þetta eru leikskáld, leikstjóri, búninga- og sviðsmyndahönnuður. Nemendur 

kynnast hvernig hver listamaður vinnur að leiksýningu. Nemendur skrifa sitt eigið 

leikverk í upphafi sem þeir munu vinna í gegnum alla önnina með mismunandi 

sviðslistafólki. Þeir mismunandi listamenn sem kenna áfangann nota þetta leikverk til 

að veita nemendum innsýn inn í vinnu sína og kenna þeim að hugsa út frá 

mismunandi forsendum. 

 

Til að binda áfangann saman og gera hann að heild var brugðið á það ráð að 

hver nemandi skrifaði stutt leikrit ásamt leikskáldinu í upphafi annar. Því næst kæmi 

leikstjórinn og myndi fara með þeim í gegnum ólíkar mögulegar nálganir á að setja 

upp leikrit og léti þá m.a. að setja upp litla búta úr verkum sínum. Í lokin kæmu svo 

búninga-, sviðsmynda-, og ljósahönnuður til að sýna og kenna nemendum hvernig þeir 

fara í hugmyndavinnu og nota liti, form og fleira til að skapa þá stemingu sem þeir 

vilja.  

Þessi áfangi hefur nánast án undantekninga tekist vonum framar. Nemendur fá 

innsýn í líf fólksins sem starfar í leikhúsinu við hin ýmsu skapandi störf og nemendur 

ögra sér einnig við að skrifa verk og taka mikið af listrænum ákvörðunum sem þeir 

þurfa svo að standa með og færa rök fyrir á greinargóðan hátt. Í lokagreinargerðum 

sem nemendur skila í lok þessa áfanga hafa margir nemendur tekið fram hversu 

“opnandi” áfanginn var; sumir segja að í þessum áfanga geri nemendur sér grein fyrir 

hversu margar leiðir leiklistin getur tekið þá. Í áfanganum öðlast margir styrk og 

öryggi í þeim þáttum leiklistar sem ekki snýr beint að leikaranum sjálfum og opnar það 

augu nemenda gagnvart þeim möguleikum sem leikhúsið býður upp á. 

Þeir gestakennarar sem hafa komið segjast alltaf hafa gaman af því að kenna 

þessum hópi og fá sjálfir mikið út úr því. Nemendur kynnast einnig fyrirmyndum sem 

ekki eru eins áberandi og leikararnir sem standa alltaf á sviðinu. Þarna er hægt að sá 

fræjum um áhuga á leikritaskrifum, dramatúrgíu eða öðrum skapandi störfum sem 
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finnast innan leikhússins. Þetta er því mikilvæg tenging við fagaðila í 

leikhúsheiminum á Íslandi sem ég hef passað upp á að halda vel í. 

Áfanganum lýkur svo með því að nemendur skila inn greinargóðri/góðu 

möppu/bók/verkefni þar sem er að finna leikritið sem þeir skrifa og allar listrænar 

ákvarðanir og hugmyndavinnu varðandi leikstjórn, lýsingu, sviðsmynd og búninga. 

Nemendur skila hugmyndum um t.d. sviðsmynd og búninga og þurfa alltaf að færa rök 

fyrir listrænum ákvörðunum sínum út frá heildarhugmyndinni sem þeir eru að vinna 

með. Einnig taka þeir til hvaða atvinnuleikara þeir vilja nota í verkið, hvaða leikstíll 

einkennir verkið o.s.frv. Í ferlinu sjálfu yfir alla önnina er lögð áhersla á að handritið 

sem slíkt er alltaf í mótun. Þó það eigi að vera nokkurn veginn tilbúið þegar 

leikskáldið hefur lokið sínum fjórum vikum þá mega nemendur alltaf breyta og bæta 

og það gerist alltaf. Námsmatið byggist á virkniseinkunn frá hverjum gestakennara 

annars vegar og svo greinargerð og rökum um listrænar ákvarðanir hins vegar. 

Hæfnin sem nemendur eiga að búa yfir í lok áfangans er að geta fært listræn 

rök fyrir ákvörðunum sínum í skapandi ferli á sama tíma og þeir treysta hugmyndum 

sínum og sköpunarverki. Þetta er hæfni sem nemendur byggja á frá sögu leiklistar því 

þar var lögð áhersla á að tjá sig í rituðu máli um leiklist og að byggja upp texta til að 

færa rök fyrir máli sínu. Nemendur læra einnig um hin ólíku störf sem fyrirfinnast í 

leikhúsinu og hvernig allir aðilar þurfa að vinna saman þegar sett er upp leikrit. Þá 

hafa nemendur þjálfast í sjálfstæðum vinnubrögðum og eru einu skrefi nær því að 

þekkja sig sem listamann og fyrir hvað þeir standa í listinni. 

Í áfanganum sækja nemendur einnig í það sem fyrir er komið t.d. innblástur í 

leiklistarsöguna og að fagna því að gera mistök á leiðinni og síðast en ekki síst að 

treysta sköpunarferlinu sem er í gangi hjá þeim. 

 

 Dansleikhúsáfanginn er gott dæmi um þverfaglegan áfanga í skólanum. Ég 

vildi alltaf bæta við áfanga sem fæli í sér hreyfingu og færi vel í gegnum hvað 

dansleikhús er. Ég talaði því við kennslustjóra íþróttadeildarinnar í skólanum. Honum 

leist vel á að bjóða upp á dansleikhúsáfanga sem væri í raun íþróttaáfangi og skylda 

fyrir leiklistarnema en aðrir sem vildu taka dans sem íþróttaáfanga gætu það einnig. 

 Hugsunin á bak við áfangann er í raun svipuð og út frá áfanganum Rödd og 

texti nema hvað að í þessum áfanga er áherslan á líkamann og að nemendur fái þjálfun 

í líkamsvitund, spuna og að nota abstrakt leiðir til að tjá og skapa með líkamanum 
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einum saman. Lýsing áfangans er svona: 

DANSLEIKHÚS – ÍÞRÓ2DL02: Í áfanganum er lögð áhersla á líkamann sem 

tjáningartæki og að gera nemendur meðvitaða um líkama sinn og hreyfingar. 

Nemendur kanna margar ólíkar leiðir í dansi og hreyfingum til að tjá og túlka sögur, 

persónur, tilfinningar o.s.frv. Áfanga lýkur með dansleikhússýningu. 

 

 Áfanginn var kenndur í fyrsta skiptið núna á haustönn 2014 og tókst hann að 

einhverju leyti vel og að einhverju leyti illa. Það voru þrír dansarar úr dansheiminum 

sem kenndu áfangann, mánuð í senn, en það skipulag gaf ekki góða raun. Kennararnir 

stóðu sig mjög vel og hæfni nemenda skilaði sér strax. Það skapaði hins vegar mjög 

mikla vinnu fyrir mig að finna dansarana og skipuleggja áfangann frá upphafi til enda. 

Ég fór yfir ígrundunarbækur nemenda og námsmatið tókst ekki alveg nógu vel því ég 

var aldrei í tímanum og hafði þ.a.l. engar forsendur til að meta nemendur. Það má 

segja að ég gaf mér ekki nægan tíma í að hugsa námsmatið frá grunni. Áfanginn er 

hins vegar kominn til að vera en næst mun einn danskennari kenna allan áfangann og 

sjá um alla þætti eins og námsmat, skipulag o.s.frv.  

 

Við lok 2. þreps ættu nemendur að vera komnir með víðtækan skilning á 

möguleikum leikhúsformsins er og hvaða ólíku stílar og skapandi leiðir eru í boði 

innan þess. Þeir hafa öðlast dýpri skilning á tækni og hugtökum leikarans og 

leikstjórans sem og hafa farið í gegnum raddþjálfun og lært að greina texta og leikrit. 

Nemendur hafa einnig lært um helstu strauma og stefnur í leiklistarsögunni og kunna 

að sækja innblástur þangað í sviðslistaverk sín og ættu að geta fært rök fyrir listrænum 

ákvörðunum sínum og skoðunum á málefnum tengdum leiklist, sem og öðrum 

hugðarefnum. Þá hafa nemendur kynnst og lært um mörg ólík störf innan leikhússins 

og fengið dæmi um hvernig ólíkir listamenn hugsa og vinna sem starfa innan 

leikhússins. 

Eins og aðalnámskrá kveður á um þá ætti 2. þrepið á leiklistarbrautirnni í FG 

að vera góður undirbúningur undir frekara nám innan þeirrar brautar. Þannig ættu 

nemendur að vera vel í stakk búnir til að takast á við þriðja þrepið sem snýr að enn 

sjálfstæðari vinnubrögðum og byggir alfarið á því sem nemendur hafa lært hingað til í 

náminu. 
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3.4.3 Hæfniþrep þrjú  

 

Í aðalnánámskrá frá 2011 segir að þriðja hæfniþrepið einkennist af enn meiri kröfum 

og þekkingu, leikni og hæfni tengdar sérhæfingu og fagmennsku. Þá segir að á þriðja 

þrepi fari fram sérhæfður undirbúningur undir háskólanám og listnám. Einnig segir að 

eftir þriðja þrep „eiga nemendur að geta unnið sjáfstætt, borið ábyrgð á skipulagi og 

úrlausn verkefna og metið eigin störf“ (bls. 42). 

Á þriðja þrepi leiklistarbrautarinnar er lögð höfuðáhersla á sjálfstæð 

vinnubrögð og að nemendur beri ábyrgð á eigin námi og framþróun. Það er gert með 

sjálfstæðri ígrundunarbók sem skila þarf í lok áfanga og með verkefnum sem snúast 

um sjálfstæða skapandi hugsun. Á 3.þrepi eru áfangarnir þessir: 

 

LEIK3SV03 – Senuvinna 

LEIK3SS03 – Skapandi skrif 

LEIK3SK06 – Samsköpunaraðferðir 

 

Í Senuvinnunni er farið djúpt í tæki og tól leikarans til að leika senu úr handriti. 

Að þessu sinni vinnur kennarinn bæði sem kennari og leikstjóri og notar til þess 

hugtökin sem nemendur hafa verið að læra í gegnum allt námið og bætir enn meiri 

orðaforða við safnið. Nemendur fara í gegnum margar ólíkar aðferðir til að greina 

handrit út frá leikaranum til að skilja persónuna sem þeir leika og nýta svo þessa vinnu 

til að búa til persónuna sína. Hver og einn nemandi leikur í einni til tveimur senum á 

önninn og vinnan við persónusköpunina er mjög sjálfstæð og þarf hver nemandi að 

finna sína leið til að nýta sér tækin sem gefin eru. Lýsing áfangans er svona: 

SENUVINNA – LEIK3SV03: Nemendur læra að vinna leikin atriði á sviði frá fyrsta 

samlestri að uppsetningu. Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð, samvinnu og 

að nemendur skili þeirri heimavinnu sem sett er fyrir hverju sinni. Áfanganum lýkur 

með opnum tíma þar sem atriðin eru sýnd áhorfendum.  

 

Sumum nemendum finnst þessi áfangi einn sá stærsti á brautinni, enda er þetta 

í rauninni eini áfanginn, fyrir utan áfangann Rödd og texta sem lýtur alfarið að 

leikaranum. Það er yfirleitt gefandi fyrir nemendur að vera í þessum áfanga og hér 

skiptir höfuðmáli að sýna sjálfstæð vinnubrögð, vera skapandi í nálgun sinni og að 

njóta þess að prófa og mistakast til að læra af því. Áfanganum lýkur svo með opnum 

tíma þar sem öll atriðin eru sýnd. 
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Námsmat er í formi margra lítilla verkefna sem lúta að textagreiningu, 

persónusköpun og leikritagreiningu. Þ.a.l. byggir áfanginn á þeirri hæfni sem 

nemendur ættu að hafa tileinkað sér á fyrri þrepum, sérstaklega í áföngunum Rödd og 

texta og Leikstjóranum. Einnig er mikilvægt að nemendur séu sjálfstæðir og virkir utan 

tímanna og komi með hugmyndir inn í hina skapandi vinnu sem fram fer. Þá þurfa 

nemendur líka að búa til stutt sviðslistaverk sem sýnir persónuna sem þeir leika í 

senunni og er það hluti af persónusköpuninni. Nemendur skila einnig ígrundunarbók 

sem þeir hafa haldið út önnina og gera mjög ítarlega greinargerð um lærdóm sinn, 

ögrandi, hindranir, tækifæri, gleðistundir og uppgötvanir. Þetta er mikilvægt tæki til að 

meta framþróun nemenda, hvort áfanginn sé að skila árangri og svo að þeir sjálfir skilji 

hvað þeir hafa lært. 

Það er alltaf gaman að kenna þennan áfanga og fókus kennarans hér á að vera á 

öguð og sjálfstæð vinnubrögð nemandans og á uppbyggilega endurgjöf. Einnig þarf að 

gæta þess að öll þekkingin sem nemendur öðlast í áfanganum, tækin og tólin, séu skráð 

niður svo nemendu geti nýtt sér vitneskjuna seinna meir. 

 

Samsköpunaraðferðir er stærsti áfangi brautarinnar, enda er hann 6 einingar 

sem gera samtals 12 kennslustundir í viku (12x40 mín). Þetta óþjála nafn á áfanganum 

er tilraun til að þýða hugtakið „devised theatre“ úr ensku og hefur verið notað um 

nokkurt skeið í sviðslistadeild LHÍ. Einnig hefur orðið samsetningaraðferðir verið 

notað á íslensku. Lýsing áfangans er svona 

SAMSKÖPUNARAÐFERÐIR – LEIK3SK06: Samsköpunaraðferðir í leiklist eru 

skoðaðar ítarlega og hugmyndafræði aðferðanna eru kynntar. Nemendur kynnast 

hugtakinu „opnun“ og þurfa að gera mörg verkefni þar sem sérstök áhersla er lögð á 

sjálfstæð vinnubrögð og samvinnu. Áhersla er lögð á að nemendahópurinn komist að 

sameiginlegri niðurstöðu um þau viðfangsefni sem lögð eru til grundvallar hinu 

skapandi starfi. Einnig er lögð áhersla sameiginlegt sköpunarferli og framlag hvers og 

eins í ferlinu. Áfanganum lýkur með sýningu.  

 

Í stuttu máli snýst áfanginn um að nota ótalmargar spunaleiðir og kanna mörg 

ólík leikhúsform til að búa til sýningu frá grunni með hópnum um ákveðið 

viðfangsefni sem hópurinn kemur sér saman um. Áfanginn er því mjög skapandi og 

eru nemendur nánast undantekningalaust í einhvers konar vinnu sem tengist þemanu. 

Áhersla í upphafi áfangans er að nemendur öðlist skilning á hugtakinu 1+1=3 og er 

þetta notað til grundvallar í öllum áfanganum. Þessi formúla þýðir í rauninni að 1 = 
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leikarinn á sviðinu að gera eitthvað og 1 = áhorfandinn að horfa en svo er (1) auka sem 

gerist í huga áhorfandans. Þetta er tilraun til að setja í skilgreint form hvað það er 

þegar maður segir „dýnamískt“, „sagnþrungið“ eða „merkingarbært“ leikhús.  

Einfalt dæmi er kvenpersóna á sviði fer með einræðu sem fjallar um hversu 

falleg og dásamleg æska hennar var. Það var allt fullkomið og lífið gat ekki verið 

betra, persónan brosir sínu breiðasta eins og hún sé að rifja upp. Á meðan hún þagnar 

og rifjar upp heyrum við raddir í hátölurum frá krökkum að uppnefna viðkomandi. 

Kalla hana illum nöfnum og segja að hún sé ljót, heimsk o.s.frv. Þannig mætti túlka 

atriðið á þann veg að æska hennar hafi í raun verið mjög slæm vegna eineltis þó að það 

sé aldrei sagt berum orðum. Svona uppsetning á atriði sem þessu gæti orsakað 

einhverja hugsanatengingu hjá áhorfendum og er líklegt að flestir myndu túlka það svo 

að þó að persónan tali um hversu góð æskan hennar hafi verið, þá hafi samt verið 

einelti í gangi sem hún sé að breiða yfir. Í stuttu máli; áhorfendum er gefið tækifæri til 

að túlka. 

Þessi einfalda formúla, sem er jafn óræð og hún er skýr, liggur til grundvallar 

öllum áfanganum. Í upphafi hans eru farnar margar leiðir til að prófa og reyna 

óteljandi aðferðir og splæsa þeim saman t.d. textanotkun, persónusköpun, skrifuðum 

eða fundnum texta, búningum, sviðsmynd og ólíkum spunum, skuggamyndum, 

trúðatækni, dansleikhúsi o.s.frv. Listinn er ótæmandi.  

Á fyrstu vikum áfangans þarf hópurinn einnig að koma sér saman um 

umfjöllunarefni sem á að vinna sýninguna út frá. Eftir því sem líður á njörvast 

umfjöllunarefnið niður í eina setningu eða hugtak og þá miðast öll skapandi vinna að 

því að búa til efni sem sýnir þetta viðfangsefni út frá mismunandi sjónarhornum. 

Áhersla er lögð á að efnið sem tekið er fyrir er um líðandi stundu. Í þessum áfanga er 

því skýrasta dæmið um hvernig nemendur taka innblástur beint úr samfélaginu og búa 

til sviðslistaverk um það efni. Þarna reynir að á nemendur kanni visst málefni ofan í 

kjölinn og geri grein fyrir því og miðli því á sviðslegan hátt. Hvernig væri t.d. hægt að 

gefa verk um kommentakerfi fjölmiðlanna? Það er heimur sem er aðeins til í tölvum, 

hvernig væri hægt að færa það upp á svið? Það er annað dæmi um hvernig áfanginn 

ögrar nemendum til að kanna mörk sín og finna skapandi leiðir í listsköpun sinni. 

Eitt af stóru verkefnum þessa áfanga sem gildir 30% af lokaeinkunn snýst um 

að nemendur búa til stutt sviðslistaverk heima hjá sér út frá viðfangsefninu sem 

hópurinn hefur valið sér þar sem þeir nota formúluna 1+1=3. Nemendur þurfa að 
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undirbúa allt heima, s.s. búninga, tónlist, hvernig atriðið á að vera sett upp, hver á að 

segja hvað og hvernig á að hreyfa sig o.s.frv. Þegar í tímann er komið fær viðkomandi 

nemandi 40 mínútur einn með samnemendum sínum til að setja á svið þetta stutta 

atriði. Kennarinn kemur ekki nálægt þessari sköpun og sér aðeins tilbúið verkefni eins 

og það er eftir 40 mínútur. Þetta hefur yfirleitt tekist vel hjá nemendum og oftar en 

ekki eru það aðallega hlutar úr þessum verkefnum sem enda svo í lokasýningunni sem 

er búin til í lok annar. 

Í svona áfanga er skrásetning á listræna ferlinu nauðsynleg. Í fyrsta lagi þarf 

leikhópurinn að muna allt sem fór fram svo hægt sé að ákveða hvað á að vera í 

lokasýningunni. Í öðru lagi er mikilvægt fyrir nemendur að eiga góðan brunn af 

skapandi æfingum og leiðum fyrir þeirra eigin listsköpun í framtíðinni. Vegna þessa 

skiptast nemendur á að vera ritarar í öllum áfanganum. Þá situr einn nemandi í gegnum 

hálfa eða heila viku og skráir niður allt sem gerist í tíma. Þessum upplýsingum er svo 

safnað saman þegar líður tekur á sköpunarferlið svo hægt sé að ákveða hvað á að vera í 

samsköpunarsýningunni sem er lokahnykkur áfangans. Þetta hefur reynst vel og 

sérstaklega hef ég uppgötvað hversu mikilvægt þetta starf ritarans er svo hægt sé að 

muna allt sem fram fer í tímum. Önnur leið er að taka upp á myndband allan spuna. 

 Hæfni nemenda við lok þessa áfanga er margvísleg en aðallega eru þeir komnir 

með mikla reynslu í að átta sig á því hvernig hægt er að gera listaverk 

merkingarbærara eða dýnamískara. Nemendur eiga að geta nýtt sér þessa tækni í 

hvaða sviðslistaverki sem er, einnig í persónusköpun fyrir venjulega persónu í leikriti 

sem þeir eru að leika. Það er nefnilega alltaf til önnur hlið á öllu og þetta hjálpar 

nemendum í að gera ekki aðeins tvívíðar persónur, sviðslistaverk eða verkefni, heldur 

geta þeir tekið hugmyndina lengra og dýpkað verkin eða verkefnin listrænt. 

 Eins og gefur að skilja skiptir virkni og sjálfstæð vinnubrögð miklu máli í 

þessum tímum. Ef einhver tekur ekki þátt, þá leggur viðkomandi ekkert til málanna. 

Einnig eiga nemendur að skila persónulegri ígrundunarbók hér sem og ítarlegri 

lokagreinagerð þar sem nemendur skoða lærdóm sinn og reyna að átta sig á því 

hvernig þeir hafa þroskast sem listamenn í áfanganum. Áfanganum lýkur svo með 

sýningu sem er þegar orðin ein af mikilvægari listviðburðum skólans. 

  

 Skapandi skrif hafa enn ekki verið kennd við skólann þegar þetta er skrifað. 

Ástæðan er sú að sá áfangi kom inn á brautina við endurskipulagningu hennar við nýja 
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námskrá sem hófst haustið 2012. Þess vegna mun þessi áfangi vera kenndur í fyrsta 

skiptið vorið 2015. Lýsingin í drögum að nýrri námskrá er svona: 

SKAPANDI SKRIF – LEIK3SS03: Áfanginn skal veita nemendum tækifæri til að 

þróa og þroska eigin rithæfileika með ýmsum æfingum og verkefnum. Nemendur 

skrifa marga texta í áfanganum og skoða mismunandi stílbrögð og gerðir texta. Ein af 

áherslum áfangans er að gefa nemendum tæki og tól til að vinna á skapandi og 

hugmyndaríkan hátt þar sem rödd hvers og eins fær að njóta sín. Markmið áfangans 

er einnig að opna heim ritlistarinnar fyrir nemendum og sýna þeim fram á þau 

tækifæri sem þar liggja. Sérsök áhersla er á að kenna nemendum að sækja sér 

kveikjur í nærsamfélag sitt svo þeir geti speglað það í riti.  

 

 Hugmyndin að baki  áfanganum er sú að opna heim skrifaðs texta fyrir 

nemendum. Ég upplifi stundum að ritgerðarskrif og að „rétt“ leið til að skrifa texta, 

mynda setningar og byggja upp rök sé oft hamlandi þegar kemur að skapandi 

ferðalagi. Nemendur eru með minnimáttarkennd gagnvart því að skrifa og við sem 

bókmenntaþjóð ættum að vera enn duglegri að sýna unga fólkinu fram á hversu gaman 

og gefandi það er að skrifa texta út frá eigin brjósti í því formi sem hentar manni best. 

Þannig mun áfanginn snúast um að gefa nemendum tækifæri til að prófa ýmsa stíla og 

leiðir í skrifum og njóta þess að skapa með þessari aðferð. Lokaverkefnið er svo 

einhvers konar sviðslistaverk þar sem nemendum er algerlega heimilt að gera hvað 

sem er úr, það verður samt að vera hugsað til að vera performerað á einhvern hátt. 

 Nýlega hef ég verið að velta því fyrir mér hvort þetta sé réttur áfangi í þessu 

námi. Gætu þessar þrjár einingar nýst betur á annan hátt? Mér dettur t.d. í hug áfangi 

sem er algerlega sjálfmiðaður og nemendur ákveða sjálfir í hverri viku hvað þeir vilja 

rannsaka, kanna og/eða prófa í heimi sviðslistanna. Ég sæki innblástur í þessa 

hugmynd frá myndbandi sem ég sá á netinu um skóla í Bandaríkjunum sem býður upp 

á slíkt nám þar sem nemendur ákveða algerlega sjálfir hvað þeir læra og hvernig (Tsai, 

2013). Þetta hefur gefið góða raun því nemendur sýna mikla ábyrgð á því sem þeir 

læra. Að sama skapi velja þeir sér viðfangsefni og leiðina sem þeir nota til að skoða 

það. Þetta gæti verið spennandi kostur fyrir nemendur og eflt enn frekar sjálfstæða 

hugsun og skapandi nálgun. En, þar sem búið er að samþykkja brautina eins og hún er 

í dag, þá munu skapandi skrifin halda sér inni í bili, þar til annað kemur í ljós. 

 

3.4.4 Hæfniþrep fjögur  

 

 Þó að námslok leiklistarbrautar í FG sé á þriðja þrepi samkvæmt skólanámskrá, 
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þá gefur aðalnámskrá framhaldsskólanna 2011 leyfi til þess að innan við 10% námsins 

sé skilgreint á fjórða þrepi (bls. 56). Þar segir ennfremur: „Námið [á fjórða þrepi] felur 

í sér aukna faglega sérhæfingu og/eða dýpkun í tengslum við þróun og nýsköpun“ (bls. 

46). 

Aðeins einn áfangi er á 4. þrepi þannig að það er vel innan við 10% námsins á 

brautinni. Það er áfanginn lokaverkefni. Í honum búa nemendur til sitt eigið 

sviðslistaverkefni frá grunni og sýna svo afraksturinn í lok annar. Lýsing áfangans er 

svona: 

LOKAVERKEFNI – LEIK4LV03: Áfanginn er lokaáfangi á leiklistarbraut og byggir á 

sjálfstæðri vinnu nemenda. Nemendur skipta sér upp í þriggja til fimm manna hópa sem 

vinna saman að eigin sviðslistaverki. Nemendur fá kennslu í grunnþáttum 

verkefnastjórnunar og þurfa að vinna verkefnið frá grunni og sýna lokaútkomuna í lok 

annar. Þegar líða tekur á áfangann verður kennari aðallega til ráðgjafar og þá vinna 

nemendur sjálfstætt að framkvæmd verkefnisins. Forsendur lokaverkefnisins eru: 

- Hvert verkefni þarf að vera 5-15 mínútur að lengd. 

- Nemendur þurfa sjálfir að vera þátttakendur í sviðslistaverkinu sem skapað er. 

- Nemendur velja sig sjálfir í hópa sem hæfa áhugasviði hvers og eins. Gæta þarf 

sérstaklega að því að verkefnið sé raunhæft miðað við tíma og getu nemenda.  

 

Verkefnið gæti t.d. verið: 

- Samsköpunarverkefni 

- Skrif á leikhandriti (sem endar á leiklestri eða uppsetningu) 

- Uppsetning á leikatriði 

- Innsetning / gjörningur 

- Opnun 

- Annað... 

 

Vegna þess að þetta er áfangi sem gegnir ákveðinni lykilstöðu í brautinni sem 

síðasti áfangi hennar og eini áfanginn sem er á 4. hæfniþrepi, þá ætla ég að gefa 

honum sérstakan gaum. Ég vil lýsa honum nokkuð ítarlega og skoða áherslur 

aðalnámskrár varðandi þekkingu, leikni og hæfni sem nemendur ættu að tileinka sér á 

4. þrepi. 

Í þessum áfanga ætti öll sú þekking, leikni og hæfni nemenda að koma saman og 

þeir ættu að geta sótt sér innblástur í allt námið frá upphafi þess og þar koma 

ígrundunarbækurnar sterkar inn, sem og heildarskýrslan úr samsköpunaráfanganum. 

Þá ættu nemendur að vera komnir með nokkuð góða hæfni í skrifum og rökstuðningi á 

listrænum ákvörðunum sínum. Nemendur ættu einnig að geta gert sér grein fyrir því 

hvernig þeir gætu sprengt leikhúsformið á einhvern hátt og gert eitthvað nýtt og 
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frumsamið út frá eigin brjósti. Fyrir utan allt þetta ætti öll hæfnin frá öðrum áföngum 

námsins að nýtast nemendum og eru þeir hvattir til að sækja fanga um víðan völl, 

einnig úr áföngum í heimspeki, íslensku, öðrum listaáföngum sem þeir hafa farið í 

o.s.frv. 

Skipulag áfangans er með eftirfarandi  móti. Til að byrja með eru nemendur 

vopnaðir með nokkrum þáttum úr verkefnastjórnun, t.d. hvernig á að mynda hóp, 

SVÓT greiningu, tímalínu o.s.frv. Svo læt ég þau sjálf velja sig í hópa, þrír til fimm 

saman í hópi, út frá áhugasviði í leiklist sem þau svo vinna í út alla önnina. Þegar 

innlögn á verkefnastjórnunartækjum hefur átt sér stað þurfa nemendur að búa til sitt 

eigið verkefni með hjálp þeirra tækja og setja sér sínar eigin vörður á leiðinni í því 

sköpunarferli sem á sér stað. Eftir um mánuð byrjar svo sjálfstæð vinna í hópunum þar 

sem nemendur sjálfir sjá um alla sköpunarvinnu og skila verkáætlun fyrir hverja viku á 

vikulegum fundum, sem og hvernig gekk að vinna eftir verkáætlun vikunnar þar á 

undan. Áfanganum lýkur svo með sýningu á frumsköpuðum sviðslistaverkum sem 

nemendur sjálfir performera. 

Þegar hópar hafa myndast og verkefnastjórnunarhlutinn er búinn, þá skila 

nemendur ítarlegri verkáætlun út önnina varðandi hvernig þeir hyggjast skipuleggja 

hið skapandi ferli. Sem dæmi má nefna ef þeir ætla að skrifa eitthvað, hvenær ætla 

þeir að hafa lokið því? Ef þeir þurfa að búa til leikmynd, hvernig ætla þeir að útvega 

sér efni í hana og hvænær ætla þeir að byggja hana o.s.frv? Svo hefst sjálfstæð vinna 

og vikulegir fundir með mér og hinum í áfanganum til að segja frá hvernig gengur.  

 Á þennan hátt ákveða nemendur sjálfir út frá sínu áhugasviði hvernig þeir 

sérhæfa sig í tengslum við þróun og/eða nýsköpun eins og aðalnámskrá kveður á um. 

Nemendur sjálfir stjórna sínu ferli með leiðsögn kennara. Einnig er það á ábyrgð 

nemenda að þróa sig sjálfa sem listamenn og með verkefninu, sem á endanum verður 

nýskapað sviðslistaverk. Þannig tengist lokaverkefnið beint í skilgreiningar 

Aðalnámskrár framhaldsskólanna frá 2011. 

 

 Þessi áfangi hefur gefist mjög vel og er ferli hvers og eins gríðarlega ólíkt, 

jafnvel þó nemandi sé hluti af sama hópi. Það er einmitt ferlið sjálft sem skiptir svo 

miklu máli og það er næstum því sama hvert ferlið er, það má alltaf læra af því, svo 

framarlega sem nemandi hefur verið virkur í ferlinu. Aðaláhersla kennarans hér ætti að 

snúast um að vera harður á vikulegum skýrsluskilum og draga strax frá ef þeim er ekki 
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skilað. Einnig þarf kennari að vera meðvitaður um hópandann í hverjum hóp fyrir sig 

og alltaf að vera tilbúinn að grípa nemendur ef eitthvað kemur upp á, hvort sem það er 

út af samvinnu, listrænum árekstrum, ferlinu sjálfu eða hverju sem er.  

 Námsmatið hér er aðallega í formi skýrsluskila sem nemendur ákveða sjálfir 

hvernig eru hverju sinni. Virkni telur einnig hátt, ígrundunarbók hvers og eins og 

lokagreinagerðar, bæði innan hópsins og einstaklinganna. Í næsta skiptið sem áfanginn 

er kenndur hef ég ákveðið að kalla til sérstaka prófdómara sem meta hvert 

sviðslistaverk fyrir sig út frá forsendum listarinnar. 

 Að auki er hægt á sjá á myndinni fyrir neðan hvernig Aðalnámskrá 2011 

skilgreinir hæfniþrep fjögur eftir þekkingar-, leikni- og hæfniviðmiðum (bls. 46):

 

 Nemendur eiga að hafa öðlast leikni í að leiðbeina og miðla þekkingu sinni á 
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skýran og skapandi hátt, bæði með því að búa til sviðslistaverk í hóp, sem og að skrifa 

lokagreinargerðar um ferlin sem farið hefur verið í gegnum. Nemendur hafa skipulagt 

vinnuferla og sýnt frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og bregðast við á 

viðeigandi, raunhæfan og skapandi hátt eins og segir í leikniðviðmiðunum.  

 Nemendur eiga að hafa öðlast hæfni í að tjá sig um sérhæfða þekkingu sína á 

um leiklist og geta þannig tekið þátt í samræðum á grundvelli sérhæfðar þekkingar og 

leikni á ábyrgan, gagnrýninn og skýran hátt. Að búa til eigið sviðslistaverk frá grunni 

í hóp krefur nemendur um nákvæmlega þetta. Bæði verði þeir að standa fyrir máli 

sínu gagnvart hvor öðrum sem og kennaranum. Þá eiga nemendur að búa yfir 

siðferðilegri ábyrgð á hvernig þeir nýta sér sérhæfða þekkingu sína gagnvart 

starfsumhverfi. Einnig hafa nemendur farið í  gegnum mikla hópavinnu í gegnum allt 

námið og hafa því öðlast hæfni í að taka siðferðilega ábyrgð gagnvart hópnum og 

vinnuaðferðunum sem farið er í. 

 Nemendur eiga við lok 4. þreps að búa yfir hæfni til að vera virkir og ábyrgir í 

samfélagi sérþekkingar eða starfsgreinar. Enn og aftur er það hópavinnan sem  

krefur nemendur um að sýna ábyrgð og virkni í faginu, því þeir vilja ekki bregðast 

hver öðrum. Einnig er alltaf lagt mikið upp úr því að passa hópandann í teyminu í 

lokaverkefni og er það hluti af verkefnastjórnarvinnunni sem fer fram.  

 Við lok 4. þreps hafa nemendur einnig farið í gegnum a.m.k. fimm ítarlegar 

sjálfsmatsgreinargerðir sem snúa að því að meta sig og aðra í vinnunni hverju sinni. 

Þannig eiga þeir að vera komnir með hæfni til að geta metið vinnuframlag sitt og 

annarra á gagnrýninn og uppbyggilegan hátt. Síðast en ekki síst eiga nemendur að 

geta tengt þekkingu sína og leikni við alþjóðlegt umhverfi, sem er í raun fókus 

námsins í heild, því alls staðar er verið að sækja fanga við að innblástur í verkefni og 

einnig verið að skoða hvernig nemendur geta miðlað þekkingu sinni áfram og séð 

tengingar við eigið listrænt framlag í samfélagi manna. 

 Mér finnst auðvelt að bera saman 4. þreps áfangann við þessar skilgreiningar 

aðalnámskrár varðandi hvaða hæfni nemendur eiga að búa yfir í lok 4. þreps. Í raun 

hef ég farið yfir allt sem er kennt á brautinni í grófum dráttum og skoðað hvernig 

brautin er uppbyggð í þrepum. 

 Ef eitthvað stendur út af þá er það sú krafa sem er gerð um að nemendur ættu 

að geta tjáð sig faglega um efnið á erlendu tungumáli. Ekki hefur enn verið lögð 

áhersla á það á brautinni og væri gott að fela enskudeildinni það hlutverk í tengslum 
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við enska leikbókmenntaáfangann sem nemendur fara í. 

 Það má því segja að forsendan sem Menntamálaráðuneytið fór fram á í 

upphafi tilraunaverkefnisins frá vorinu 2009 um að “unnið verði að þróun 

kennsluskrárinnar á næstu misserum í samræmi við ramma um hæfniviðmið og nýtt 

sniðmát” hafi gengið eftir. Aðalnámskráin frá 2011 og þetta nýja sniðmát og 

hæfniviðmiðin reyndust vera mikill hvalreki fyrir brautina. Það var auðvelt og gefandi 

að fá svona skýran ramma utan um þessa flóknu þróunarvinnu sem hefur farið fram. 

Hæfniþrepin fjögur reyndust mjög vel til að niðurnjörva betur heildarhugmyndirnar á 

bakvið brautina og í raun hólfa niður þekkingu, leikni og hæfni hvers áfanga fyrir sig. 

 Þó skal tekið fram að Aðalnámskráin frá 2011 reyndist vel varðandi þessa 

þætti og það skipti máli hversu opin hún var - því það skipti sköpum í ferlinu. 

Aðalnámskráin var því mjög mikilvægur leiðarvísir og rammi sem auðveldlega var 

hægt að vinna skapandi með. Enn frekar hjálpaði til að fá í hendurnar viðmiðin um 

grunnþætti menntunar sem eiga sérstaklega vel við í leiklistarnámi. 

 

3.5 Aðalnámskrá framhaldsskólanna – grunnþættir 

menntunar 

 

Í upphafi aðalnámskrár framhaldsskólanna frá 2011 skrifar Katrín 

Jakobsdóttir, þáverandi menntamálaráðherra formála. Í honum segir m.a. 

Miklu skiptir að rækta með markvissum hætti þá þekkingu, leikni og viðhorf 

sem styrkir getu einstaklinga í framtíðinni til að vera gagnrýnir virkir og 

hæfir þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. [...] Mennta þarf hinn 

almenna borgara nægilega vel til þess að hann geti veitt valdhöfum eðlilegt 

aðhald, hvort sem þeir eru í fjármálalífinu, stjórnmálum, fjölmiðlum eða á 

öðrum sviðum. Skólar eru í raun einu stofnanir samfélagsins sem geta tryggt 

öllum uppvaxandi kynslóðum tækifæri til að búa sig undir þátttöku í virku 

lýðræði, þjálfa gagnrýna og skapandi hugsun og mæta ólíkum félagslegum 

og menningarlegum aðstæðum (2011, bls 5). 

  

Ég fæ ekki betur séð en að leiklist sé gott tæki fyrir þessi markmið og þessa 

leikni, hæfni og þekkingu sem aðalnámskráin talar hér um. Það er einmitt þess vegna 

sem ég tók þessari nýju aðalnámskrá opnum örmum árið 2011 við uppbyggingu 

brautarinnar. Þó að hæfniþrepin hafi vissulega hjálpað voru fleiri hlutir sem skerptu 

myndina en betur.  

Eins og segir fyrir ofan þá er skólinn í raun eini staðurinn sem gæti tryggt að á 
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Íslandi búi þjóð sem spyr gagnrýnna spurninga, að hér búi skapandi og virkir 

lýðræðislegir þegnar með það markmið að gera heiminn að betri stað. Í þessu 

samhengi hjálpuðu grunnþættir menntunar mjög mikið að gera mér grein fyrir stóru 

markmiðum kennslu, hvort sem það er leiklist eða í öðrum fögum.  

 

 Í kafla tvö í aðalnámskrá frá 2011 sem nefnist Almenn menntun er tekið fram 

að: 

Almenn menntun stuðlar á hverjum tíma að aukinni hæfni einstaklingsins til 

að takast á við áskoranir daglegs lífs. Almenn menntun miðar að því að efla 

skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum og þar með hæfni 

til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi. Hún er hvort tveggja í senn 

einstaklingsmiðuð og samfélagsleg (bls. 13). 

 

 Kaflinn heldur áfram og þar segir að fólk geti þó öðlast almenna menntun víðar 

en í skólakerfinu en þó sé skólakerfið mikilvægasti grundvöllur þess að samfélagið 

tryggi almenna menntun. Þá segir einnig að það er mikilvægt að skilgreina 

grunnþætti menntunar í aðalnámskrá og að það sé tilraun til að kortleggja þau 

meginsvið menntunar sem skólakerfið stefnir að (bls 13). 

 

 Grunnþættirnir sem um ræðir eru  

 Lýðræði og mannréttindi 

 Læsi 

 Jafnrétti 

 Heilbrigði og velferð 

 Sjálfbærni 

 Sköpun  

 

Allir þessir grunnþættir skapa eina heild og höfðu mikil áhrif á mig þegar ég 

var að búa til nýja áfanga samkvæmt nýrri aðalnámskrá. Þeir skerptu á markmiðum 

námsins og hjálpuðu til við að gera námið að þeirri heild sem það er dag. Við að læra 

um grunnþættina öðlaðist ég líka betri skilning á hvað leiklistarnám er í raun og veru, 

því stundum fannst mér eins og kaflinn um grunnþættina hafi verið skrifaður fyrir 

leiklistarnám í framhaldsskólum. Þó áfangarnir hafi nokkurn veginn haldið sér eins frá 

upphafi, þá höfðu grunnþættirnir þau áhrif að hver áfangi varð skarpari.  
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Sem dæmi má nefna áfangann Samsköpunaraðferðir á þriðja hæfniþrepi. Sá 

áfangi er yfirgripsmikill, enda er hann sex einingar. Til upprifjunar þá snýst hann um 

að nemendur búa til performans út frá ákveðnu þema og efni sem hópurinn velur 

sjálfur. Verkefnið snýst alltaf um að taka fyrir efni sem brennur á samtímanum, t.d. 

nútímavandamál á við ofnotkun snjallsíma, hvernig vestrænar þjóðir líta á 3. heiminn 

eða hvernig og hvernig manneskjan er upptekin af steríótýpum og alhæfingum. Þegar 

ég lærði um grunnþættina sá ég fljótt að þessi áfangi snýst að mestu leyti um að kenna 

nemendum sjálfbærni. Í aðalnámskrá 2011 segir að sjálfbærni sé oftast skilgreind á 

þennan hátt: „að við skilum umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara ástandi en við 

tókum við því“ (bls. 18). Innan þessa hugtakst felst líka ýmislegt annað en bara að 

huga vel að náttúrunni, því þar segir einnig: 

Í samfélagslegu tilliti snýst hugmyndafræðin um jöfnuð, innan kynslóðar og á 

milli kynslóða. Til þess að ná jöfnuði þurfum við að viðhafa lýðræðisleg 

vinnubrögð, hafa skilning á fjölbreytileika mannlífs og tryggja að fjölbreyttri 

menningu mismunandi hópa sé gert jafn hátt undir höfði. Í margbreytileika felst 

styrkur sem getur unnið bug á fátækt, stuðlað að friði og tryggt lífsskylirði og 

lífsgæti fyrir alla hvar í heiminum sem þeir búa (aðalnámskrá framhaldsskóla, 

2011, bls. 18). 

 

 Við val á viðfangsefni í samsköpunaráfanganum verður sýningin að hafa 

einhvern boðskap um samfélag okkar. Sá boðskapur snýst alltaf ósjálfrátt um að sýna 

fram á þann hluta samfélagsins sem mætti betur fara. Þannig eru nemendur alltaf að 

reyna að gera heiminn að betri stað og gera hann sjálfbærari. En það að hafa fókus 

allan tímann á boðskap sem breytir einhverju, það hefur mikil og jákvæð áhrif á áhuga 

nemenda til námsins og ástríða þeirra eykst til muna. 

 Þetta er aðeins eitt dæmi um hvernig grunnþættir menntunar höfðu áhrif á mig 

og hvernig þeir skerptu á inntaki áfanga og kennsluaðferðum. Í grunninn held ég að 

allir kennarar vilji gera heiminn að betri stað, vera lýðræðislegir og skapandi. Þeir vilja 

hlúa að jafnrétti, hafa heilbrigði nemenda að leiðarljósi og kenna þeim læsi í víðu 

samhengi. Þetta dæmi verður að duga í bili, en í viðauka 3 er hægt að sjá ítarlegan 

rökstuðning varðandi hvernig grunnþættirnir tengjast leiklistarbrautinni í FG og 

hvernig þeir hjálpuðu til við að skerpa uppbygginguna í heild. 
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3.6 Samantekt um leiklistarbrautina 

 

Í grunninn sýnist mér hafa vel tekist til varðandi faglega uppbyggingu 

leiklistarbrautarinnar í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Ferlið hefur verið dýnamískt 

og ögrandi og margir hafa að komið að því. Þó er greinilegt að það voru nokkrir þættir 

sem skiptu sköpum varðandi uppbyggingarinnar og þróun brautarinnar. 

 Í fyrsta lagi ber að nefna mikilvægu aðkomu þeirra Vigdísar Jakobsdóttur, 

Unu Þorleifsdóttur og Ragnheiðar Skúladóttur. Þær gáfu góð ráð alveg frá byrjun og 

komu með mjög faglega gagnrýni og endurgjöf sem byggðist á þeirra eigin reynslu í 

leiklistarmenntun sem og þekkingu þeirra á uppbyggingu og framþróun 

leiklistarnáms, hvort heldur á framhaldsskólastigi eða háskólastigi. Það er því ljóst að 

samtal við reynda og menntaða fagaðila er mikilvæg.  

Einnig held ég að það hafi skipt miklu máli að eiga samtalið áfram í gegnum 

visst tímabil. Eins og segir hér að framan kom Una að fyrstu drögum brautarinnar 

strax á vorönn 2009 áður en sótt var um verkefnið til ráðuneytis og síðasti skipulagði 

fundurinn fór fram þann 11. nóvember 2011 með þeim Unu og Ragnheiði. Fyrir utan 

þetta hef ég átt ótal óformleg samtöl við Vigdísi í gegnum tíðina. Þessi faglega nálgun 

hefur því skipt sköpum enda rímaði  þekking þeirra og fagleg sýn við fræðin þegar 

kemur að uppbyggingu leiklistarnáms á framhaldsskólastiginu. 

Sú staðreynd að ný aðalnámskrá var gefin út af menntamálaráðuneytinu 2011 

hefur haft ómæld áhrif á uppbyggingu þessarar nýju brautar. Eins og áður hefur komið 

fram reyndist aðalnámskráin mikilvægt tæki til að byggja upp og þróa faglegt 

tungumál fyrir leiklistarbraut á framhaldsskólastigi. Aðalnámskráin reyndist hjálpa 

mikið til með formið. Skilgreiningar og formfestan á t.d. þrepaskiptingunni og 

hæfniviðmiðunum hjálpuðu mikið til við að njörva niður hinar oft svo óræðu 

skilgreiningar og faglegu hugtök leiklistarkennslu. Þá urðu grunnþættir menntunar 

nokkurs konar einkunnarorð sem hjálpuðu enn frekar við að ákvarða efnistök í 

hverjum áfanga fyrir sig og skerpa á inntaki brautarinnar. Þannig snýst t.d. 

Samsköpunaráfanginn að mestu leyti um sjálfbærni sem var nokkuð sem ég hefði 

aldrei leitt hugann að áður. Þarna voru komin orð yfir mikilvæga þætti sem gott er að 

hafa sem hluta af öllu skólastarfi. 

Þegar brautin er svo skoðuð í samhengi við kenningar þeirra Ashwell og 

Kempe um leiklistarkennslu á framhaldsskólastinu þá er vel hægt að sjá að þau 
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faglegu ráð sem ég fékk frá fagaðilum í upphafi þróunarinnar hafi verið mjög góð. Í 

bókinni Progression in Secondary Drama fara Ashwell og Kempe í gegnum það hvað 

það er sem leiklistarbraut ætti að innihalda og hvernig væri hægt að gera slíkt nám 

sem best fyrir nemendur. Það er hægt að segja að leiklistarbrautin í FG stenst að miklu 

leyti þann samanburð. Eins og Ashwell og Kempe benda á þá ætti leiklistarnám á 

þessu námsstigi ekki að fjalla aðeins um persónusköpun, senuvinnu eða uppsetningu 

leikrita, heldur þarf að víkka út efnið verulega og gefa nemendum eins mikið og hægt 

er í þessu víðfeðma listformi. Þetta passar vel við þær áherslur sem fagaðilarnir hafa 

gefið varðandi að miðja leiklistarmenntunar og leikhússins í hinum vestræna heimi sé 

að færast frá leikaranum og yfir í alla hina möguleikana leikhúsformsins. 

Þannig eru nemendur kynntir fyrir mörgum ólíkum leiktextum og formum og 

þeir hvattir til að túlka. Nemendur fá einnig hjálp við að skilja menningarlegan og 

sögulegan uppruna mismunandi leiklistarforma og þeir gera tilraunir með mismunandi 

leiðir til að sýna leiklist. Þeir fá kynningu á mismunandi leikstílum og þeim er gert að 

kanna þá í samhengi við mismunandi texta sem unnið er með. Nemendur fá einnig 

þjálfun í hvernig á að tala og hreyfa sig í flæði og með skýrum ásetningi. Þá spinna 

nemendur í kringum ákveðin þemu og öðlast þannig innsýn inn í ólíka sviðslega 

möguleika sem og að vinna að formlegum sýningum. Nemendur fara einnig í gegnum 

hvernig rannsóknir og hugmyndir þeirra sjálfra passa við hugmyndir annarra 

sérfræðinga eða höfunda. Að lokum er hægt að segja að nemendur geta brugðist á 

gagnrýninn hátt við leikhandritum og leiksýningum sem upprunnin eru frá ólíkum 

greinum og stílum. 

Að þessu sögðu þá sé ég einnig hvaða þætti þyrfti að endurskoða og hvar 

þyrfti að breyta og endurbæta faglegar áherslur. Það er t.a.m. ekkert farið í leiklist eða 

leikhandrit frá öðrum menningarheimum en þeim vestræna. Þannig er t.d. 

upprunalegum leikhúsformum frá Asíu, Afríku eða öðrum heimsálfum alveg sleppt. 

Einnig er nær engin áhersla lögð á taka upp leiklist (recording) eins og Ashwell og 

Kempe taka fram. Ef það hefur verið gert þá kemur það að frumkvæði nemendanna 

sjálfra og þá eru teknar upp sýningar sem þeir hafa búið til. Ekki er lögð áhersla á 

hæfni í að leika fyrir framan myndavél og skoða muninn á því formi miðað við leik á 

sviði. Ljóst er að slíkur áfangi kallaði á vissa sérhæfingu sem ekki er til staðar í dag. 

 Fyrir utan þessa faglegu áherslu er ljóst að nemendur á leiklistarbraut í FG 

kynnast fjölmörgum þáttum sem fylgja leiklistartengdri vinnu sem Ashwell og Kempe 
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varpa einnig ljósi á. Sem dæmi má nefna að þá er leitast við að þroska gagnrýna 

hugsun nemenda og efla sjálfstraust þeirra sem listamenn. Þá snúast margir áfangar að 

einhverju leyti um að rannsaka félagsleg málefni sem gerir það að verkum að 

nemendur þurfa að mynda sér skoðun á þeim og standa fyrir máli sínu. Einnig er 

mikilvægt að sjá hversu auðvelt er að vera með þverfaglega skírskotun í leiklist yfir í 

önnur fög og málefni, m.a. sögu, bókmenntir og samtímann, en allt eru þetta þættir 

sem lögð er áhersla á í FG. Fyrir utan allt þetta fá nemendur góða menntun í faginu 

leiklist sem leikarar og einnig sem annað fagfólk sem vinnur á bakvið tjöldin. Síðast 

en ekki síst er áhugavert að skoða sýn þeirra Ashwell og Kempe um að tilgangurinn sé 

í grunninn mjög einfaldur: 

The purpose is to heigthen students´ own practical engagement with every aspect 

of the art form. Most particularly, it is to kindle and fuel the flame of imagination 

that lies at the heart of art (Aswhell og Kempe, 2000, bls. 4). 

 

Við uppbyggingu áfanga og endurskipulagningu þeirra hef ég lært að verkefni 

sem lúta að ímyndunarafli nemenda eru oft mest gefandi verkefnin fyrir þá. Þó má 

ekki gleyma hinum verkefnunum sem eru greinandi og lýsandi. En þegar öllu er á 

botninn hvolft þá er ég sammála því að ímyndunaraflið liggur í hjarta hverrar listar og 

það má ekki vanmeta. Þetta kemur heim og saman við skoðanir sir Ken Robinson um 

að menntakerfið eigi að stuðla að eflingu ímyndunaraflsins fyrst og fremst. Ef eitthvað 

er þá held ég að áhersla á sjálfstæða listsköpun nemenda á leiklistarbrautinni í FG eigi 

að vera aukin í vissum áföngum. Það hjálpar nemendum ef þeir eru öruggir í því að 

treysta á eigið innsæi, sköpunarkraft og ímyndunarafl. Það má nefnilega ekki gleyma 

því að ef þá skortir ennþá öryggi til að nýta sér eigið ímyndunarafl og treysta því eftir 

að námi lýkur, þá er markmiðinu heldur ekki náð. Því þarf að fara yfir alla áfanga og 

skoða hvort og hvernig hægt væri að bæta við verkefnum sem lúta að eflingu 

ímyndunaraflsins og að þau öðlist öryggi í að vinna með það sjálfstætt. 

 Í stórum dráttum virðist leiklistarbrautin í FG vera í góðum málum hvað 

varðar uppbyggingu, framþróun og áherslur. Námið í heild stenst faglega skoðun út 

frá viðurkenndum fræðum sem og nýrri aðalnámskrá. Á sama tíma er gott að átta sig á 

því að nokkra hluti þarf þó að skoða betur, eins og fram kemur hér að ofan. 
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Mynd 4 - mynd úr kennslustund samsköpunaraðferða (LEIK3SK06) haustið 2013 

 

 

4 AÐ FÁST VIÐ SJÁLFAN SIG Í KENNSLU 
 

Nú  hugsa kannski sumir lesendur, er þetta ekki nóg? Er virkilega þörf á enn frekari 

greiningu? Svarið er einfaldlega já. Þó að brautin virðist standast nokkuð vel faglegt 

nálarauga þá er það ekki nóg eitt og sér. Ég hef sjálfur staðið í brúnni frá hausti 2009 

og ég finn að ég hef ekki síður þörf á að skoða sjálfan mig með gagnrýnum augum 

eins og brautina sjálfa. Mín eigin gildi og mitt eigið innsæi hafa teymt áfram þetta 

þróunarverkefni og ég vil skoða sjálfan mig sem kennara og faglegan miðpunkt í öllu 

ferlinu. Ég finn að ef ég aftengi sjálfan mig frá uppbyggingu og þróun brautarinnar þá 

er eins og hálf sagan sé sögð. Ég er manneskja sem vinn með öðrum manneskjum sem 

eru nemendur mínir og það er mikilvægt fyrir mig að skoða það ferli með gagnrýnum 

augum. Hvaða áhrif hefur þetta samspil haft á brautina? Hver er ég sjálfur í öllu þessu 

ferli? Þarf ég að bæta eitthvað hjá sjálfum mér varðandi nálgun og nemendur og/eða 

kennarastarfið? 

 

4.1 Sjálfið sem kennir 

 

Parker J. Palmer, höfundur bókarinn The Courage to Teach, hefur skrifað nokkrar 
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bækur sem snúast um sjálfsþekkingu og í kringum fræði hans hefur verið stofnuð 

miðstöð sem snýst um faglega og persónulega endurmenntun kennara (Palmer, 2007). 

 Fræði Palmers snúast um mikilvægi þess að kennarar finni út hvaða sjálf það 

er sem kennir (who is the self that teaches). Til útskýringar segir hann: 

I believe  it is the most fundamental question we can ask about teaching and 

those who teach – for the sake of learning and those who learn. By addressing 

it openly and honestly, alone and together, we can serve students more 

faithfully, enhance our own wellbeing, make common cause with colleagues, 

and help education bring more light and life to the world (Palmer, 2007, bls. 

8).  

 

 Hann á við að það sé í raun grundvallarspurning allrar kennslu að komast að 

því hver það er sem kennir og með því að spyrja að því af heiðarleika þá verðum við 

betri kennarar og gerum í raun heiminn að betri stað. Til frekari útskýringar þá heldur 

hann áfram og segir „góða kennslu er ekki hægt að njörva niður í góða tækni, heldur 

kemur góð kennsla frá sjálfsvitund og heilindum kennarans“ (Palmer, 2007, bls. 10).  

Þannig að góð kennsla á ekki eingöngu rætur sínar að rekja til góðrar 

kennslutækni og fagþekkingar, heldur snýst hún líka og kannski umfram allt um 

samtalið sem á sér stað á milli allra þeirra sem hittast í skólastofunni og eiga þar 

samskipti. Hann segir ennfremur að sá kennari sem ekki þekkir sjálfan sig sem kennara 

geti ekki haft skilning á þeim sem eru að læra hjá honum: 

After three decades of trying to learn my craft, every class comes down to this: 

my students and I, face to face, engaged in an ancient and exacting exchange 

called education. The techniques I have mastered do not disappear, but neither 

do they suffice. Face to face with my students, only one resource is at my 

immediate command: my identity, my selfhood, my sense of this “I” who 

teaches – without which I have no sense of the “Thou” who learns (Palmer, 

2007, bls. 10). 

 

Samkvæmt Palmer er sjálfsþekking kennarans því nauðsynleg svo hægt sé að 

gera kennsluna eins og góða og hægt er. Fagþekking og kennslutækni ein og sér nægir 

ekki. Til að útskýra enn betur kemur hann með dæmi úr kennslunni sinni: 

in every class I teach, my ability to connect with my students, and to connect 

them with the subject, depends less on the methods I use than on the degree to 

which I know and trust my selfhood – and am willing to make it available and 

vulnerable in the service of learning (Palmer, 2007, bls. 10-11). 

  

 Palmer segir að kennslan hjá honum snúist minna um aðferðirnar sem hann 
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notar og meira um hvernig hann treystir og þekkir sitt innra sjálf. Að auki segir hann 

að til að tengjast við nemendur í gegnum efnið þá þarf að að gera sjálfið opinbert og 

leyfa sér að vera viðkvæmur í þjónustu lærdómsins.  

Ég tengi beint við þessi rök Palmers úr minni kennslu. Ég upplifi að þegar ég 

er sannur gagnvart nemendum og ekki með varnarvegg uppi í sköpun og kennslu, þá 

gerast töfrarnir. Ég verð að leyfa sjálfum mér að fara með þeim í hið skapandi 

ferðalag sem á sér stað í leiklistartíma. Það sem Palmer á við er að ég verð að mæta 

nemendum með mína fagþekkingu og kennslufræði en umfram allt þarf ég að vera ég 

sjálfur með þeim sem listamaður og manneskja.  

 Það að þekkja sjálfið sem kennir og að það sé ein aðalforsenda þess að vera 

góður kennari er mikilvægur punktur. Mér verður hugsað til fyrstu kennslureynslu 

minnar í hinu opinbera skólakerfi, þá aðeins 22 ára og alls ekki í tengingu við sjálfið 

mitt. Hvað þá að ég hafi verið tilbúinn til að treysta sjálfinu mínu og gera það 

berskjaldað.  

Ég var nýkominn heim og þurfti á vinnu að halda og fékk aukavinnu sem 

forfallakennari í grunnskóla. Vinnan snerist um að ef kennari tilkynnti veikindi um 

morguninn þá var umsvifalaust hringt í mig og ég mætti á svæðið og tók við hverjum 

þeim bekk sem til féll og gat þetta verið allt frá 1.-10. bekk.  

 Fyrst um sinn hitti það á að ég þurfti að sjá um yngstu bekkina og stundum 

kom það fyrir að ég þurfti að fara inn í eldri bekki. Í stuttu máli vissi ég ekkert hvað 

ég ætti að vera að gera þarna inni. Ég var ekki með neitt skipulagt, vissi lítið sem 

ekkert um námsefnið og hafði enga reynslu af kennslu. Hver tími snerist bara um að 

sitja yfir nemendum og reyna að gera eitthvað. Mér gekk best með yngstu krakkana 

þar gat ég sagt sögur og farið í leiki. Eftir því sem nemendur urðu eldri þeim mun 

hræddari varð ég við þá. Ég þóttist geta þetta af veikum mætti en inni í mér var ég 

logandi hræddur og kveið í raun hverjum degi sem ég var þarna. 

 Á þessum tíma var ég að stíga upp úr erfiðum veikindum og var einnig 

beinlínis að fást við sjálfið í sjálfum mér þar sem ég var að koma út úr skápnum. Þó 

það ferli hafi hafist nokkrum árum áður þá var ég síður en svo öruggur með sjálfið 

mitt og var beinlínis að vinna í því að styrkja það á hverjum degi.  

 Ég entist ekki lengi í þessu forfallastarfi. Eftir því sem á leið og nemendur 

fundu að ég var óöruggari með hverjum deginum þá varð líðan mín verri og verri í 

skólastofunni. Jafnvel með yngstu krakkana sem mér fannst auðveldastir til að byrja 
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með. Hræðsla mín við nemendur og óöryggið mitt smitaði yfir í allt. Ég hringdi inn 

einn daginn og laug og sagðist hafa fengið aðra vinnu. 

 Ég hef ekki mikið hugað að þessu þar til núna þar sem ég les þessi fræði 

Palmers. Á þessum tíma var ég alls ekki í standi til að gera sjálfið mitt opinbert og 

hvað þá að leyfa mér að eiga í sönnu samtali við nemendur. Í mínum huga snerist það 

alls ekki um að koma út úr skápnum gagnvart þeim eða að eiga náin persónuleg 

samskipti. Heldur bara að eiga almenn samskipti. Að treysta sjálfum mér til að standa 

gagnvart þeim í skólastofunni og geta bara átt samtal um heima og geima, jafnvel um 

námið sjálft. Ég treysti mér ekki bara til að vera eins og ég er. Þó ég sé skapandi 

einstaklingur fann ég enga leið til að gera neitt í þessari forfallakennslu og það er ekki 

furða að ég hafi bugast að lokum. Í grunninn treysti ég ekki sjálfinu mínu og það var 

mjög áþreifanlegt fyrir mig þegar ég hugsa til þessarar kennslureynslu. 

 Ég tengi því við kenningar Palmers hvað varðar sjálfsþekkinguna í kennslunni 

í dag. Í raun þá gefur það mér mikið að hafa farið í gegnum það að vera ekki tilbúinn 

að eiga í berskjölduðu samtali við nemendur og því alls ekki í tengingu við sjálfið 

mitt. En það má ekki heldur gleyma að það er erfitt og ögrandi að ná þessum stað í 

kennslunni. Palmer segir einmitt að það sé nauðsynlegt að takast á við þann ögrandi 

stað og til þess að gera það þarf að gera nokkuð sem er mjög framandi í hinum 

akademíska heimi; að tala um sitt innra líf (Palmer, 2007, bls. 12). 

 En það er einmitt það sem ég vil gera í í þessari ritgerð. Ég vil kanna betur 

hvert mitt innra líf er. Fyrir hvað stend ég og hvernig hef ég staðið mig í kennslunni 

varðandi ákveðna þætti? Á sama tíma og mér finnst það spennandi þá finnst mér það 

ógnvekjandi. Mér finnst ég vera að bera mig á borð og verð þ.a.l. berskjaldaður og 

mér líður ekki vel þannig. En það eru einmitt rökin sem Palmer færir fyrir máli sínu; 

ég þarf að verða berskjaldaður og leyfa mér að sjá sjálfan mig eins og ég er. 

 Til að aðstoða við leitina að sjálfinu talar Palmer mikið um „identity“ og 

„integrity“. Í leit að viðeigandi þýðingum á hugtökunum þá finnst mér rökréttast að 

tala (í sömu röð) um sjálfsvitund og heilindi. Palmer segir að hann vilji ekki hljóma 

eins og gömul tugga þó hann tali um sjálfsvitund og heilindi því að þessi hugtök gætu 

þýtt einfaldlega “góð kennsla kemur frá góðu fólki” (Palmer, 2007, bls. 13). 

 En hugtökin þýða svo miklu meira. Palmer heldur áfram og segir: 

But by identity and integrity I do not mean only our noble features, or the 

good deeds we do, or the brave faces we wear to conceal our confusions and 

complexities. Identity and integrity have as much to do with our shadows and 
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limits, our wounds and fears, as with our strengths and potentials (Palmer, 

2007, bls 13). 

  

Sjálfsvitund og heilindi þýða því ekki aðeins allt það góða sem sjálfið býr yfir 

heldur einnig hræðsla okkar og takmarkanir. Palmer segir að það sé nauðsynlegt að 

takast á við alla þætti sjálfsins til að styrkja sig í kennslustofunni. 

 

Með þessi góðu orð að leiðarljósi langar mig að kanna betur alla þó flóknu 

veröld sem sjálfið mitt hefur að geyma í kennslunni. Ég veit ég hef marga styrkleika 

og ég hef verið farsæll í starfi hingað til. Ég veit að margt hefur gengið vel og að 

nemendur eru ánægðir með mig sem kennara. Ég veit að vitneskja mín á málefnum 

leiklistarkennslu í framhaldsskólum er mikil og ég get nýtt mér hana til að verða betri 

kennari. En ég veit líka að ég gæti gert betur. Það eru ýmsir þættir hjá mér sem mig 

langar til að takast á við sem gerast í skólastofunni og ég vil nota þessa rannsókn til að 

kanna almennilega hverjir þeir eru. 

 Með því að takast á við kosti mína og galla, tækifæri mín og möguleika, á ég 

líklega auðveldara með að átta mig á því hvernig ég get verið sjálfum mér trúr í 

störfum mínum sem kennari og unnið af heilindum.  

 

4.2 Raddir nemenda 

 

            Eitt af því fyrst sem vekur athygli mína við að rýna í gögnin, bæði endurmats-

skýrslur áfanga frá 2009 sem og í dagbókina mína frá önninni, þá kemur í ljós að ég 

hef lagt mikla áherslu á að eiga virkt samtal við nemendur um fjölmarga þætti 

námsins. Það á bæði við um uppbyggingu einstakra áfanga og innihald þeirra, 

verkefnin sem nemendur eiga að leysa í áföngum og einnig uppbyggingu allrar 

leiklistarbrautarinnar. 

           Þegar fyrsti hópurinn fór í gegnum námið á leiklistarbraut þá lagði ég 

sérstaklega mikið upp úr því að eiga samtal við nemendur um uppbygginguna og 

inntak námsins. Í rauninni sárvantaði mig samtal og endurgjöf varðandi þessa þætti. 

Það var vissulega gott að eiga samtal við fagaðila frá Listaháskóla Íslands en þegar 

öllu var á botninn hvolft, þá vissu þeir ekki hvað var í rauninni í gangi inni í 

kennslustofunni í hverjum áfanga fyrir sig. Þeir einu sem höfðu vitneskju um það voru 

ég og nemendur mínir. Eftir að hafa lagt áherslu á þessi samskipti með fyrsta hópnum 
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þá fann ég hversu gefandi það samtal var bæði fyrir mig og nemendurna. Því ákvað ég 

að halda þessum samskiptum áfram. 

Raunar virðist vera vaxandi áhugi á því að hlusta betur á raddir nemenda til að 

skilja betur og bæta þátttöku þeirra í náminu sem og kennslu og nám almennt. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að nemendur hafa ýmislegt fram að færa sem er vel þess 

virði að hlusta á (Chimwayange og Kane, 2013). 

 

4.2.1 Fyrsti hópurinn 

 

Strax frá byrjun hafði ég gert fyrsta leiklistarhópnum grein fyrir því hversu 

mikilvægt það væri fyrir framtíð brautarinnar að nemendur mynduðu sér skoðun á 

náminu. Þeir væru í raun frumkvöðlar og þeirra raddir væru mjög mikilvægar í því 

samhengi. Meðan þeir fóru í gegnum alla brautina hlustaði ég af athygli á skoðanir 

þeirra og rök fyrir hinum og þessum breytingum sem þeir stungu upp á. Til að mynda 

byrjaði ég að láta þá skrifa lokagreinargerðirnar við lok áfanganna þannig að þeir 

gætu gert sjálfsmat og á sama tíma myndu þeir varpa ljósi á áfangann í heild. Þannig 

mátu þeir sig sjálfir og lærdóm sinn í áfanganum í gegnum verkefni og æfingar. Hins 

vegar var þeim ekki beint gert að segja hvað þeim fannst um áfangann og skoðun sína 

á honum, nema þeir gerðu það að eigin frumkvæði. Ég las svo á milli línanna og 

reyndi að átta mig á betri leiðum til að byggja upp áfangana og skerpa inntak þeirra. Í 

lok annar skrifaði ég svo skýrslu um hvern áfanga þar sem ég sagði stuttlega frá hvað 

mætti bæta fyrir næsta skipti sem áfanginn var kenndur. Þær skýrslur skoðaði ég svo 

alltaf við gerð kennsluáætlunar næst þegar sami áfangi var kenndur. 

            Í grunninn var ég mjög ánægður með þá aðferð að virkja nemendur svona 

mikið í þróunarferlinu. Í rauninni var það nauðsynlegt fyrir mig, þar sem ég gat ekki 

rætt við neinn annan um efnistök, kennsluafðerðir, framþróun eða heildarphugsun 

brautarinnar. En eins og kemur fram í rannsókn Chimwayange og Kane hér að ofan, 

þá var ég sem kennari ekki eini sérfræðingurinn inn í kennslustofunni. Þannig 

þróuðust áfangarnir hægt og rólega og ég hlustaði af athygli á skoðanir nemenda. 

            Þegar þessi fyrsti hópur hafði lokið öllum áföngum brautarinnar þá taldi ég 

mjög mikilvægt að eiga með nemendum ítarlegan endurmatsfund varðandi alla áfanga 

og uppbygginguna í heild. Fundurinn var mjög gefandi fyrir mig og ég skrifaði niður 
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punkta og athugasemdir sem komu fram. Þessi fundargerð nýttist mér vel og hef ég 

punktana frá fundinum undir höndum.  

            Nemendur voru ánægðir með uppbygginguna í heildina og þeim varð ljóst eftir 

því sem leið á námið hverju uppbyggingin þjónaði. Nemendur voru í heildina mjög 

ánægðir með sjálfstæðu vinnubrögðin sem þeir þurftu að sýna í lokaáfanganum og að 

þurfa að standa svona mikið með sér og keyra sjálfir sín verkefni áfram. Þá sögðu 

sumir að frjálsa mætingin í lokaáfanganum hefði haft jákvæð áhrif því þeir þurftu að 

læra að standa með sjálfum sér og vera virkir í sköpunarferlinu. Einnig nefndu þeir 

hversu mikilvægt það var að hafa lokaverkefnið alveg opið þannig að þeirra listræna 

sýn réði ferð. 

Einnig var ánægja með hversu fjölbreytt námið var og hversu mörg svið innan 

leikhússins var farið yfir. Þá var ánægja með leiklistarsöguna því margir nefndu að sá 

áfangi hafi opnað huga þeirra mikið. Að lokum upplifðu nemendur að kennarar væru 

að taka framförum varðandi kennsluaðferðir því þær færu batnandi.  

            Þeir þættir sem nemendur töldu að mætti bæta voru nokkuð margir, sem var 

hið besta mál. Þeim varð tíðrætt um dagbækurnar, sem ég kalla í dag 

ígrundunarbækur. Sum vildu fella þær niður því þeim hentaði ekki að skrifa í dagbók. 

Nemendur sögðu þó að þeir skildu mikilvægi dagbókanna og sumir nefndu hversu 

mikið það hjálpaði í lokaáfanganum að líta í gamlar dagbækur. Í umræðum kom fram 

að þeir sömu og vildu sleppa dagbókinni stungu upp á því að taka alltaf fimm mínútur 

síðast í hverjum tíma til að skrifa í dagbókina. Einnig kom hugmynd upp um hvort 

það væri ekki sniðugt að kenna þeim að skrifa í dagbók til að byrja með. Þetta er 

reyndar nokkuð sem ég hef tekið fastari tökum eftir þetta.   

Einnig var nemendum mjög umhugað um mætingarregluna, sem er 87%, 

annars er nemandi fallinn á mætingu. Nemendur gera sér mjög vel grein fyrir ástæðu 

þessarar reglu og vildu ekki breyta henni, sumir vildu hreinlega hækka 

mætingarprósentuna þannig að reglan yrði enn strangari. Einn nemandi stakk upp á 

því að leikhópurinn Vesturport kæmi inn á 2. ár til að tala gagngert um mikilvægi 

mætingar í leiklist. Þar átti nemandi við að hann hefði viljað heyra það frá fyrirmynd 

úr leikhúsheiminum hversu mikilvæg góð mæting er. Í dag vanda ég mig sérstaklega 

þegar ég ræði þessi mál við nemendur og geri þeim fyllilega grein fyrir 

mætingarreglunni og af hverju mæting er mikilvæg. 
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            Nokkrir punktar aðrir voru nefndir og ekki síður mikilvægir. Nemendur 

nefndu t.d. að gott væri að fá inn aðra kennara en bara mig. Ég er hjartanlega sammála 

því enda var þetta fyrsti hópurinn og ég kenndi þeim hvern einasta áfanga, nema í lok 

námsins þegar kom inn forfallakennari vegna annarra verkefna hjá mér. Í dag koma 

fleiri að kennslunni enda er það mjög mikilvægt að nemendum sé ögrað á mismunandi 

hátt og að þeir fái mismunandi sýn á listina. 

            Í punktunum frá fundinum sé ég einn punkt sem ég hef ekki tekið nógu vel 

utan um en hef viljað gera það í hvert skipti sem ég kenni lokaáfangann: að auglýsa 

sýningar lokaverkefna nemenda betur. Þetta er eitthvað sem ég hef alltaf ætlað að taka 

betur utan um en einhverra hluta vegna hefur það ekki tekist. Á komandi önn ætla ég 

að gefa þessu sérstak athygli og jafnvel setja inn verkefni hjá nemendum sem lýtur að 

auglýsingu á lokaverkefninu. 

Í ljósi þess hversu góður þessi fundur með nemendum var og hversu ítarlega 

endurgjöf þeir veittu þá hef ég haldið áfram samtali við sum þeirra í kjölfarið um nám 

þeirra á leiklistarbraut í FG. Einn punktur kom nýverið frá nemanda sem hafði farið í 

leiklistarnám í háskóla. Þegar ég spurði nemandann um hvort hann hefði viljað hafa 

eitthvað öðruvísi í leiklistarnámi hans í FG þá sagði hann að það mætti leggja enn 

meiri áherslu á greinandi greinargerðar, þar sem næstum hver áfangi í háskólanum 

hans krefðist þess. Það gladdi mig mikið að heyra þetta þar sem ég hef alltaf haft á 

tilfinningunni að greinargerðir skipta miklu máli og þjóna margvíslegum tilgangi. Í 

kjölfarið hef ég aukið vægi þessara lokagreinargerða og lagt enn meiri áherslu á þær í 

öllum áföngum.  

Endurmatsfundurinn með þessum fyrsta hóp reyndist því vera mjög gefandi 

fyrir þróun og uppbyggingu brautarinnar. Þó  má ekki gleyma að ég vísa hér 

sérstaklega í hann vegna þess að ég hef undir höndum fundargerðina sem ég hélt. Að 

sama skapi átti ég mörg samtöl við nemendur í kennslustundum og á göngum skólans 

varðandi námið. Ég kannski skrifaði það ekki niður í dagbók en mundi oft eftir þeim 

þáttum sem þeir tjáðu sig um. Ég vó og mat innlegg þeirra og stundum breytti ég 

áherslum í samræmi við óskir nemenda í þessum fyrsta hóp brautarinnar.  
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4.2.2 Dæmi um bein áhrif nemenda  

  

Gott dæmi um hvernig nemendur höfðu beint áhrif á uppbygginguna snýst um 

áfangann Leiklistarsaga sem er á 2. þrepi. Áfanginn er kenndur á 4. önn eða á seinni 

hluta 2. árs (sjá skýringarmynd í kafla 3.4 um uppbyggingu brautar). Á þessum 

tímapunkti í náminu hafa nemendur þegar klárað þrjá aðra áfanga í leiklist sem allir 

eru verklegir; Grunnáfanga og Spuna á 1. þrepi og svo Rödd og texta á 2. þrepi. Í nýju 

námskránni hefur brautin verið uppbyggð þannig að leiklistarsagan hefur verið eini 

áfanginn sem nemendur stunda í leiklist á þessari 4. önn. Vegna þess er miklu minna 

um verklega leiklistarkennslu en annars hefur verið í námi þeirra hingað til þar sem 

söguáfanginn er einnig bóklegur. Þar af leiðandi sitja nemendur meira í kennslustofu 

en áður og læra um hinar ýmsu stefnur og strauma leiklistarsögunnar. Nemendur 

töluðu um að það séu mikil viðbrigði að koma allt í einu í einn leiklistaráfanga þar 

sem ekki er mikil hreyfing og verkleg vinna. Einn nemandi sagði orðrétt að það tæki á 

vissan hátt gleðina úr leiklist fyrir honum. Nemendur skildu samt að bóknám þyrfti að 

vera partur af náminu, sérstaklega í þessum áfanga.  

Í samtali sem ég átti við nemendur um hvernig 4. önninni var háttað spurðu 

þeir hreint út hvort ekki væri hægt að hafa annan áfanga sem kenndur væri samhliða 

leiklistarsögunni og tæki á verklegum þáttum. Í kjölfarið á þessu samtali skoðaði ég 

hvernig það kæmi út í heildarskipulagi brautarinnar og sá að hægt var að breyta 

skipulaginu. Núna er því áfanginn Leikstjórinn kenndur samhliða Sögu leiklistar á 4. 

önn og í raun kemur það betur út varðandi heildarskipulagið í uppbyggingu 

áfanganna. Enn og aftur sannaði það sig að skoðanir nemenda á eigin námi eru vel 

þess virði að skoða með opnum hug. Þó að lokaákvörðun sé alltaf mín þá geri ég mér 

líka grein fyrir því að endurgjöf frá nemendum varðandi námið getur verið vel þess 

virði að hlusta á. Það er mikilvægt fyrir kennara að átta sig á því að nemendur líta 

sínum augum á hlutina og að þeirra sjónarhorn getur oft glætt kennsluna nýju lífi. 

 

Af þessari reynslu minni leiðir sú niðurstaða að það að eiga virkt samtal við 

nemendur um námið hefur verið mjög til góðs, bæði fyrir þróun brautarinnar og 

nemendur. Í kjölfar góðra breytinga sem gerðar eru eftir hugmyndum nemenda reyni 

ég eftir fremsta megni að láta þá vita af því þannig að þeir upplifi að sköpunarkraftur 

þeirra, gagnrýnin hugsun og skoðanir hafa áhrif á nærsamfélag þeirra með beinum 
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hætti. Þar að auki kæmi  það mér ekki á óvart ef það mundi koma í ljós að þeir 

nemendur sem voru í fyrsta hópnum fyndist þeir eiga sitt lítið í uppbyggingunni. 

Raunar er ég sannfærður um að allir nemendur hingað til eiga mikið í 

uppbyggingunni, meira að segja þeir sem eru á fyrsta ári núna haustið 2014. 

            Ég reyni því alltaf að bjóða gagnrýna hugsun nemenda velkomna inn í 

kennsluna. Það að þjálfa gagnrýna hugsun á þennan hátt er mikilvægt tæki fyrir 

nemendur fyrir framtíðina og er ein af grundvallarforsendum nýrrar aðalnámskrá frá 

2011 eins og þegar hefur komið fram í kafla 3.5 hér að ofan. 

 

4.3 Endurmatsskýrslur 

 

 Í lok hverrar annar er kennurum í FG gert að skila skýrslu um hvern áfanga 

sem þeir kenna. Þetta eru  mikilvægar heimildir um hvernig áfangarnir gengu, bæði 

hvað gekk vel og einnig hvað hefði mátt betur fara. Öllum þessum skýrslum er skilað 

til kennslustjóra hverrar deildar sem vinnur svo úr þeim stóra skýrslu fyrir alla 

deildina. Ég hef tekið vinnunni við þessar skýrslur opnum örmum frá upphafi og 

haldið vel utan um þær. Ég hef gert mér grein fyrir mikilvægi þess að læra af 

reynslunni, sérstaklega varðandi fyrsta skiptið sem ég kenndi áfangana. Fyrir þessa 

rannókn hef ég lesið allar skýrslurnar sem ég hef gert frá upphafi og skoðað hvort 

einhverja heildarmynd sé þar að finna.  

 Það sem stendur upp úr er hversu duglegur ég hef verið að skoða með 

gagnrýnum augum það sem farið hefur fram í tímum á önninni. Oftar en ekki er um að 

ræða ýmislegt sem þarf að breyta og bæta til hins betra. Þegar ég les t.d. fyrstu 

skýrslurnar frá 2010 þá sé ég að áherslurnar þar á einstaka áföngum eru nokkuð ólíkar 

því sem þær eru í dag. Þetta skýrist að mörgu leyti af því að ég hef tekið tillit til þeirra 

þátta sem þurfti að bæta hverju sinni. Sem dæmi um þetta er að haustið 2010 voru 

áfangarnir Rödd og texti og Baksviðs í fyrsta skiptið á brautinni. Þá önn skrifaði ég 

marga punkta varðandi hvað mætti betur fara og snúa þeir aðallega að skerpingu á 

innihaldi og skipulagi. Haustið 2011 þegar þessir áfangar voru kenndir í annað sinn 

var endurmatið allt öðruvísi. Þá voru miklu færri punktar varðandi hvað mætti betur 

fara en aftur á móti voru margir punktar varðandi hvað gekk vel (Endurmatsskýrsla 

frá hausti 2010 og hausti 2011). 
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 Í skýrslunum sé ég glöggt að ég hef hlustað vel á raddir nemenda þegar þeir 

hafa myndað sér skoðun á náminu hvort sem það eru einstök verkefni, leikir eða 

æfingar því ég tek það fram ef nemendur koma með hugmyndir um breytingu. Oftast 

er um að ræða breytingar á einstökum verkefnum t.d. að taka eitt verkefni út eða að 

láta annað verkefni gilda meira. Ég ætla ekki að taka ítarleg dæmi um þessa hluti en 

skoða frekar nokkra lykilþætti sem standa upp úr við lestur skýrslanna. 

  

4.3.1 Skýrara innihald áfanga 

 

Dæmi um breytingu sem hefur átt sér stað sést vel á áfanganum Rödd og texti. Í 

byrjun snerist áfanginn bæði um sögulegt samhengi grískra harmleikja og uppruna 

vestræns leikhúss á sama tíma og nemendur lærðu um einn harmleik sérstaklega. Þeir 

fengu einnig einræðu úr þessum tiltekna harmleik til að vinna með og í lok annar kom 

utanaðkomandi prófdómari og dæmdi frammistöðu nemenda. 

 Í ljósi skoðana nemenda og upplifunnar minnar á áfanganum breyttist hann 

þannig að ég sleppti alfarið sögulegu samhengi harmleiksins og gerði áfangann að 

meiri þjálfunaráfanga fyrir radd- og textavinnu. Þetta var ósk margra nemenda og ég 

taldi það að sama skapi heillavænlegt að gefa þessum þætti fókus svo snemma í 

náminu en áfanginn er fyrsti áfanginn sem nemendur taka á 2. þrepi. Í dag snýst 

áfanginn því að mestu um einræðuvinnu leikarans og að hita upp og þjálfa röddina og 

líkamann fyrir performans. 

 Sögulegt samhengi grísku harmleikjanna er vissulega mikilvægt og því færði 

ég það efni yfir í Sögu leiklistar. Við þetta var upplifun mín að innihald áfangans varð 

skarpara  og niðurnjörvaðra því radd- og textavinnan fékk aukið vægi. Einnig var 

hægt að fara dýpra í það efni og kynna almennilega til sögunnar tæki og tól leikarans í 

textagreiningu sem er grunnur fyrir persónusköpun og leikritagreiningu síðar í náminu 

eins og í áföngunum Leikstjórinn og Senuvinna. 

 

4.3.2 Skýrari skilaboð frá mér 

 

Við lestur á endurmatsskýrslunum sé ég einn mikilvægan lykilþátt sem kemur upp í 

skýrslunum. Ég staldraði við þennan þátt því aðrir þættir sem þurfti að bæta á milli 

anna komu ekki aftur upp. Þannig að þetta var greinilega eitthvað sem ég hef ekki 
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bætt eins mikið á milli anna. Þessi þáttur snerist um að ég gefi skýrari skilaboð í 

innlögn á verkefnum, æfingum og öðrum þáttum vinnunnar. 

 Í endurmatsskýrslunni frá haustinu 2010 má lesa að ég þurfi að vera skýrari 

varðandi skipulag áfangans Baksviðs sem er kenndur af gestakennurum. Í skýrslunni 

koma fram þessir punktar: 

- Vera skýrari gagvart gestakenurum í sambandi við umsagnir sem þeir eiga að 

skila í lok tímaibilsins. 

- Gefa gestakennurum skýrari skilaboð um hvers er ætlast til af þeim, þ.e. hvað 

eiga nemendur að kunna þegar gestakennari er búinn. 

- Að vera nákvæmur og skýrari gagnvart nemendum þegar lokaverkefni er lagt 

fyrir hvað varðar ritstuld (Endurmatsskýrsla lek213, haustið 2010). 

 

Þarna kemur fram að ég hef ekki gert nóg af því að láta gestakennara vita hvert 

markmið áfangans var eða hvers var ætlast til af þeim.  Haustið 2011, þegar áfanginn 

var kenndur í annað sinn, þá skrifa ég ekkert um það að þurfa að gefa gestakennurum 

skýrari skilaboð. Reyndar skrái ég lítið sem þarf að bæta nema smáatriði, þannig að 

þessir þættir hafa tekist betur. 

Þegar ég lít á endurmatsskýrslur fyrir veturinn 2013-2014 er hægt að sjá að ég 

legg meiri áherslu á að vera almennt skýrari í ýmsum þáttum vinnunnar. T.d. skrifa ég 

þessa punkta varðandi áfangann Rödd og texti: 

- Vera skýrari með hvað skal lært á önninni. 

- Vera skýrari með glósur í bóklega tímanum. Þeir eru mikilvægir, en þarf að setja 

það skýrar upp. 

- Skoða betur hvað á nákvæmlega að skoða í einræðuvinnunni, t.d. að skoða bara 

einn hlut í viku, í stað þess að vera alltaf að skoða allt  (Endurmatsskýrsla, haust 

2013) 

 

Þessi síðasti punktur snýst um að skipuleggja vel hvað ég er að gera í 

skólastofunni og hvernig ég get skýrt út fyrir sjálfum mér hvað á að taka fyrir hverju 

sinni. Fyrir utan þessa punkta segi ég líka í skýrslunni um Samsköpunaraðferðir að ég 

þurfi að „skipuleggja innlögn hverju sinni“ og „ekki bara gera eitthvað“ 

(Endurmatsskýrsla, haust 2013). Ennfremur segi ég í skýrslu um áfangann Senuvinnu 

frá vori 2014 að ég þurfi að „vera skýrari á verkefnum og verkefnaskilum“ og að ég 
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eigi að „skýra karakterbók/ígrundunarbók í upphafi fyrir þau [nemendur)“ 

(Endurmatsskýrsla 2014). 

 Af þessu að dæma sé ég að í kennslu minni þarf ég augljóslega að átta mig á 

því hvernig ég get verið skýrari varðandi æfingar og verkefni. Að vissu leyti snýst 

þetta um að ég þurfi að skipuleggja námið betur. Eins og ég segi áður þá er ekki til 

nein kennslubók um leiklistarkennslu í framhaldsskóla á íslensku. Út af því hef ég 

þurft að búa til allt mitt efni sjálfur. Það hef ég gert að langmestu leiti út frá 

dagbókum mínum úr leikaranáminu sem er nokkuð gott safn og fullt af fróðleik. En 

einmitt vegna þess að þetta eru aðeins dagbækur þá er efnið stundum óreiðukennt hjá 

mér og ég geri mér grein fyrir því. Þessi skýrleiki sem ég þarf stöðugt að bæta mig í 

snýst um að ég þurfi að kjarna efni hvers áfanga fyrir sig og átta mig á aðalatriðunum 

hverju sinni. Annars er auðvelt að detta í að ætla að kenna allt í einu. Til að mynda á 

áfanginn Rödd og texti ekki að snúast um neitt annað en rödd og texta. Þar er farið í að 

þjálfa rödd nemenda sem tæki til túlkunar og þeir eru vopnaðir með tækjum og tólum 

í textagreiningu. Í þeim áfanga væri hægt að ætla að fara líka í sögulegt samhengi 

grískra harmleikja eins og ég gerði í byrjun. Eða það væri hægt að fara í sögulegt 

samhengi Shakespeare og skoða í kjölinn verk hans út frá bókmenntafræðinni.  

 Það gefur auga leið að ég þarf að skoða hvernig ég get kjarnað inntak hvers 

áfanga og gætt þess að kenna bara eitt í einu þannig að áhersla áfangans verður skýr. 

 

4.4 Endurgjöf 

 

Í gögnunum sé ég einnig endurtekin þemu sem snúa að endurgjöf til nemenda. 

Það er að segja hvernig ég tek fyrir vinnu nemenda og leiðbeini þeim í listinni og 

hvernig ég tala við þá varðandi verkefni. Ég tel að nokkrir áhugaverðir hlutir hafi 

gerst hjá mér varðandi endurgjöf á þessari önn. En þeir hlutir hófust þó áður en ég 

hitti nemendur í kennslustofunni í byrjun annar. 

Í sumar hafði ég ákveðið að takast á við einn ótta minn. Ég fór á nokkur 

spunanámskeið hjá Dóru Jóhannsdóttur leikkonu. Hún hefur verið í New York og lagt 

stund á Long Form Improv (langforma spuna) sem kallast The Harold og á íslensku 

hefur þetta verið þýtt sem Haraldurinn. Námskeiðin voru í allt sumar og ég byrjaði að 

fara á grunnnámskeið í júní, svo annað í júlí og að lokum fór ég á framhaldsnámskeið 

í ágúst. 
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Ástæðan fyrir því að ég nefni þetta sérstaklega er sú að þetta ögraði mér mikið. 

Þrátt fyrir fjögurra ára leiklistarnám þá hef ég alltaf verið mjög óöruggur í spuna enda 

var aldrei farið sérstaklega í spuna þar sem fólk mætir á svið og byrjar eitthvert atriði 

út frá eingu sem oft verður kómískt og áhorfendur hlæja oftar en ekki.  

Ég skrifaði í dagbók sem ég hélt yfir námskeiðið að ég hafi verið mjög 

stressaður þegar námskeiðið byrjaði og jafnvel í fyrstu skiptin. En það rjátlaði fljótt af 

mér og hafði það mjög mikið með afstöðu Dóru að gera og hvernig hún kenndi 

námskeiðið uppbyggilega og hvernig hún veitti endurgjöf.  

Í stuttu máli fannst mér ég fljótlega öruggur með hópnum á námskeiðinu. Dóra 

lagði alltaf áherslu á það í upphafi að það „þarf ekki að vera fyndið sem maður gerir“. 

Einnig sagði hún að maður ætti aldrei að hugsa um að gera eitthvað fyndið heldur 

fylgja bara einföldum reglum og þá verða aðstæðurnar ósjálfrátt fyndnar. Til að hjálpa 

okkur nemendum á námskeiðinu þá var Dóra mjög nákvæm varðandi endurgjöf eftir 

hverja einustu æfingu og var alltaf fljót að koma auga á það sem upp á vantaði eða ef 

við gleymdum mikilvægum tæknilegum þáttum. Hún spurði spurninga til að hjálpa 

okkur og greindi hverja spunasenu eftir á. Á sama tíma fagnaði hún öllum mistökum 

mikið og sagði að þau væru mikil gjöf í svona vinnu.  

Eins og kemur fram hér að ofan þá er þetta eitthvað sem ég hef lagt áherslu á í 

minni kennslu. Þarna var eins og ég skildi fyrst almennilega það hvað það skiptir í 

rauninni miklu máli að fagna beri mistökunum og taka utan um þau. Einnig skipti það 

miklu máli hversu mikla áherslu Dóra lagði á það að þetta væri tækni sem tæki tíma 

að ná utan um og við ættum að vera þolinmóð gagnvart því. Hún minnti stöðugt á það 

og á sama tíma var hún með góða endurgjöf varðandi tæknileg atriði sem máttu betur 

fara, þannig að ég upplifði að ég tæki miklum framförum í sumar á öllum 

námskeiðunum. Ég varð fljótt rólegri, treysti sjálfum mér betur og treysti einnig betur 

fólkinu sem var með mér á námskeiðinu því spuni snýst um að allir eru að vinna 

saman. Ef maður sjálfur veit ekki hvað maður er að gera þá á maður að geta treyst því 

að einhver annar í hópnum veit það. 

Eftir á að hyggja var ég í sporum nemenda minna á þessum námskeiðum í 

sumar. Ég veit að leiklistartímar eru oft mjög ögrandi á margan hátt og það getur 

stundum verið erfitt að taka ekki endurgjöf persónulega. Þannig að þetta voru 

aðalpunktarnir sem ég tók frá spunanámskeiðunum í sumar varðandi kennslu: 
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1. Hrósa mikið fyrir það sem vel ert gert og hafa almennt jákvætt viðhorf 

gagnvart öllum. 

2. Vera óhræddur við að gefa ítarlega endurgjöf varðandi tæknileg atriði sem má 

bæta. 

3. Skapa traust í hópnum með því að minna á að við stígum lærdómsskrefin 

saman. 

 

Haraldurinn er í grunninn mjög „hrein“ vinna, ef svo er hægt að komast að 

orði. Dóra lagði námskeiðið skýrt upp þannig að tæknin væri í grunninn einföld en 

það tekur mikinn tíma og mikla æfingu til að þess að ná valdi á henni. Þar holar 

dropinn steininn eins og í öllu öðru. 

Strax og ég byrjaði að kenna í lok ágúst núna á haustönn 2014 í FG þá var ég 

greinlega ennþá með hugann mjög mikið við fyrrnefnt spunanámskeiðið því ég tala 

um Dóru strax í fyrstu færslunni varðandi endurgjöf í leikstjórnaráfanganum. Ég 

skrifaði þar:  

Mér finnst ég hafa lært ógeðslega mikið af Dóru varðandi endurgjöf og ekki vera 

feiminn við að demba endurgjöf á alla strax. Það hefur alveg verið ögrandi fyrir mig 

að þurfa að taka endurgjöfinni þar [hjá Dóru] og lenda ekki í algerum mínus yfir því 

sem gekk illa. En það er brjálæðislega gefandi að fagna mistökunum þegar maður 

gerir þau til að læra af þeim. (Dagbók B.S., 26. ágúst 2014). 

 

Þarna kemur líka í ljós að oft voru spunanámskeiðin ögrandi varðandi 

endurgjöf til mín. Ég varð stundum miður mín þegar mér gekk illa eða var ekki að ná 

einhverjum þætti í spunanum strax. En á sama tíma sé ég hvað það er gefandi að læra 

af mistökunum. Það er í raun mjög merkilegt að ég hafi fundið svo sterkt fyrir þessu á 

eigin skinni það sem ég veit að nemendur mínir upplifa það stundum í náminu að 

fyllast af óöryggi ef þeim gengur illa í verkefnum eins og ég kem inn á síðar. Þarna 

var ég í nákvæmlega sömu aðstæðum og þeir.  

 

4.4.1 Endurgjöf í leikstjóraáfanganum (LEIK2LS03) haustið 2014 

 

Þessi dagbókarfærsla hér að ofan átti við einn tíma sem ég kenndi í áfanganum 

Leikstjórinn  þar sem nemendur fengu verkefni til að leysa í tíma. Ég skipti þeim í 

fjögurra manna hópa og verkefnið var eftirfarandi: 
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- Að búa til mjög stutt leikrit sem gerist í afmörkuðum heimi þar sem vissar 

atferlisreglur gilda sem væru mjög strangar. Að sama skapi voru öll frávik frá 

þessum atferlisreglum mjög óviðeigandi og refsiverð. Verkefnið var því að 

búa til  og sýna áhorfendum skýran heim og þeir sæju skýrt atferlisreglurnar 

strax í upphafi leikritsins. Til að skapa baráttu í verkinu kemur inn persóna 

sem virðir ekki þessar reglur og hegðar sér öðruvísi en hinir. 

 

Til dæmis var einn hópurinn með heim þar sem bannað var að tala og allir 

notuðu fingramál. Verkefnið snerist um að sýna áhorfendum skýrt í fyrsta atriðinu 

hvaða reglur væru í heiminum (persónur notuðu bara fingramál). Svo kom persóna inn 

á svið og byrjaði að tala og það skapaði mikið uppnám meðal hinna persónanna. 

Verkefnið var því að sýna áhorfendum skýrt og greinilega hverjar reglur heimsins 

voru (nota fingramál) og hvað var bannað að gera (tala upphátt). 

Í stuttu máli voru verkefnin ekki nógu skýr. Það var eins og nemendur hafi 

ekki skilið verkefnið og þ.a.l. var ég ekki nógu skýr í innlögninni á því (sbr. punkt 

fyrir ofan varðandi skýrari skilaboð frá mér). Þannig að ég tók ákvörðun um að gefa 

hverjum hópi skýra endurgjöf varðandi hvernig upphaf hvers verks fyrir sig gæti verið 

skýrara. Þvínæst áttu hóparnir að skerpa á atferlisreglunum og gera enn skýrara fyrir 

áhorfendum hvaða reglur giltu í heiminum og hvað væri bannað að gera þar. Þessi 

endurtekning tókst mjög vel og öll verkin voru mun skýrari og nemendur sáu það líka 

á leikritum samnemenda sinna. 

Í þessum tíma fann ég að það ögraði mér að gefa nemendum strax endurgjöf 

vegna þess að kannski var ég að búast við því að þeir færu í vörn yfir því eins og ég 

hafði gert fyrr um sumarið. Ég skrifaði: „ég fór strax að velta því fyrir mér hvort 

nemendur yrðu óöruggir vegna þess að ég var að gefa þeim endurgjöf strax“.  Málið 

var bara að verkefnið sem þeir fengu var ekki nógu vel leyst af hendi í upphafi. Þar að 

auki þurftu nemendur að öðlast þekkingu á því hvernig hægt er að búa til skýran heim 

strax frá byrjun leikrits til að skapa baráttu og átök.  Það skipti máli fyrir efnið sem á 

eftir kom í áfanganum. Ég sé að ég þarf að vera óhræddari við að gefa endurgjöf í 

tímum.  

Endurgjöfin sem ég veitti þeim í þessum tíma snerist bara um þau tæknilegu 

atriði sem nemendur gætu bætt í verkinu sínu. Þarna gaf ég þeim skýra endurgjöf sem 

veittist ekki að þeim persónulega heldur snerist um þá tækni sem þeir voru að beita í 
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verkefninu. Ég uppgötvaði þarna að ég sjálfur hef verið upptekinn af því að taka 

endurgjöf á mína listsköpun persónulega. Eins og segir fyrir ofan þá gerði ég það að 

einhverju leyti til að byrja með á spunanámskeiðinu hjá Dóru. Af þessu dreg ég þá 

ályktun að vegna þessa óöryggis hjá mér varðandi að fá endurgjöf, þá var ég hræddur 

við að gefa nemendum mínum skýra endurgjöf á tæknilega atriði. Þetta var stór og 

mikilvæg uppgötvun fyrir mér. Þarna uppgötvaði ég því enn annan flöt á heilindu 

mínum og eftir á að hyggja var þetta mjög gefandi lærdómur. Þessi hræðsla við að 

veita og fá endurgjöf er hluti af mínum heilindum og það að ég hafi gert mér grein 

fyrir því gerir mig að betri kennara, eins og Palmer (2007) bendir á. 

 

Leikhúsið er hóplistform. Þar vinna fáir einir í sínu horni, heldur snýst 

sköpunarferlið innan leikhússins um mjög virkt samtal milli listamannanna; leikara, 

leikstjóra, búninga-, sviðsmynda- og leikmyndahönnuða, dramatúrga, leikskálda og 

svo framvegis. Að þjálfa nemendur á leiklistarbraut í að eiga faglegt samtal um listina 

er því mjög mikilvægur hluti af náminu. Nemendur þurfa að kunna að veita 

uppbyggilega endurgjöf og á sama tíma að taka við henni á faglegan hátt. 

Þegar ég rýndi í lokagreinargerðir nemenda í áfanganum þá kom það mér á 

óvart hversu margir af þeim nefna að þeir hafi lært mjög mikið af allri samvinnunni 

við samnemendur sína. Einn nemandi sagði t.d. þetta varðandi áfangann: 

Ég lærði mikið varðandi samvinnu í þessum áfanga. Það var mjög þroskandi að 

vinna svona mikið í hópum. Í greiningarverkefnunum að fá skoðanir frá öðrum og 

komast að sameiginlegri niðurstöðu. Líka í tríóunum [hópunum] að vinna svona 

lengi og svona mikið með þeim sömu var mjög lærdómsríkt, maður þurfti bæði að 

stjórna og vera stjórnað (Lokagreinargerð nemanda, 2014) 

 

 Annar nemandi hafði þetta að segja um samvinnu: 

Mér kom mest öll þessi samvinna á óvart, ég geri mér þó fulla grein fyrir því að 

vera leikari og leikstjóri sé mikil samvinnu, en þó gerði ég mér ekki fulla grein fyrir 

því að ég myndi bara læra það sí svona. Ég lærði betur hvernig samvinna fer fram, 

samvinna er ekki bara að setjast saman í hóp og vinna, heldur fylgir samvinnu 

meira en það, eins og t.d. traust innan hópsins til að geta sagt sínar skoðanir 

(Lokagreinargerð nemanda, 2014). 

 

Fleiri hugleiðingar nemenda voru í þessum dúr. Þeir nefna oft að 

samvinnuhæfni þeirra hafi aukist til muna því verkefnið var margslungið sem lá fyrir 

þeim og þegar þeir uppgötvuðu hvað allt varð miklu auðveldara þegar þeir hlustuðu á 
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samnemendur sína og gáfu öllum hugmyndum séns, þá varð allt auðveldara og atriðin 

þeirra, sem þeir voru að leikstýra, urðu mun betri. Í áfanganum lærðu því nemendur 

faglega leið til að gefa endurgjöf og taka við henni. Þegar þeir voru leikstjórar þurftu 

þeir að leikstýra samnemendum sínum með því að gefa þeim endurgjöf á leikinn. Að 

sama skapi þurftu nemendur að taka við faglegri endurgjöf þegar þeir voru í hlutverki 

leikarans. Eins og segir fyrir ofan þá snýst samvinnan í leikhúsi um endurgjöf. Það er 

mjög áhugavert fyrir mig að átta mig á því hversu mikið nemendur hafa lært varðandi 

endurgjöf í áfanganum. Að lokum má því segja að ég þurfti ekki að vera hræddur við 

endurgjöfina því nemendum er vel treystandi til að veita hana og gefa. 

 

4.4.2 Endurgjöf í grunnáfanga leiklistar (LEIK1GR03) haustið 2014 

 

Áfanginn Grunnur leiklistar er vanalega fyrsti áfanginn sem nemendur fara í á 

brautinni. Í þessum áfanga koma því nemendur sem eru langflestir nýir nemendur í 

skólanum og þeir þekkjast því ekki vel.  

 Þegar ég lít á dagbókina mína sé ég eitt atvik sem átti sér stað með þessum hóp 

sem ég verð að segja frá varðandi endurgjöf. Það var kominn þriðji tími á önninni og 

hann hafði gengið mjög vel. Nemendur voru mjög einbeittir, voru eftirtektarsamir og 

hlustuðu vel og unnu verkefni tímans mjög vel af þeim sökum. Fyrir þennan tíma 

hafði stundum verið erfitt að ná góðri einbeitingu og vinnufriði. 

Í lok hvers tíma er ég vanur að setjast niður með þeim og ræða innhald og 

lærdóm kennslustundarinnar. Þessar ígrundunarstundir geta verið mjög gefandi en að 

mínu mati eru þær einn mikilvægasti hlutinn af kennslunni þar sem nemendur bæta 

skilning sinn á faginu og ígrunda tilgang og markmið æfinganna sem þeir eru að gera. 

Ég lagði því fyrir ígrundunarspurningar sem þeir þyrftu að svara heima í dagbókina 

sína. Þennan dag spurði ég þessara spurninga: „Hvað einkennir góða samvinnu“? – 

„Hvernig get ég verið eins góð/ur og ég get í samvinnu“? og „Hvað ögrar mér í 

leiklist“? (Dagbók B.S. 6. október 2014).  

En það gerðist dálítið merkilegt þennan dag. Allir 28 nemendurnir voru með 

einstaklega góða hlustun og voru mikið að velta þessum spurningum fyrir sér. Að 

sama skapi upplifði ég að einbeitingin var góð og að á þessu augnabliki ríkti mikið 

traust. Þar sem ég taldi vera traust í umræðunum ákvað ég að ganga lengra og ræða 

um endurgjöf. 
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Málið var að fyrr í tímanum hafði ég verið að fara í æfingar varðandi status. 

Status er hugtak sem notað er yfir félagslegan styrk persónu. Þannig er hár status 

manneskja sem er mjög sjálfsörugg gagnvart öðrum og viss um hver hún er og hvað 

hún stendur fyrir. Hár status gæti líka átt við mjög hrokafulla manneskju. Lágur status 

er svo manneskja sem er óframfærin, þorir jafnvel ekki að líta í augun á öðru fólki og 

er með lágt sjálfsmat. Oft er settur skali á statusinn á milli 1-10 og þá er 10 hæsti 

status og 1 lægsti og svo er allt til þar á milli. Ég hafði verið með nemendum í æfingu 

þar sem ég skipti þeim upp til helminga og annar helmingurinn gekk um rýmið og átti 

að sýna það líkamlega hvaða status það var sem ég kallaði hverju sinni. Hinn 

helmingurinn átti svo að horfa á hópinn og segja til um það hver væri með lægsta og 

hæsta statusinn hverju sinni. Eftir að helmingur hópsins hafði gengið um rýmið í smá 

stund og áhorfendur höfðu skoðað bæði háan og lágan status hjá þeim þá hættum við í 

æfingunni og ræddum málið. Áhorfendur fengu að tjá sig um hver sýndi mestan 

statusinn og hver sýndi þann lægsta o.s.frv. Þannig lærðu þeir sem gengu um að þó að 

þeim hafi fundist þeir vera með mjög háan status, þá getur vel verið að það hafi ekki 

litið þannig út gagnvart áhorfendum. Við ræddum þetta vel með báðum hópum og 

héldum svo áfram í aðrar æfingar.  

 Í ljósi þessarar æfingar og hversu upptekinn ég sjálfur hafði verið af endurgjöf 

þá ákvað ég að taka upp umræður um efnið í lok tímans. Ég spurði því nemendur 

varðandi umræðurnar sem við áttum eftir status æfinguna og hvernig þeir upplifðu 

hana. Ég skrifaði í dagbókina mína: 

Ég spurði hvort það ögraði einhverjum að ég væri alltaf að gefa þeim endurgjöf eftir 

hvert einasta leikrit eða verkefni sem þau gera (Dagbók B.S. 6. október 2014). 

 

Nokkrir nemendur opnuðu sig og sumir sögðu að það hefði verið mjög erfitt 

fyrir þá að vera ekki „nefndir sem leikari sem náði háum status”. Sumir sögðust taka 

endurgjöfinni persónulega og leið ekki vel eftir þá æfingu. Aðrir nefndu að það gerði 

þá pínu óörugga að fá alltaf endurgjöf en nemendur vita samt að þetta er gert svo að 

þeir læri betur (Dagbók B.S., 6. október 2014).  

Ég minnti þá á það og mun gera það aftur og aftur, að listin snýst um að læra 

eitthvað á hverjum einasta degi og að maður verður aldrei fullnuma í listinni. Það mun 

alltaf verða rými til að þróa sig, læra meira og þroskast. Það sem gerðist næst kom 

mér mjög á óvart. Eftir að við höfðum átt allar þessar opnu umræður í lokin þá fylltist 
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ég miklu stolti gagnvart þeim og allt í einu elskaði ég vinnuna mína svo mikið. 

Skrifaði í dagbókina:  

Mér fannst hún [vinnan] gefandi og góð og mér fannst ég heppinn að vera á þessum 

stað í lífinu (Dagbók B.S., 6. október 2014).  

 

Og ég sagði það bara hreint út við þau að ég væri heppinn að fá að vinna með 

jafn hæfileikaríku og góðu fólki og þeim. Á þessu augnabliki í kennslunni var það rétt 

því aðstæður buðu upp á það. Ég kom sjálfum mér í opna skjöldu því þetta voru flestir 

16 ára nemendur sem ég þekkti nánast ekkert. Palmer mundi líklega kalla þetta að ég 

hafi þarna gert sjálfið mitt opinbert og viðkvæmt (vulnerable) sem hann segir að sé 

grundvöllur þess að geta verið góður kennari.  Ég var alveg öruggur að tjá tilfinningar 

mínar sem manneskja við 28 sextán til sautján ára unglinga.  

Enn í dag finnst mér merkilegt hvernig þetta augnablik varð til og hvernig mér 

leið. Ég var a.m.k. kominn langt frá þeirri sjálfsvitund sem var til staðar hjá mér þegar 

ég var í forfallakennslunni fjórtán árum áður í grunnskólanum þar sem ég bugaðist og 

gat ekki verið ég sjálfur inn í kennslustofu með sex ára krökkum.  

Að einhverju leyti er ég farsæll leiklistarkennari  vegna þessarar staðreyndar. Ég 

reyni ekki að vera einhver annar en ég er í kennslustofunni. Palmer bendir á til þess að 

tengja við nemendur í gegnum námsefnið þá skipta kennsluaðferðir minna máli en að 

treysta sjálfinu sínu. Þetta segir þrjátíu ára reynsla honum. 

 

Mynd 5 - Upphitun í leikstjóraáfanga (LEIK2LS03) haustið 2014 
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5 UMRÆÐA 
 

Í upphafi ritgerðar spurði ég nokurra spurninga sem ég vildi leita svara við með 

rannsókninni. Spurningarnar voru þessar: 

 

1. Í fyrsta lagi vil ég skoða uppbyggingu og þróun þessarar fyrstu 

leiklistarbrautar til stúdentsprófs á framhaldsskólastiginu á Íslandi. Hvernig 

hefur gengið? Hvað hefur tekist vel og hvað mætti betur fara? 

 

2. Í öðru lagi vil ég skoða sjálfan mig og þroska minn sem leiklistarkennari í 

gegnum allt ferlið og hvernig ég sem manneskja hef haft áhrif á inntak 

brautarinnar. Hver eru gildi mín í kennslustofunni og hvernig endurspeglast 

þau í uppbyggingu námsins? Hvað hef ég lært af reynslunni? Hvað hafa 

nemendur kennt mér? Hvaða leiðir hef ég nýtt mér við að byggja upp þetta 

nám? Er þetta allt saman, og ég meðtalinn, á réttri leið?  

 

5.1 Uppbygging og þróun leiklistarbrautar við FG. Hvernig 

hefur gengið?  

 

Leiklistarbrautin í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ hóf göngu sína haustið 2009. Frá 

þeim tímapunkti hefur mikið þróunarstarf átt sér stað sem hefur miðað að því að skapa 

nám sem er hentar ungu fólki í dag.  

 Ég hef skoðað uppbyggingu og innihald leiklistarbrautarinnar í FG í samhengi 

við fræði þeirra Ashwell og Kempe varðandi framþróun nemenda í leiklistarnámi og 

hvað slíkt nám eigi að innihalda. Í stórum dráttum er hægt að greina að innihald 

námsins á allri brautinni fylgi áherslum þeirra. Ashwell og Kempe leggja áherslu á að 

leiklistarkennsla á framhaldsskólastiginu eigi að snúast um meira og annað heldur en 

t.d. einungis persónusköpun, texta- og senuvinnu og traustæfingar. Þau leggja áherslu 

á að í náminu öðlist nemendur víðari sýn og til þess að það gerist þurfi að víkka út 

námskrána í leiklistarkennslu og gera nemendur meðvitaðri um hlutverk 

leiklistarinnar í víðu samhengi. Til dæmis geti nemendur upplifað hvernig þeir sjálfir 

hafa áhrif á samfélag sitt og speglað heiminn sem þeir lifa í. Ashwell og Kempe segja 
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ennfremur að við að kenna leiklist í þessu víða samhengi valdeflast nemendur vegna 

þess að þeir átta sig á hversu mikil áhrif þeir sjálfir geta haft á heiminn í gegnum 

listina. Margþætt og góð námskrá í leiklist gerir þannig nemendur að virkum 

þátttakendum í leiklist og samfélaginu í heild. 

 Á leiklistarbrautinni í FG hefur verið lögð áhersla á að hafa námið sem 

fjölbreyttast til að tryggja nemendum eins víða sýn og mögulegt er. Sýnt hefur verið 

fram á inntak allra áfanga og framþróun nemenda á brautinni. 1. hæfniþrepið snýst um 

grunnþætti eins og að efla hópvitund hjá nemendum og kenna þeim leiðir til að læra 

betur í leiklist, t.d. með því að nota ígrundunarbók, fagna mistökum og efla 

samvinnuhæfni þeirra. Á sama tíma fá þeir þjálfun í grunnþáttum leiklistar eins og 

spuna, hlustun og möguleikum leikhúsformsins.  

Á 2. hæfniþrepi tekur við dýpkun á hæfni nemenda í víðum skilningi. Þeir 

kynnast aðferðum við að skrifa leikrit og hugsa uppsetningu þess út frá sjónarhóli 

þeirra sem vinna baksviðs í leikhúsi. Þeir fara í þjálfun í radd- og textavinnu og læra 

að greina einræður, leiknar senur, leikrit og kvikmyndir. Þeir kynnast aðferðum 

leikstjórans og setja sig í spor hans, bæði varðandi vinnu með leikurum og einnig 

hvernig á að hugsa heildarheim leikrits frá grunni. Nemendur fá einnig innsýn inn í 

strauma og stefnur leiklistarsögunnar og kynnast ólíkum textum og áhrifum frá 

mismunandi leikhúslistafólki. Þá þjálfast nemendur í aðferðum dansleikhússins og 

hvernig hægt er að tjá sig á sviði án orða með fjölbreyttum skapandi aðferðum. 

3. hæfniþrepið snýst svo um meiri sérhæfingu og sjálfstæða vinnu nemenda á 

sama tíma og reynt er að virkja enn frekar sköpunarkraft þeirra. Þeir kynnast mörgum 

samsköpunaraðferðum og búa til performans saman. Einnig þjálfast þeir í að skrifa 

ólíkar gerðir af skapandi textum í sérstökum ritunaráfanga. Þá þjálfast nemendur í 

djúpri persónusköpun og læra að greina leiksenur enn betur. 

4. hæfniþrepið snýst svo um að þeir búi til sitt eigið leikhús; þeirra eigið 

sviðslisaverk eða performans. Í þeim áfanga þurfa nemendur nær alfarið að treysta á 

eigin sköpunarkraft, sjálfstæða vinnu, samvinnuhæfni og ígrunduð vinnubrögð. 

   Þegar öllu er á botninn hvolft er hægt að sjá að leiklistarbrautin í 

Fjölbrautaskólanum í Garðabæ er margþætt og ætti að gefa nemendum víðari sýn á 

leikhúsformið og valdefla nemendur til að átta sig á því hversu mikil áhrif þeir geta 

haft á samfélag sitt í gegnum listina. 

 Aðalnámskrá framhaldsskólanna frá 2011 hafði einnig afgerandi áhrif á 
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faglega uppbyggingu brautarinnar. Þar skipti máli að fá í hendurnar skýra sýn 

aðalnámskrár varðandi hæfniþrep innan framhaldsskólastigsins sem og tengingu við 

grunngildi náms á Íslandi sem felast í grunnþáttum menntunar.  

 

5.2 Ég sem leiklistarkennari. Hvað hef ég lært?  

 

 Hver er ég þá í öllu þessu ferli? Ég vil vísa aftur í Palmer sem ég kynnti í hluta 

4.1 og minna á hvað hann sagði um heilindi kennarans. Hann sagði að heilindi snúast 

ekki bara um styrkleika og kosti kennarans, heldur einnig um hræðslu hans og 

takmarkanir.  

Ef ég dreg saman þekkingu mína úr þeim hluta rannsóknarinnar sem lýtur að 

sjálfum mér þá tel ég að heilindi mín sem kennari og manneskja hafi haft mikið að 

segja um uppbygginguna. Það hefði verið hægt að túlka það svo að ég hafi verið 

frekar hrokafullur að takast þetta verkefni á hendur í upphafi. Ég hafði einhverja 

kennslureynslu en enga kennaramenntun. Ég stökk út í djúpu laugina og óraði ekki 

fyrir því hvert það stökk mundi leiða mig. Ég tókst á við verkefnið og reyndi að gera 

það eins vel og ég gat með hjálp frá góðu fólki. 

Uppbyggingin hefði ekki verið svona  heil nema vegna þess að ég átti í virku 

samtali við ýmsa aðila. Þar ber að nefna fagaðila sem höfðu ólíka leiklistarmenntun, 

reynslu úr leikhúsinu og höfðu starfað innan Listaháskóla Íslands í mismunandi 

deildum. Þær Una Þorleifsdóttir, Vigdís Jakobsdóttir og Ragnheiður Skúladóttir veittu 

góða innsýn inn í leiklistarnám á nokkrum skólatigum og komu með reynslu að 

borðinu sem ég hafði ekki. Við nánari skoðun á þessum þætti tel ég að þetta hafi verið 

mikilvægur hluti af þróun brautarinnar. Jákvæðni skólastjórnenda gagnvart 

uppbyggingunni og nýsköpuninni er einnig mikilvæg í þessu samhengi. 

Á meðan brautin var að þróast gerði ég endurmatsskýrslur eftir hvern áfanga 

og lærði oftast af reynslunni. Þessar skýrslur tel ég hafa verið eina mikilvægustu 

leiðina til að byggja upp námið. Þarna lærði ég af mistökum og ég reyndi að fagna 

þeim hverju sinni rétt eins og ég kenni nemendum mínum að gera. Af þessari 

uppgötvun lærði ég líka að ég má ekki vanmeta þessa þörf mína til að skrifa í dagbók 

og skrá hjá mér hluti sem ég læri í kennslu og listum. Til að mynda hafa dagbækurnar 

mínar úr leikaranáminu mikil áhrif á efnistök leiklistarbrautarinnar. Einnig ef ég 

haldið endurmatsfundið með nemendum og fagaðilum og skrifað hjá mér punkta í 
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flestum tilvikum sem nýtast mér enn í dag. 

Að sama skapi tel ég að ég hafi verið tilbúinn að takast alla þessa kennslu á 

hendur vegna allra dagbókanna minna úr leikaranáminu. Vegna þessara bóka bý ég 

yfir mikilli þekkingu sem ég þarf að leita uppi og skila svo til nemenda minna. Ég 

held því fast í þá skoðun mína að ígrundunarbækur eiga að vera hluti af leiklistarnámi 

á framhaldsskólastiginu og ég þarf einnig að halda áfram að skrá reynslu mína og 

þekkingu svo hún nýtist seinna. 

Ég hef einnig lært að þegar ég er með góða sjálfsvitund þá gengur mér best í 

skólastofunni með nemendum. Þegar ég kem til dyranna eins og ég er klæddur og 

kenni út frá heilindum mínum tengist ég betur nemendum. Ég hef upplifað og greint 

muninn á að vera með góða og laka sjálfsvitund í skólastofunni og ég vil gjarnan 

halda áfram þessari leit að sjálfinu sem kennir. 

Síðast en ekki síst sé ég að sú áhersla mín að láta nemendur sjálfa taka svo 

mikinn þátt í uppbyggingunni skiptir sköpum varðandi ólíka þætti námsins. Þar á ég 

við hvort sem það lýtur að inntaki áfanga, kennslufræðilegri nálgun eða 

uppbyggingunni. Ég er stoltastur af því að hafa hlustað með opnum hug á nemendur 

mína. Ég vil gjarnan halda þessari hlustun opinni svo að framþróun brautarinnar haldi 

áfram. 

 

5.3 Horft fram á við. Hvað mætti gera betur og hvað ætti að 

leggja áherslu á?  

 

Vissulega eru þættir sem betur mætti huga að eins og t.d. að fá inn fleiri kennara með 

ólíka reynslu og skoða hvort þörf sé á að auka hæfni nemenda í upptökum (recording) 

þegar kemur að leiklistarverkefnum. Þá mætti einnig huga að því að víkka 

sjóndeildarhring nemenda enn frekar með því að kynna fyrir þeim leikhúsform sem 

upprunnin eru frá öðrum heimsálfum en Evrópu.  

Að sama skapi sé ég að ég þarf að fást við nokkra hluti sem gera mig óöruggan 

í kennslustofunni. Ég er á einhvern hátt hræddur við skýra endurgjöf og ég hef komist 

að því að ég þarf þess ekki. Eins og námið er lagt upp þá skilja nemendur mikilvægi 

þess að fá endurgjöf á vinnu sína. Einnig þarf ég að treysta sjálfum mér betur til að 

vera skýr í endurgjöfinni.  

Endurmatsskýrslur og reynsla mín úr skólastofunni benda einnig til þess að ég 
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þarf að verða skýrari í innlögn á verkefnum og æfingum. Vissulega tengist þetta 

endurgjöfinni þar sem ég þarf líka að vera skýr gagnvart nemendum í henni. Í stuttu 

máli þarf ég að gefa mér meiri tíma í undirbúning kennslustunda þegar kemur að 

tilgangi verkefna og æfinga sem nemendur eiga að leysa. 

Áherslan ætti því að vera á að hlusta áfram á fagfólk, nemendur og þau fræði 

sem lúta að framþróun í leiklistarkennslu á framhaldsskólastiginu. Það er mikilvægt 

að vera meðvitaður um nýja hluti sem gerast í leiklistarkennslu á þessu skólastigi og 

breyta og bæta námið jafnóðum eftir þörfum samfélagins, listarinnar og nemenda. 

 

6 Lokaorð 
 

 Þegar á heildina er litið sýnist mér hafa  tekist nokkuð vel til varðandi 

uppbyggingu leiklistarbrautarinnar í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ og í ljósi þess 

bærast í brjósti mér  ýmsar tilfinningar. Ég er þakklátur öllum þeim sem hafa lagt 

hönd á plóg við að byggja upp leiklistarbrautina. Ég er einnig þakklátur nemendum 

mínum sem leggja þetta krefjandi nám á sig og eru óeigingjarnir á skoðanir sínar og 

tilfinningar.  

Framtíðin hlýtur líka að bera í skauti sér að hlustað verði á 

framhaldsskólanemendur landsins varðandi þeirra eigið nám. Nú eru boðaðar 

breytingar á framhaldsskólanum þar sem fjögurra ára nám verður líklega stytt niður í 

þrjú. Í ljósi þess er nokkuð öruggt er að þessi braut sem og allt annað nám í 

framhaldsskóla mun fara í gegnum mikið breytingarferli í kjölfarið. Gleymum því 

ekki að nemendur eru einnig sérfræðingar í skólastofunni og hægt er að læra mikið af 

þeim ef við ákveðum að hlusta.  

Framtíðarsýnin er einföld. Að efla sköpunarkraft nemenda er eitt mikilvægasta 

verkefni nútíma menntakerfis og gæti leiklist þjónað miklum tilgangi í þeim efnum. 

Ég ber mikla von í hjarta um að leiklist muni njóta meiri velgengni sem fag 

skólakerfinu á öllum skólastigum en hingað til. Í þessari ritgerð hefur verið sýnt fram 

á að leiklist getur verið gott tæki til að kenna börnum og unglingum mikilvæga þætti 

sem eru nauðsynlegir fyrir framtíð þeirra í samfélagi manna með öllum þeim 

áskorunum sem því fylgja. Þar fyrir utan vitum við ekki hvaða framtíð við erum að 

búa börnin okkar undir, þess vegna eru vissir grunnþættir mikilvægir í námi í dag í 

síbreytilegum heimi. Að mínu mati ættu leik-, grunn-, og framhaldsskólar að nýta sér 
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leiklistina í ríkari mæli til að efla börnin sem munu erfa landið og búa þau undir 

þátttöku í virku lýðræði, þjálfa gagnrýna og skapandi hugsun og að mæta ólíkum 

félagslegum og menningarlegum aðstæðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

91 

HEIMILDASKRÁ 
 

 

Aðalnámskrá framhaldsskólanna, almennur hluti. (2011). Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið. 

Arnór Guðmundsson og Björg Pétursdóttir (2009). Bréf til Fjölbrautaskólans í 

Garðabæ frá Menntamálaráðuneytinu, 4. júní 2009. Tilvísun: 

MMR09060059/0.31.0 

Ashwell, A. og Kempe, M. (2000) Progression in secondary drama. Essex: 

Heinemann. 

Biklen, S.K. og Bogdan, R.C. (2003/1982). Research for education. (fourth edition). 

Boston: Allyn and Bacon.  

Egill Heiðar Anton Pálsson. (ártal vantar). Senuvinna 3. ár. Vinnuskjal frá 

sviðslistadeild Listaháskóla Íslands um kerfi Stanislavskis, Reykjavík. 

Hafþór Guðjónsson. (31. desember 2011). Ráðstefnurit Netlu – Menntakvika 2011. 

Kennarinn sem rannsakandi. Sótt af http://netla.hi.is/menntakvika2011/011.pdf  

Horbrook, D. (2000). Í Ashwell, M. og Kempe, A., Progression in secondary Drama, 

bls. iv. Essex: Heinemann. 

McGregor, J. (28. Maí 2014). Maya Angelou on leadership, courage and the creative 

process. Washington Post. Sótt af http://www.washingtonpost.com/blogs/on-

leadership/wp/2014/05/28/maya-angelou-on-leadership-courage-and-the-

creative-process/  

Kane, R. G. og Chimwayange, C. (16. desember 2013). Teacher action research and 

student voice: Making sense of learning in secondary school, bls 54. (Útgáfa frá 

18. febrúar 2014). Sótt af: http://arj.sagepub.com/content/12/1/52.full.pdf+html  

Kvale, S. (1996). lnterviews. An introduction to qualitative research interviewing. 

California: Sage. 

McNiff, J. (2010). Action Research for professional development. Dorste: September 

Books. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (18. mars 2003). Efling á stöðu leiklistar í 

skólastarfi. Sótt af 

http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/884  

Mills, G. E. (2000/2007). Action Reseach: A Guide for the Teacher Researcher. (3. 

útg.). New Jersey: Pearson Education, Inc. 

http://netla.hi.is/menntakvika2011/011.pdf
http://www.washingtonpost.com/blogs/on-leadership/wp/2014/05/28/maya-angelou-on-leadership-courage-and-the-creative-process/
http://www.washingtonpost.com/blogs/on-leadership/wp/2014/05/28/maya-angelou-on-leadership-courage-and-the-creative-process/
http://www.washingtonpost.com/blogs/on-leadership/wp/2014/05/28/maya-angelou-on-leadership-courage-and-the-creative-process/
http://arj.sagepub.com/content/12/1/52.full.pdf+html
http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/884


 

 

 

92 

Palmer, P. J. (1998/2007). The Courage to Teach. San Fransisco: Jossey-Bass 

Ragnhildur Bjarnadóttir. (1993). Leiðsögn – liður í starfsmenntun kennara. 

Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

Robinson, K. (október 2006). How Schools Kill creativity. Ted.com. Sótt af 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity  

Tsai, C. (13. febrúar 2013). If students designed their own schools. Youtube.com Sótt 

af https://www.youtube.com/watch?v=RElUmGI5gLc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity
https://www.youtube.com/watch?v=RElUmGI5gLc


 

 

 

93 

VIÐAUKI 1 – ÞÝÐING Á „Á BROADER VIEW“ 
 

Þýðing á víðari sýn: A broader view (Andy og Kempe, 2000, bls. 2-3) 

 

 Víðari sýn 

Til að hjálpa nemendum við að auðga vinnu þeirra og sjá hana í víðu 

menningarlegu, sögulegu og fagurfræðilegu samhengi, þá þarf námskrá í leiklist 

að fjalla sérstaklega um þekkingu, hæfni og hugtök listformsins. Þetta felur í sér 

að: 

o kynna nemendum fyrir og hvetja til túlkunar á mörgum ólíkum leiktextum og 

–formum. 

o hjálpa nemendum að skilja menningarlegan og sögulegan uppruna 

mismunandi leiklistarforma og hvernig þau eru flutt 

o gera tilraunir með mismunandi leiðir til að sýna og taka upp leiklist 

o kynna til sögunnar mismunandi leikstíla og spyrna þeim saman við þá texta 

sem unnið er með. 

o kenna nemendum hvernig á að tala og hreyfa sig í flæði og með skýrum 

ásetningi. 

o spinna í kringum ákveðin þemu sem eru kveikja að betri innsýn inn í sviðslega 

möguleika. 

o vinna í átt að formlegri sýningu á leiklist 

o skoða hvernig rannsóknir og hugmyndir nemendanna sjálfra passa við 

hugmyndir annarra sérfræðinga eða höfunda í leiklist.  

o kenna nemendum að bregðast á gagnrýninn hátt við skrifuðum texta í 

leikritum, sem og leiksýningum á sviði og á upptöku, sem upprunin eru frá 

ólíkri menningu, greinum og stílum.  
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VIÐAUKI 2 – KENNSLUÁÆTLANIR ÁFANGA 
 

kennsluáætlanir allra áfanga eins og þeir voru kenndir síðast 

Hér birtast áætlanirnar í þeirri röð sem nemendur taka áfangana miðað við að 

hefja nám á haustönn á 16. aldursári og ljúka náminu á fjórum vetrum. 

 

 

Grunnur leiklistar – LEIK1GR03 

 

Kennsluáætlun 
 

Grunnáfangi - LEIK1GR03 / haust 2014 
 

Kennari:  Agnar Jón Egilsson og Bjarni Snæbjörnsson 
 

Markmið: Greinargóð innsýn í starf leikarans og leikhúsvinnu. 
 Áfanginn skal veita grunnþekkingu á verkfærum leikarans til greiningar á 

leikritum, senum og persónusköpun. Áfanginn skal þjálfa nemendur í verklagi 

leikhússins, leikni í aga og í að beita sköpunargleðinni til jafns við formuppbyggingu 

sena og persóna. 

 
Þekking:  

 Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 mikilvægi þess að nýta sér jákvæðni í samvinnu við aðra 

 hinum gefnu forsendum í leiklist 

 verkfærum leikarans (rödd, líkama, tilfinningum og ímyndunarafli) 

 spuna annars vegar og forskrifaðri vinnu hins vegar 

 uppbyggingu sena, aðstæðna og kringumstæðna 

 uppbyggingu leikrita 

 uppbyggingu persóna 

 

 

Leikni:  

 Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 nýta verkfæri leikarans; rödd, líkama og tilfinningar til að túlka persónur af breiðum 

meiði 

 skynja hvaða orkustigs vinnan krefst 

 nýta orku sína meðvitað til að skapa 

 vinna uppbyggilega með öðrum 

 beita virkri hlustun á sviði og utan þess 

 einbeita sér í hugmyndavinnu og allri vinnu sem fer fram á leiksviði 

 beita sjálfstæðum vinnubrögðum og sjálfsaga í leiklistarvinnu 
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 nýta rýmið á mismunandi hátt í leiksenum, aðstæðum og kringumstæðum 

 

Hæfni: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur 

aflað sér til að:  

 greina leikverk, spunasenur, forskrifaðar senur og persónur sem er metið með 

gólfvinnu og umræðum 

 rökræða leikverk, senur og persónur í leikverkum sem er metið með virkni og 

framlagi nemanda í umræðum 

 setja sig í spor persóna og nýta verkfæri leikarans (rödd, líkama, tilfinningar og 

ímyndunarafl) sem er metið með gólfvinnu og umræðum 

 til að túlka tilfinningar og vilja á sviði sem er metið með stöðumati 

 beita hlustun og orkustigi í samvinnu og sviðsvinnu sem er metið með stöðumati 

 beita sjálfsaga og sjálfstæðum vinnubrögðum sem er metið með dagbók,mætingu og 

virkni 

 

Vinnubók.  
Ætlast er til þess að nemendur mæti í klæðnaði sem ekki heftar hreyfingu.   

 

Vika Yfirferð Próf /Verkefni/Smiðja  

01.  21.-22. ág. 

 
Kynning á áfanga, áherslum 
og vinnubók. Matsatriði 
kynnt vegna einkunna.  

Hvað er leiklist? Skriflegt í 
tíma. 

 

02. 25.-29.ág. 

Leikrit annarinnar kynnt. 
H´in 5 og vilji / aðstæður / 
herbrögð. Byrjun miðja 
endir.  

Sjálfsmat í vinnubók  

03. 01.-5.sept. 

Mikilvægi upphitunar, 
mismunandi 
upphitunaraðferðir.  

Sjálfsmat í vinnubók  

04. 08.-12.sept. 

Leikrit 1. Senuvinna. 
Verkfæri leikarans. 
Uppbygging senu, Vilji / 
aðstæður. 

Sjálfsmat í vinnubók 8.sept. úrsagnareindagi 

05. 15.-19.sept. 

Leikrit 1. Senuvinna. 
Innkomur, útgöngur, hlustun, 
rými. 

Sjálfsmat í vinnubók  

06. 22.-26.sept. 
Leikrit 1. Senuvinna leikrits 1 
kláruð.   

Hvernig starfar leikari? H´in 
4, vilji, aðstæður, innkomur 
og útgöngur. Skriflegt í tíma. 

 

07. 29.sept.-3.okt. 

Leikstílar og aðferðafræði. 
Spuni / forskrifuð  
vinna.  

Sjálfsmat í vinnubók  

08. 06-10.okt. Einstaklingsfundir með kennara Sjálfsmat í vinnubók  

09. 13.-16.okt. FRí  
Miðannarmat 
15. okt. opinn fundur 
17.okt. haustfrí 

10. 21.-24.okt. 

Leikrit 2 kynnt. Greining. 
Verkið / karakterinn. 
Leikrit 2. Hópsenur, eintöl. 

Greining verks /  karakters, 
spuni / forskrifuð vinna, 
hópvinna / 
einstaklingsvinna. Skriflegt. 

20.okt. haustfrí 

11. 27.-31.okt.  Sjálfsmat í vinnubók  
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Slökunaraðferðir, 
líkamsstöður, virkjun 
skilningsvitanna. Leikrit 1 og 
2 + spunaútgáfur á sömu 
verkum. Einbeiting og 
úthald.  

12. 03.07.nóv. 
Leikgleði, sjálfstæði 
vinnubrögð, Styrkir og veikleikar 
í vinnuferli. 

Sjálfsmat í vinnubók  

13. 10.-14.nóv. 
Samvinna, hlustun, orka. 
Uppbyggileg gagnrýni.  

Heiti stóllinn / hópur fer yfir 
styrkleika og veikleika hvers 
nemenda 

 

14. 17.-21.nóv. Undirbúningur undir opinn tíma Sjálfsmat í tíma  

15. 24.-28.nóv. 
Opinn tími / fjölskylda og vinir 
velkomnir 

Sýning fyrir aðstandendur 
 
28.nóv. dimission 

16. 1.-5.des. Einstaklingsfundir með kennara   

17. 08-12.des.   
 
 

 
18. 15.-19.des. 

   

                                                                                                  

Námsmat:   
Nemendur skrifa vinnubók út frá þemu hvers tíma kennslunnar og skal vinnubókin 

endurspegla skilning nemenda á námsefninu. Nemendur vinna sjálfstæð verkefni í 

hverjum tíma þar sem sjálfstæði vinnubragða, frumkvæði og samvinna eru metin í 

símati. 

Nemendur ígrunda skilning sinn og stöðu gagnvart námsefninu við miðannarmat og lok 

námskeiðs í einkaviðtali við kennara.  

Við lokaeinkunn er lagt mat á þátttakendur út frá framförum í eftirfarandi þáttum: 

VINNULAG; Samvinna, einbeiting, undirbúningur, mæting.  

EINSTAKLINGSVINNA: Hlustun, vinnubók, rödd og framsögn, líkamsbeiting, einlægni. 

Hlutfall einstakra þátta í lokaeinkunn:  

Ástundun,virkni: 20% 

Vinnubók, dagbók: 20% 

Samvinna: 20% 

Sjálfstæð vinnubrögð: 20% 

Tækni: 20% 

 

ATH: 87% mætingarskylda er í áfanganum og raunmæting má ekki fara 

niður fyrir 70% til að réttur til að tillit sé tekið til veikinda með 

læknisvottorði og leyfa sé gildur. Ef þessum skilyrðum er ekki náð er 

nemandi fallinn í áfanganum og verkefnin verða ekki metin til einkunnar. 

Ef 87% mætingu er hins vegar fullnægt þarf nemandi að ná einkunninni 

5,0 til að ná áfanganum. 
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Spuni – LEIK1SP03 
 

Kennsluáætlun 
LEIK1SP03  vor 2015 

Kennari:  Agnar Jón Egilsson og Bjarni Snæbjörnsson 
 

Markmið:  
Áfanginn skal veita grunnþekkingu á verkfærum leikarans í spunavinnu. Mikil áhersla er 

lögð á að að þjálfa öguð, skapandi og jákvæð vinnubrögð. Unnið er með öll þau tækifæri 

sem felast í spunavinnu. Nemendur þjálfast í að byggja upp persónur frá grunni, stök 

atriði og að byggja upp heil leikrit.  

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 mikilvægi þess að nýta sér jákvæðni í samvinnu við aðra í leiklist  
 mikilvægi þess að vinna hratt og ákveða ekki endapunkt eða framvindu atriða 

fyrirfram. 
 tækifærunum sem felast í mistökunum  
 mikilvægi flæðisins fremur en endapunktsins í spuna  
 mikilvægi mótleikarans  
 aðstæðum og kringumstæðum í spunaleik  
 hinum gefnu forsendum í leiklist  
 hver verkfæri leikarans í spunavinnu eru (rödd, líkama, tilfinningum og 

ímyndunarafli)  
 spuna annars vegar og forskrifaðri vinnu hins vegar  
 hvernig uppbygging atriða skiptist upp í fjölmargar kringumstæður og aðstæður  
 uppbyggingu persóna og hversu miklar upplýsingar áhorfandi þarf að hafa til að 

skynja persónuna til fulls  
 persónusköpun í leikhúsi og hvernig hægt er að gefa heilstæða mynd af persónu 

á sviði  
Leikni  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 beita jákvæðri hlustun í sköpun á spunaatriðum  
 taka við uppbyggilegri gagnrýni  
 vinna hratt og örugglega og véfengja ekki ákvarðanir sínar  
 nýta sér mistök sín sem tækifæri  
 tjá sig um uppbyggingu atriða samnemenda sinna  
 leyfa flæði í spuna að færa sig nær lokapunkti atriðis  
 skynja umhverfi sitt og hið ósagða í spuna  
 beita hinum gefnu forsendum í spuna án umhugsunar  
 beita verkfærum leikarans í spuna  
 nýta sér mismunandi leikstíla  
 gera sér grein fyrir mismunandi tækni sem þarf í harmrænu atriði annars vegar 

og gamansömu atriði hins vegar  
 hita sjálfan sig upp í orku sem passar vinnunni  
 nýta rými á mismunandi hátt í leiksenum  
 vinna uppbyggilega og gefandi með öðrum  
 einbeita sér í hugmyndavinnu og allri vinnu sem fer fram á leiksviði  



 

 

 

98 

 beita sjálfstæðum vinnubrögðum og sjálfsaga í leiklistarvinnu  
Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að:  

 búa yfir jákvæðu og uppbyggilegu viðhorfi í sköpunarvinnu gagnvart mótleikara 
eða hópi 

 geta sett upp leikverk án fyrirvara 
 geta nýtt spuna til að búa til heilsteypta persónu 
 gera sér grein fyrir og nýta frumkvæði sitt 
 greina senur og persónur út frá orku, stærð og stíl 
 setja sig í spor persóna og nýta verkfæri leikarans til að túlka tilfinningar og vilja 

á sviði 
 beita hlustun og orkustigi í samvinnu og sviðsvinnu 
 beita sjálfstæðum vinnubrögðum og frumkvæði í spuna 
 geta unnið án ritskoðunar á sjálfan sig, aðra og framvindu meðan á gólfvinnu 

stendur  

 

Kennslugögn:   Engin 
 

Vika Yfirferð  

01.  06.-09. jan 

Kennsluáætlun. Kynning á áfanga og 

vinnuaðferðum / hugræn tengsl. Hvað er 

spuni? 

 

02. 12.-16.jan. Jáið, sögusögn, hlustun.  

03. 19.-23.jan 
Hlustun í hópvinnu, Rythmi, Einbeiting, 

Látbragð. 
19.jan. úrs.eindagi 

04. 26.-30.jan 
Líkamsbeiting, raddbeiting, almennur 

spuni. 
 

05. 02.-06.feb 
Status æfingar, karaktersköpun, 

kringumstæður og almennur spuni. 
 

06. 09.-13.feb. Rýmisskynjun, rýmisnýting, tungumálin.  

07. 16.-20.feb. Fókus, vilji.  

 

08. 23.-25.feb. 

 
FRÍ   

Imbra, árshátíð og frí 26. 

og 27. feb. 

 

09. 02.-06.mars 

Samhæfing, snerpa. Mismunandi form 

spunans. Einstaklings stöðumat hvers 

nemanda og persónuleg markmið fyrir 

opna tímann.  

Miðannarmat.  

10. 09-13.mars Uppbygging spunaprógrams.   

11. 16.-20.mars Uppbygging spunaprógrams.  

12. 23.-27.mars Spunasöngleikurinn. 
Píanóleikari mæti er 

mögulegt er.  

  Páskafrí 

13. 08-10.apríl 
Æft fyrir opinn tíma / leiddur spuni og 

slökunaraðferðir 
 

14. 13-17.apríl Vinna við lokasýningu  
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15. 20.-24.apríl Vinna við lokasýningu  

16. 27.-30.apríl Opinn tími kl. 16.00. Muna að bjóða gestum. 
Fjölskylda og vinir fá að 

sjá afrakstur annarinnar 

 

 
Athugið: Efnisþættir í dagskrá annarinnar geta færst á milli dagsetninga, telji kennari 

að nemendur hagnist af því. Dagskráin er því mögulega breytileg eftir frammistöðu 

nemenda.  

 

Námsmat:   
Vægi allra þátta komi fram 

Til að nemandi standist áfangann þarf hann að fá 4,5 á lokaprófi og 5,0 í lokaeinkunn. 

 

Námsmatið skiptist niður í eftirfarandi þætti: 

40% Vinnulag: samvinna, framfarir, einbeiting, undirbúningur, mæting 

40% Karaktersköpun: Hlustun, rödd og framsetning, líkamsbeiting, einlægni. 

10% ígrundunarbók 

10% lokagreinagerð 

Nemendur skrifa ígrundunarbók út frá þemu hvers tíma kennslunnar og skal vinnubókin 

endurspegla skilning nemenda á námsefninu. Nokkrum sinnum yfir önnina fær kennari 

bókina til yfirferðar. Nemendur vinna sjálfstæð verkefni í hverjum tíma þar sem 

sjálfstæði vinnubragða, frumkvæði, leikgleði, skapandi hugsun og samvinna eru metin í 

símati. Frammistaða í sýningu í opnum tíma í lok annar er til viðmiðunar um framfarir 

nemenda. Námsmatið byggir framförum hvers nemanda í einstaklingsvinnu annars 

vegar og í samvinnu hins vegar. Einnig eru mæting, virkni, frumkvæði og hlustun tekin 

til viðmiðunar við námsmat.  

Próf: Áfanginn er próflaus en endar með opnum tíma þar sem nemendum býðst að sýna 

aðstandendum afrakstur annarinnar í stuttri sýningu. Kennari getur lagt fyrir nemendur 

skyndipróf bæði fyrir miðannarmat og fyrir lokaeinkunnargjöf. Prófin samanstanda þá af 

spurningum sem lagðar hafa verið fyrir í vinnudagbók nemenda.  

ATHUGIÐ: 

87% Mætingarskylda er í áfanganum og raunmæting má ekki fara niður fyrir 70% til að réttur til að tekið sé tillit 

til veikinda með læknisvottorði og leyfa sé gildur. Ef þessum skilyrðum er ekki náð er nemandinn fallinn í 

áfanganum og fær einkunnina 4,0 og verkefnin verða ekki metin til einkunnar. Ef 87% mætingu er hins vegar 

fullnægt þarf nemandi að ná 5,0 til að ná áfanganum.  

 

 

 

 

Rödd og texti -  LEIK2RT03 

 

Kennsluáætlun 
 

LEIK2RT03  Haust 2013 
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Kennari:  Bjarni Snæbjörnsson 
 

Námsgreinar:  leiklist  
Viðfangsefni : rödd og texti  

 

Markmið:  
 
Þekkingarviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 hvernig vinna á bundinn texta til túlkunar á leiksviði  

 hvernig röddin virkar sem líffæri og hvernig á að halda henni heilbrigðri  

 rödd sinni  

 þeim ólíku leiðum sem hægt er að fara til að túlka og tjá texta á sviði  

Leikniviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 hita upp rödd og líkama til að undirbúa textaflutning  

 greina bundinn og óbundinn texta til túlkunar og flutnings  

 beita röddinni á þann hátt sem gerir túlkun texta áhrifaríkan, dýnamískan og blæbrigðaríkan. 

 nota röddina sína á heilbrigðan hátt  

 miðla til annarra hvernig hugsa á vel um röddina  

 skrá hjá sér hugleiðingar sínar um textavinnuna, sjálfan sig í vinnunni og hugmyndir sínar um 

leikhús, efnið og fleira sem nemanda langar til að skrifa um  

 gera sér grein fyrir þeim fjölmörgu ólíku leiðum sem hægt er að fara í textaflutningi  

Hæfniviðmið  

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

 flytja bundinn og óbundinn texta á áhrifaríkan og blæbriðaríkan hátt sem er metið með 

munnlegri framsögn  

 geta sagt frá og skrifað um þá möguleika sem eru til við að túlka og tjá texta sem er metið með 

dagbók og munnlegri tjáningu  

 geta sagt frá og skrifað um sína möguleika og hindranir í textaflutningi sem er metið með 

dagbók, umræðum og gólfvinnu  

 geta sagt frá hvernig heilbrigð rödd virkar sem er metið með prófi  

 

Kennslugögn:  Glósur frá kennara, fundnir textar, textar frá kennara, hljóðdæmi. 

 
Lýsing  
Áhersla í áfanganum er á að kenna mismunandi aðferðir í textameðferð bæði 

textaflutningi og textaskilningi. Farið er í bundinn texta eins og gríska harmleiki og 

Shakespeare. Einnig er farið í nútímatexta og nemendur fá tækifæri til að búa til sínar 

eigin einræður út frá nútímatexta. Nemendur læra að vinna texta til flutnings og farið 

er í grunnvinnu í raddbeitingu og hljóðmótun. Einnig fá nemendur kennslu í 

raddheilbrigði. Nemendur fá þjálfun í að hlusta á og flytja mismunandi gerðir texta. 

Farið verður í leikhúsi einu sinni á önninni. 

 

Vika Yfirferð Próf /Verkefni/Smiðja  

01. 22.-23. 

ágúst 

Kynning á áfanga. Farið vel í 

ígrundunarbók. 

Finna íslenskan texta til að gera 

úr einræðu. 
 

02.26.-

30.ágúst 

Skoða texta sem nemendur komu 

með. Gólfvinna. Raddþjálfun og 
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hljóðmótun. 

03.2.-

6.sept. 

Hlusta á upptökur, greina 

blæbrigði og uppsetningu 

textameðferðar. 

Greiningarverkefni í tíma 
Úrsagnareindagi 

6.sept. 

04.9.-

13.sept. 

Hefja slökun og hljóðmótun. 

- gólfvinna 

Íslenskur texti kominn utan að. 

Upptaka á einræðum. 
 

05. 16-

20.sept. 
Raddþjálfun –einræða   

06.23.-

27.sept. 
Bundnar ræður – innlögn.   

07. 0.sept.-

4.okt 
Vinna í bundnum texta - haustfrí  Haustfrí 2.- 4.okt.  

08. 7.-

11.okt. 
Gólfinna með texta.   

09.14-

18.okt. 

Raddvinna með Shakespeare 

texta. 
Greining á eigin einræðu (10%) Miðannarmat 

10.  21.-

25.okt. 
Raddvinna Bundinn texti kominn utan að.  

11. 28.okt.-

1.nóv. 

Raddþjálfun – rifja upp allar 

einræðurnar 

Raddheilbrigði og blæbriðgi – 

próf (10%) 

ATH – opinn 

dagur LHÍ 1. nóv 

12.4.-8.nóv. 
 

Raddþjálfun allar einræður. 
  

13.11.-

15.nóv. 
Textavinna   

14.18.-

22.nóv. 
Raddvinna 

EINRÆÐUPRÓF (40%) – 18. 

nóv 
 

15. 25.-

29.nóv. 

Upprifjun – ígrundun – mat – 

ígrundunarbók 
Ígrundunarbók skilað (10%) 

Dimission 

29.nóv. 

 

Próf hefjast mánudaginn 2.desember . 

 

 

Námsmat:   
 

Námsmat  

Aðaláhersla áfangans er á greiningu og túlkun einræðutexta. Nemandi fær mörg 

tækifæri til flytja einræður og hlusta á hina. Í umræðum í textavinnunni gerir kennari 

nemendum grein fyrir helstu áherslum við textavinnu. Metið verður hversu margar 

ólíkar og skapandi leiðir nemandi getur valið til að túlka mismunandi texta. Í lokin er 

fenginn utanaðkomandi prófdómari til að meta hæfni nemenda til að skila texta þar 

sem blæbrigði raddarinnar og er sérstaklega metin. Skilningur á raddheilbrigði verður 

prófaður í lok annar. Ígrundunarbók í gegnum önnina virkar sem aðhald og nemendur 

þurfa að skila greinagerð í lok annar um ígrundunarbók sína og þann lærdóm og 

þroska sem hefur farið fram.  

 

5% Mæting. Nemandi fær einkunn fyrir mætingu. Hægt er að sjá skalann sem 

notaður er á námsnetinu. 100% mæting er 10 í einkunn. 87% mæting er 5 fyrir 

mætingu. 
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5% Virkni og framistaða í tímum. Hér er lagt mat á einbeitingu, gæði í samvinnu, 

vinnuframlag, virkni í tímum og þátttöku í öllum atriðum vinnunnar. Nemandi fær 10 

fyrir virkni ef hann gerir allar æfingar sem lagðar eru fyrir og er góður í samvinnu. 

 

5% Greiningaverkefni rödd og texti. Nemandi greinir raddbeitingu, textameðferð og 

túlkun atvinnuleikara í leiksýningu sem hópurinn sér saman. 

 

10% Greiningarverkefni á eigin einræðu. 

 

10% Ígrundunarbók í lok annar. Þar er lagt mat á hvort nemandi sé virkur í 

lærdómsferli og taki eftir eigin framförum. Einnig er gert ráð fyrir því að nemandi 

hugsi út fyrir kennslustundir og tengi efni áfangans við lífið í bókinni. Nemandi skilar 

ekki bókinni sjálfri í lokin (nema nemendur vilji það sérstaklega, þá er það að 

sjálfsögðu í lagi), heldur skýrslu um lærdómsferli sitt og persónlegan vöxt í 

áfanganum. 

 

10% Próf um raddheilbrigði og leiðir til að gera textaflutning góðan. 

 

40% Einræða fyrir utanaðkomandi prófdómara. 

 

15% Framfarir á önninni hvað varðar textaflutning, skýrmælgi og blæbrigði. 

 

ATHUGIÐ: 
87% Mætingarskylda er í áfanganum og raunmæting má ekki fara niður fyrir 70% til 

að réttur til að tekið sé tillit til veikinda með læknisvottorði og leyfa sé gildur. Ef 

þessum skilyrðum er ekki náð er nemandinn fallinn í áfanganum og fær einkunnina 

4,0 og verkefnin verða ekki metin til einkunnar. Ef 87% mætingu er hins vegar 

fullnægt þarf nemandi að ná 5,0 til að ná áfanganum. 

 

kennsluáætlun er birt með fyrirvara um mögulegar breytingar. 

 

 

 

Leikstjórinn – LEIK2LS03 
 

Kennsluáætlun 
LEIK2LS03  vor 2015 

Kennari:  Bjarni Snæbjörnsson 

Markmið: 
Þekking  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 hugmyndum Stanislavskis um leikhús  

 hvað Kerfi Stanislavskis er og hvernig hægt er að nýta það við senu- og 
greiningarvinnu  
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 hvar áhrifa Stanislavskis gætir í leikhúsi í dag 

 Hverjir möguleikar kerfisins eru sem greiningartæki í leikhúsi 

Leikni  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 vinna stutta leiksenu bæði sem leikstjóri og leikari út frá kenningum og aðferðum 
kerfisins.  

 miðla hugmyndum Stanislavskis um leikhús  

 greina senur og leikrit með hjálp Kerfisins 

 nota tungumál Kerfisins  

 bera saman kenningar Stanislavskis við nútímaleikhús  

Hæfni  

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

 nota kerfið sem greiningartæki fyrir leiksenur og leikrit. 

 rökstyðja hugmyndir og hugleiðingar sínar um leikhús nútímans  

 Greina leikhús í dag út frá kerfi Stanislavskis. 

 nota orðfæri kerfisins. 

 bæta öryggi sitt sem leikari í leiksenum. 

 setja eigin hugmyndir og vinnu í samhengi við kenningar Stanislavskis 

 gera sér grein fyrir mikilvægi samtalsins til að vinna að listsköpun í leiklist 

 bæta samvinnuhæfni sína 

Lýsing  

Nemendur kynnast hugmyndum Stanislavskis um leiklist bæði í gegnum sögu og 

textavinnu. Nemendur læra sérstaklega greiningakerfi Stanislavskis (kerfið) og 

tileinka sér tungumál þess, notkun á því og að greina leikrit og atriði. Unnið er með 

hlutverk leikstjórans í áfanganum og nemendur skiptast á að leikstýra hver öðrum í 

atriðum. 

Kennslugögn:   
Handritin að Glerdýrunum (á námsnetinu), glósur (ATH, kaupa eigin 

glósubók/ígrundunarbók), fyrirlestrar, verklegar æfingar. ATH – greiða þarf efnisgjald 

á skrifstofu vegna leiksýningar. 

Vika Yfirferð Próf /Verkefni/Smiðja  

01.  06.-09. jan 

Kynning á áfanga. Byrjað á 

hugtökum: upprifjun við borð og 

gólf. 

  

02. 12.-16.jan. 

 

Kort Tovstonogovs. 

 

  

03. 19.-23.jan Hugtök og verklegir tímar Verkefni í tíma í hópum. 19.jan. úrsagnareindagi 

04. 26.-30.jan 

 

Greining á kvikmynd í tíma 

 

  

05. 02.-06.feb 
Greining á kvikmynd – 

hópverkefni 

Greining á kvikmynd – 

hópverkefni (10%) - hópavinna. 
 

06. 09.-13.feb. Glerdýrin – lesa og greining 
Önnur skil  - greining á 

kvikmynd (5%) 
 

07. 16.-20.feb. 

 

Abstrakt vinna. 

Rándýr – greining, hugtök og 

umræður 

Greiningarverkefni – Glerdýrin 

(10%) - hópavinna. Skil í 

fyrirlestri í tíma. 

18.feb. opinn fundur 

 

08. 23.-25.feb. 

Gólfvinna með Rándýr, 

upprifjun á hugtökum. 
 

Imbra, árshátíð og frí 

26. og 27. feb. 

09. 02.-06.mars  Greinagerð vegna  
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Rándýr – gólfvinna leikstjórnarvinnu með 

Rándýr (10%) 
 

10. 09-13.mars 
Rándýr – gólfvinna 

 
  

11. 16.-20.mars 
 

Rándýr – gólf og konseptvinna 
Jafningjamat – Rándýr (5%)  

12. 23.-27.mars 
 

Rándýr - gólfvinna 
  

 

 

 

 

 Páskafrí 

13. 08-10.apríl 

 

Eigin saga – innblástur og 

innlgön 

  

14. 13-17.apríl Rándýr – gólfvinna 
Eigin saga skrifuð og 

greind eftir Kerfinu (15%) 

 

 

15. 20.-24.apríl 

 

Rándýr – senur tilbúnar – opinn 

tími mánudaginn 20. apríl. 

 

23. apríl sumardagurinn 

fyrsti 

 

16. 27.-30.apríl Tiltekt, endurmat o.s.frv. Skil – lokagreinagerð (15%) 
 

30.apríl dimission 

 

17. 04.-08.maí 
   

18. 11.-15.maí   
14.maí 

uppstigningardagur 

19. 18-23.maí    

 

 

Námsmat:   
Vægi allra þátta komi fram 

Til að nemandi standist áfangann þarf hann að fá 4,5 á lokaprófi og 5,0 í lokaeinkunn. 

 
Námsmat  

Aðaláhersla áfangans er á greiningu og túlkun á atriðum sem nemendur vinna 

saman. Einnig er lögð áhersla á greinandi vinnubrögð í öllum þáttum vinnunar. 

Nemendur skrifa ígrunundarbók og þurfa að skila greinargerð í lok áfangans. Ýmis 

smærri verkefni verða á önninni sem lúta að leikritagreiningu leikstjórans. 

10% Greiningarverkefni á kvikmynd 

5% Greining á kvikmynd – seinni skil 

10% greiningaverkefni Glerdýrin.  

10% greinagerð á leikstjórnarvinnu með Rándýr. 

5% jafningjamat - Rándýr 

15% Eigin saga skrifuð og greind eftir Kerfinu  

10% greiningarverkefni á leiksýningu 

10% ígrundunar- og dagbók í lok áfanga (þar sem skapandi ferðalag leikstjórans er 

rakið) 

10% Sjálfstæð og skapandi vinna (virkni, framleiðni)  

15% greinagerð í lok áfanga – jafngildir lokaprófi. Nemandi þarf að fá a.m.k. 5 í 

einkunn fyrir þessi skil til að ná áfanganum. 
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ATHUGIÐ: 

87% Mætingarskylda er í áfanganum og raunmæting má ekki fara niður fyrir 70% til 

að réttur til að tekið sé tillit til veikinda með læknisvottorði og leyfa sé gildur. Ef 

þessum skilyrðum er ekki náð er nemandinn fallinn í áfanganum og fær einkunnina 

4,0 og verkefnin verða ekki metin til einkunnar. Ef 87% mætingu er hins vegar 

fullnægt þarf nemandi að ná 5,0 til að ná áfanganum 

 

Saga Leiklistar – LEIK2SL03 

 

 

Kennsluáætlun 
 

LEIK2SL03  vor 2014 

 

Kennari:  Bjarni Snæbjörnsson 
 

Lýsing  

 

Nemendur kynnast íslenskri leiklistarsögu sem og mikilvægum straumum og stefnum 

í vestrænni leikhúshefð frá upphafi. Tíðarandinn sem mismunandi verk og kenningar 

spruttu úr er skoðaður og einnig viðhorf og gildi þess tíma. Nemendur læra um 

nokkra þekktustu og áhrifamestu leikhúslistamenn og fræðimenn 20.aldar og 

hugmyndir þeirra  

um leikhús. Sérstök áhersla er á sjálfstæða heimildaöflun, ritgerðarskrif, gagnrýna 

hugsun og skapandi leiðir til að læra efnið. 

 

Markmið:  
 

Þekkingarviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 nokkrum áhrifamiklum leikhúsfræðimönnum sem hafa haft afgerandi áhrif á þróun 

vestrænnar leiklistarsögu. 

 hvernig tíðarandinn, viðhorf og gildi hafa áhrif á leiklistarsköpun viðkomandi höfunda / 

leikhúslistamanna  

 nokkrum mótandi þáttum í íslenskri leiklistarsögu  

 mikilvægum nöfnum og staðreyndum í íslenski leikhússögu  

 hvernig afla á heimilda til að skrifa ritgerðir um leiklistarsögu  

 á hvaða grunni leiklist nútímans er byggð og hvar áhrifa sögunnar gætir enn  

Leikniviðmið   

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 afla sér heimilda um leiklist og leiklistarsögu  

 skrifa heimildarritgerð um leiklistartengd málefni  

 tjá sig í ræðu og riti um leiklistarsögu sem og leikskáld og leikhúslistamenn sem hafa 

haft afgerandi áhrif á leiklistarsöguna. 

 greina hvar áhrif leiklistarsögunnar er að finna í leikhúsi nútímans  
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Hæfniviðmið  

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

 tjá sig um vestræna leiklistarsögu, mikilvæg leikskáld og leikhúsfræðimenn í ræðu og 

riti sem er metið með verkefnum, greinagerðum og ritgerð. 

 tengja hugmyndir sínar um leikhús nútímans við mikilvægar staðreyndir 

leiklistarsögunnar sem er metið með greinagerðum, gjörningi, ritgerð og umræðum. 

 gera sér grein fyrir hvernig leiklistin hefur þróast í gegnum árin sem er metið með 

verkefnum, greinagerðum, ritgerð og umræðum  

 setja vestræna leiklistarsögu í samhengi við þá íslensku og hvernig leikhúsið speglar 

samfélag sitt á mismunandi tímapunktum sem metið er með greinagerðum, ritgerð og 

munnlegri framsögn. 

Kennslugögn:  Glósur frá kennara, bækur sem nemendur finna fyrir heimildarritgerð, 

youtube og netið. 

 

 

Kennslugögn:   
 

Vika Yfirferð Próf /Verkefni/Smiðja  

01.06-10. jan 

Kennsluáætlun. Grískt og 

rómverskt leikhús til forna. 

Rómverjar. Miðaldir. 

Shakespeare. 

  

02.13.-17. jan 

Grískt og rómverskt leikhús 

til forna. Rómverjar. 

Miðaldir. Shakespeare. 

3,7% Greinagerð-skil 15. jan: 

Grikkir til miðalda  

Leikhúsferð – 15. Jan kl 19:30 

– Þingkonurnar í 

Þjóðleikhúsinu. 

17. úrsagnareindagi  

03.20.-24. jan 

Realismi og Natúralismi. 

Zola. Ibsen: Brúðuheimilið. 

Strinberg: Fröken Júlía. 

3,7% Greinagerð-skil 22. Jan: 

Húmanismi, Zola, Realismi og 

Natrúalismi 

 

04.27.-31. jan. 

Expressionismi. Strindberg 

(aftur) og Eugene O‘Neill 

(aftur). Frank Wedekind: 

Vorið vaknar. 

3,7% Greinagerð 

Expressionismi-skil 29. Jan:  
 

05.03.-07. feb 

Dada, súrrealismi og 

módernismi. Alfred Jarry: 

Ubu Roi. Federico Garcia 

Lorca: Blóðbrullaup. Luigi 

Pirandello: Sex persónur í 

leit að höfundi.  

3,6% Greinagerð Dada, 

Súrrealismi og Módernismi – 

skil 5. feb 

 

06.10.-14. feb 

Grimmdarleikhúsið. Antonin 

Artaud, Jerzy Grotowski, 

Peter Weiss; Marat/Sade. 

3,6% Greinagerð – Artaud og 

Grotowski skil 12. Feb 
 

07.17.-21.feb Brecht og framdandgervingin 
3,6 Greinagerð – Brecht – skil 

19. feb 
 19. opinn fundur 

08.24.-28.feb Upprifjun og ritgerð undirbúin  

25.-26. Imbra og 

árshátíð 

27. og 28.frí 

09.03-07.mars  

Existensialismi. Jean-Paul 

Sartre. Samuel Beckett; 

Beðið eftir Godot. Eugéne 

3,6 Greinagerð – 

Existensialismi - skil 5. mars  

 

Miðannarmat 
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Ionesco; Sköllótta 

söngkonan. Jean Genet: 

Vinnukonurnar. 

10.10.-14.mars 

Nýja bylgjan, ungu reiðu 

mennirnir. John Osborne; 

Horfðu reiður um öxl. Harold 

Pinter; Afmælisveislan. 

Dario Fo. Brecht 

 

3,6 Greinagerð – ungu reiðu 

mennirnir skil12. mars 
 

11.17.-21.mars 

Ameríka: Tennessee 

Williams: Glerdýrin, 

Sporvagn nefndur girnd. 

Arthur Miller: Sölumaður 

deyr. Peter Brook og 

Augusto Boal og leikhús 

hinna kúguðu 

3,6 greinagerð – Ameríka og 

Brook – skil 19. mars 
 

12.24.-28.mars 

. „Endurreisn“ í Bretlandi. 

Sara Kane; Rústað. Mark 

Ravenhill: Shopping and 

Fucking. In-Yer-Face. 

3,6 greinagerð –In Yer Face 

skil 26.mars 
 

13.31.mars-04.apríl 
 

Íslensk leiklistarsaga. 

30% Verkefni að eigin vali 

skilað þriðjuaginn 1. apríl 
 

14.07-11.apríl Íslensk leiklistarsaga  

 

 

 

14.-22.apríl 
 

 
 Páskafrí 

15. 23.-25.apríl Íslensk leiklistarsaga 

30% Ritgerð um íslenska 

leiklistarsögu skilað 

laugardaginn 26. apríl 

24.apríl sumardagurinn 

fyrsti.  Dimission 25. 

 

16. 28.apríl-30.apríl 
 

Íslensk leiklistarsaga 
  

                                                                                                 Próf hefjast föstudaginn 2.maí. 

Námsmat:   
Námsmatið byggir fyrst og fremst á heimildaritgerð, greinagerðum og minni verkefnum.  

30% heimildarritgerð um Íslenska leiklistarsögu (skiladagur 26. apríl) 

30% Verkefni að eigin vali og skilað í því formi sem nemanda hentar 

(skiladagur 1. apríl) 

7% Verkefni v. leikhúsferðar 

33% 10 mjög stuttar hugleiðingar sem skilað er í hverri viku. 9 efstu gilda. Hver 

og ein gildir 3,7%. 

 

 

Ritstuldur 

Nemandi sem tekur texta beint af vefsíðu (copy/paste) eða upp úr bók geri sig sekan 

um ritstuld. Þegar nemandi tekur orðréttan og stafréttan texta annars í ritsmíð sína er 

talað um beinar tilvitnanir. Stutt tilvitnun (færri en 40 orð eða 2-3 línur) fellur eðlilega 

inn í texta og er afmörkuð með gæsalöppum. Lengri tilvitnanir eru afmarkaðar með 

því að draga orðréttu málsgreinarnar inn sem nemur fimm stafabilum og minnka 
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línubil úr 1,5 í 1. Nemendum er ráðlagt að nota langar tilvitnanir í hófi og miða við að 

bein tilvitnun sé ekki lengri en sem nemur 10 línum. Óbeinar tilvitnanir kallast það 

þegar nemandi endursegir og umorðar texta annars og notar í ritsmíð 

sína. Heimildaskrá sýnir hvaðan aðfengið efni er komið. 

Sjáhttp://www.fg.is/thjonusta/bokasafn/heimildir/ 

  

Nemandi sem er staðinn að ritstuldi fær einkunnina núll fyrir verkefnið. 

 

Listgreinar í FG eru með fésbókarsíðu þar sem ýmislegt spennandi er sett inn, s.s. 

upplýsingar um viðburði á vegum listnema og ljósmyndir frá leiksýningum, opnum 

tímu, myndbönd o.fl.  Endilega látið ykkur líka við 

síðuna https://www.facebook.com/listnamfg og bjóðið vinum og vandamönnum að 

gera slíkt hið sama. 

 
 

 

Baksviðs  - LEIK2BS03 
 

 

Kennsluáætlun 
 

LEIK2BS03  haust 2014 
 

Kennarar  Bjarni Snæbjörnsson ásamt gestakennurum. 
 

Forkröfur :  LEIK2SL03 

 

Markmið:  
 

Þekkingarviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 því víðtæka starfi sem fer fram í leikhúsinu til að setja upp leiksýningu  

 hvernig hægt er að hugsa leikverk út frá mismunandi sjónarhornum þeirra listamanna sem 

koma að uppsetningunni  

 hvernig hugmyndavinna að leikhandriti fer fram  

 hvernig skrifa á einfalt handrit og þróa það áfram í hugmyndavinnu með öðrum  

 hvernig hægt er að leikstýra handriti  

 hvernig hugmyndavinna að búningum fer fram og hvaða hlutverki búningar gegna í leikverkum  

 hvernig hugmyndavinna að sviðsmynd fer fram og hvaða hlutverki sviðsmynd gegnir í 

leikverkum  

Leikniviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 skrifa leiktexta  

 vinna hugmyndavinnu út frá þeim ólíku listformum sem fyrirfinnast í leikhúsi  

 beita skapandi hugsun í eigin hugmyndavinnu sem og í hóp varðandi uppsetningu á leikverki  

 beita tungumáli leikhússins og þjálfist í leikhúsumræðu  

 skrifa rökstuddar greinargerðir um listrænar ákvarðanir sínar  

http://www.fg.is/thjonusta/bokasafn/heimildir/
https://www.facebook.com/listnamfg
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 miðla hugmyndum sínum um leikhús á skipulagðan og skapandi hátt hvort sem er í ræðu eða 

riti  

 greina leiktexta sína og samnemenda  

Hæfniviðmið  

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

 taka þátt í samræðum á faglegum grundvelli um þau ólíku listform sem búa til leikhús  

 geta tekið virkan þátt í hugmyndavinnu að leikverki og ólíkum þáttum þess, hvort sem er 

sjálfstætt eða í hóp. 

 gera sér grein fyrir þeim möguleikum sem leikhúsformið býður upp á  

 sameina ólík listform í eigin sviðslista hugmynd. 

 búa til heildarhugmynd að leikverki sem hægt væri að setja upp. 

Lýsing  

Áhersla áfangans er á að kynna nemendur fyrir leiklistinni út frá ólíkum sjónarhornum 

innan sviðslista. Nemendur kynnast ólíkum fagstéttum sem starfa innan leikhússins 

og því víðtæka starfi sem þar fer fram. Áfanganum er skipt upp í þriggja til fimm vikna 

námskeið sem leikhúslistamenn kenna og fá þannig nemendur innsýn inn í vinnu 

mismunandi fagstétta sem starfa í leiklist. Þetta eru leikskáld, leikstjóri, búninga- og 

sviðsmyndahönnuður. Nemendur kynnast hvernig hver listamaður vinnur að 

leiksýningu. Nemendur skrifa sitt eigið leikverk í upphafi sem þeir munu vinna í 

gegnum alla önnina með mismunandi sviðslistafólki. Þeir mismunandi listamenn sem 

kenna áfangann nota þetta leikverk til að veita nemendum innsýn inn í vinnu sína og 

kenna þeim að hugsa út frá mismunandi forsendum. 

 

 

Kennslugögn:   
 

Vika Yfirferð Próf /Verkefni/Smiðja  

01.  21.-22. ág. Enginn tími   

02. 25.-29.ág. 
Kynning á áfanga, 

markmiðasetning 
  

03. 01.-5.sept. 

Markmið frh. Byrjað á 

handritaskrifum 

 

  

04. 08.-12.sept. 
Skapandi skrif og leikritaskrif 

 
 8.sept. úrsagnareindagi 

05. 15.-19.sept. 
Skapandi skrif og leikritaskrif 

 
  

06. 22.-26.sept. 

 

Skapandi skrif og leikritaskrif 

 

  

07. 29.sept.-3.okt. 
 

Handritaskrif og búningahönnun 
Kennari: búningahönnuður  

 

08. 06-10.okt. 

 

Sviðsmynda-, leikmuna-, og 

búningahönnun 

Kennarar: búningahönnuður og 

leikmyndahönnuður 
 

09. 13.-16.okt. 
Sviðsmynda-, leikmuna-, og 

búningahönnun 
 

Miðannarmat 

15. okt. opinn fundur 

17.okt. haustfrí 

10. 21.-24.okt. 
Sviðsmynda-, leikmuna-, og 

búningahönnun 
 20.okt. haustfrí 

11. 27.-31.okt. 
Sviðsmynda-, leikmuna-, og 

búningahönnun 
Kennari: leikstjóri  
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Leikstjórnarvinna hefst 

12. 03.07.nóv. 
Greiningar- og gólfvinna 

með leikstjóra 
  

13. 10.-14.nóv. 
Greiningar- og gólfvinna 

með leikstjóra 
  

14. 17.-21.nóv. 
Greiningar- og gólfvinna 

með leikstjóra 
  

15. 24.-28.nóv. 
Greiningar- og gólfvinna 

með leikstjóra 
 

 

28.nóv. dimission 

16. 1.-5.des. 
 

Skil á lokaverkefni - prófavika 

Skil á ígrundunarbók og 

lokaverkefni 
 

17. 08-12.des. prófavika  
 

 

 

18. 15.-19.des. 
prófavika   

                                                                                                  

 

 

Námsmat:   
 

Vægi allra þátta komi fram 

Til að nemandi standist áfangann þarf hann að fá 4,5 í lokaverkefni og 5,0 í lokaeinkunn. 

Hver gestakennari metur hvern nemanda út frá virkni í tíma, með umræðum eða 

skapandi vinnu. Gestakennarar meta einnig vinnuframlag og samviskusemi 

nemanda. Lokaverkefni er leikverk nemanda og hugmyndabók. Í hugmyndabókinni er 

gert grein fyrir öllum listrænum ákvörðunum varðandi uppbyggingu á leikverki, 

leikstjórn, búninga- og sviðsmyndahönnun. Lokaverkefnið er metið út frá því hversu 

skipulögð rökin eru og hvort listrænar ákvarðanir eru vel rökstuddar með orðfæri 

leikhússins. 

50% Mæting og frammistaða í tímum. Hér er lagt mat á einbeitingu, gæði í 

samvinnu, vinnuframlag og þátttöku í öllum atriðum vinnunnar. 

Virkni hjá leikskáldi: 15% 

Virkni hjá búningahönnuði: 10% 

Virkni hjá Leikmynda-, og leikmunahönnuði: 10% 

Virkni hjá Leikstjóra: 15% 

 

40% Lokaverkefni. Lokaverkefni er ítarleg greinagerð um leikritið sem 

nemendur skrifuðu í upphafi annar og hvernig viðkomandi mundi leikstýra því, hafa 

búninga, leikmynd, ljós og hljóð. Nánar útlistað ítarlega í lok annar. Athugið að til að 

ná áfanganum þarf nemandi að ná 4,5 í lokaverkefninu. 

 

10% Ígrundunarbók um áfanga: Öll verkefni og persónuleg dagbók tekin 

saman í lok annar og ígrunduð. Athugið að gera ígrundunarbókina greinandi, en ekki 

lýsandi. Að sjálfsögðu borgar sig að lýsa því sem er gert í stuttu máli, en 

aðaláherslan á að vera að greina vinnuna, eigin vinnu, eigin virkni, hvað ögrar, hvað 

er spennandi, hvað er erfitt, hvað er skemmtilegt o.s.frv. 

 

ATHUGIÐ: 
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87% Mætingarskylda er í áfanganum og raunmæting má ekki fara niður fyrir 70% til 

að réttur til að tekið sé tillit til veikinda með læknisvottorði og leyfa sé gildur. Ef 

þessum skilyrðum er ekki náð er nemandinn fallinn í áfanganum og fær einkunnina 

4,0 og verkefnin verða ekki metin til einkunnar. Ef 87% mætingu er hins vegar 

fullnægt þarf nemandi að ná 5,0 til að ná áfanganum 

 

 

Dansleikhús – ÍÞRÓ2DL02 
 

 

Kennsluáætlun 
 

ÍÞRÓ2DL02  haust 2014 
 

Kennari:  ýmsir kennarar. 

 

Markmið:  

 

Lýsing  

Í áfanganum er lögð áhersla á líkamann sem tjáningartæki og gera nemendur meðvitaða 

um líkama sinn og hreyfingar. Nemendur kanna margar ólíkar leiðir í dansi og 

hreyfingum til að tjá og túlka sögur, persónur, tilfinningar o.s.frv. Áfanga lýkur með 

dansleikhússýningu. 

Þekkingarviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 því hvaða túlkunarmöguleikum dansinn býr yfir. 

 því hvernig hægt er að nota líkamann sem tjáningartæki. 

 

Leikniviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 nota líkamann til að tjá og túlka persónur, tilfinningar og sögur. 

 sækja innblástur úr daglega lífinu til að búa til lítil og stór dansverk. 

 hugsa abstrakt um mismunandi leiðir til túlkunar með líkamanum. 

Hæfniviðmið  

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að:  

 

 skapa stutt dansverk út frá mismunandi forsendum. 

 finna innblástur í daglega lífinu fyrir danshreyfingar og stutt dansverk. 

 vinna saman að sköpun dansverks. 

 nota líkama sinn til að túlka og tjá gefin viðfangsefni. 

 auka líkamsfærni sína sem hægt er að nýta á skapandi hátt í spuna. 

 öðlast betri líkamsvitund og skilning á möguleikum líkama síns. 

 auka þor og sköpunarkraft í dansforminu. 
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 bæta hlustun og samvinnu í hóp. 

 bæta rýmisvitund sína. 

 þjálfa samhæfingu og líkamlega færni. 

 

Vika Yfirferð Próf /Verkefni/Smiðja  

01.  21.-22. ág. 

 

Upphaf annar, skipulag 

o.fl. 

Kennari: gestakennari  

02. 25.-29.ág. 
 

Djass og contemporary 
  

03. 01.-5.sept. einstaklingsvinna   

04. 08.-12.sept. 
frasar 

 
 

8.sept. 

úrsagnareindagi 

05. 15.-19.sept. 
Opinn undirbúinn 

 
  

06. 22.-26.sept. 
Opinn tími undirbúinn. 

 
  

07. 29.sept.-

3.okt. 

 

Nýr kennari 
Kennari: gestakennari  

 

08. 06-10.okt. 

 

Hópavinna   

09. 13.-16.okt. 
Samsköpun og hópavinna 

 
 

Miðannarmat 

15. okt. opinn 

fundur 

17.okt. haustfrí 

10. 21.-24.okt. 
Hópavinna 

 
 20.okt. haustfrí 

11. 27.-31.okt. 
Hópavinna 

 
  

12. 03.07.nóv. 

Hópavinna – 

undirbúningur fyrir 

lokasýningu 

 

Kennari: gestakennari  

13. 10.-14.nóv. 
 

Lokasýning undirbúin 
  

14. 17.-21.nóv. 
 

Lokasýning undirbúin 
  

15. 24.-28.nóv. Lokasýning  
 

28.nóv. dimission 

16. 1.-5.des. 
 

 
  

17. 08-12.des.   
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18. 15.-19.des. 

                                                                                                  

Námsmat:   

Vægi allra þátta komi fram 

Til að nemandi standist áfangann þarf hann að fá 4,5 á lokaprófi og 5,0 í 

lokaeinkunn. 

 

 

Námsmat fer fram með símati og byggir fyrst og fremst á ástundun og virkni nemanda í 

tíma. Þar sem þrír kennarar kenna áfangann gildir virkniseinkunn frá hverjum og einum 

25%. Stutt einstaklingsverkefni verða sett fyrir. Nemendur halda einnig hugmyndabók 

þar sem þeir skrá niður allar æfingar og hugleiðingar varðandi mismunandi 

sköpunarleiðir. Bókinni og stuttri greinagerð þarf að skila í lok annar. og skila 

greinagerð í lok annar.  

  

75% Virkniseinkunn frá kennurum. 

25% hugmyndabók og greinagerð í lok annar. Ath, greinagerð í lok annar jafngildir 

lokaprófi og ef henni er ekki skilað jafngildir það að nemandi hafi ekki mætt í próf og er 

því fallinn. 

 

ATHUGIÐ: 

87% Mætingarskylda er í áfanganum og raunmæting má ekki fara niður fyrir 70% til 

að réttur til að tekið sé tillit til veikinda með læknisvottorði og leyfa sé gildur. Ef 

þessum skilyrðum er ekki náð er nemandinn fallinn í áfanganum og fær einkunnina 

4,0 og verkefnin verða ekki metin til einkunnar. Ef 87% mætingu er hins vegar 

fullnægt þarf nemandi að ná 5,0 til að ná áfanganum 

 
 

 

Skapandi skrif - LEIK3SS05 

 

 

Skapandi skrif - LEIK3SS05 - drög (áfangi hefur enn ekki verið kenndur. Þess 

vegna eru aðens drög að kennsluáætlun hér). 
Námsgreinar leiklist Viðfangsefni skapandi skrif Þrep 3. þrep Einingar 5 

framhaldsskólaeiningar  

Forkröfur  

LEIK2LS05 og LEIK2SL05  

Lýsing  

Áfanginn skal veita nemendum tækifæri til að þróa og þroska eigin rithæfileika með 

ýmsum æfingum og verkefnum. Nemendur skrifa marga texta í áfanganum og skoða 

mismunandi stílbrögð og gerðir texta. Ein af áherslum áfangans er að gefa nemendum 

tæki og tól til að vinna á skapandi og hugmyndaríkan hátt þar sem rödd hvers og eins 

fær að njóta sín. Markmið áfangans er einnig að opna heim ritlistarinnar fyrir 

nemendum og sýna þeim fram á þau tækifæri sem þar liggja. Sérsök áhersla er á að 

kenna nemendum að sækja sér kveikjur í nærsamfélag sitt svo þeir geti speglað það í riti.  
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Þekkingarviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 nokkrum mismunandi stílum í ritlist  

 hversu ólíkan hátt er hægt að miðla með texta  

 að hugmyndakveikjur eru til staðar í okkar daglega lífi  

 hvernig eigin ritskoðun getur verið heftandi  

 þeim tjáningarmöguleikum sem ritlistin býr yfir  

Leikniviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 nota eigin rödd í skrifum  

 ritskoða sig ekki  

 byggja um blæbrigðaríkan texta  

 skrifa stuttan leikþátt, ljóð, smásögu, sem og aðra texta  

 finna eigin innblástur til að skrifa texta  

 beita sjálfsaga í vinnubrögðum  

Hæfniviðmið  

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að:  

 spegla samfélag sitt í skrifum út frá tjáningarþörf og rödd sinni sem metið er 

með skriflegum verkefnum, umræðum, dagbók og lokaverkefni  

 greina leikverk, ljóð, smásögur og aðra texta út frá mismunandi stílum sem metið 

er með umræðum, skriflegum verkefnum og dagbók  

 finna hugmyndakveikjur í daglega lífinu fyrir skrifum og listsköpun sem metið er 

með smærri verkefnum og lokaverkefni  

 ritskoða ekki eigin hugmyndir heldur treysta þeim hugmyndum sem upp koma 

sem metið er með skriflegum verkefnum, umræðum og lokaverkefni  

 skrifa ljóð, leiksenur, smásögur og aðra texta sem metið er með skriflegum 

verkefnum og lokaverkefni  

 tjá sig í ræðu og riti á uppbyggilegan hátt um skrif samnemenda sinna sem metið 

er með umræðum og skriflegum verkefnum  

Námsmat  

Nemendur skrifa dagbók, skrifleg verkefni eru í áfanganum að lokum verður 

lokaverkefni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senuvinna – LEIK3SV03 
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Kennsluáætlun 
 

 

LEK503  vor 2014 

 
(Ath – LEK503 verður að LEIK3SV03 í nýrri námskrá) 

 

Kennari:  Bjarni Snæbjörnsson 

 
Lýsing  

Nemendur læra að vinna leikin atriði á svið frá fyrsta samlestri að uppsetningu. Mikil 

áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð, samvinnu og að nemendur skili þeirri 

heimavinnu sem sett er fyrir hverju sinni. Áfanganum lýkur með opnum tíma þar sem 

atriðin eru sýnd áhorfendum.  

 

Markmið:  
 

Þekkingarviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 vinnu leikarans frá fyrsta samlestri þar til áhorfendur sjá afraksturinn. 

 persónusköpun í handritavinnu. 

 hversu mikilvægt það er að vinna ítarlega heimavinnu í persónusköpun. 

 hversu mikil vinna það er að búa til heilsteypta persónu í leiksenu út frá gefnu 

handriti. 

Leikniviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 vinna sjálfstætt að persónusköpun  

 beita ólíkum aðferðum til að glæða leikpersónu lífi  

 vinna með öðrum að uppsetningu á leikatriði  

 nota nærsamfélag sitt og fjölmiðla til að sækja sér innblástur  

 tjá sig um persónusköpun, leikrita- og atriðagreiningu  

 greina leikhandrit út frá sjónarhóli leikarans. 

 nýta sér hugmyndabók til persónusköpunar  

Hæfniviðmið  

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

 tengja saman þekkingu sem hann hefur öðlast í náminu sem er metið með 

verkefnum. gólfvinnu, dagbók og greinagerð  

 skapa trúverðuga persónu á sviði og geta beitt við það bæði spuna sem og góðum 

undirbúningi sem metið er með gólfvinnu, dagbók, lokasýningu og greinagerð  

 sýna sjálfstæð, öguð og einbeitt vinnubrögð sem er metið með símati, námssamningi 

og sjálfsmati  

 geta sett upp leikatriði og framkvæmt öll þau ólíku verk sem þarf til að hrinda slíku í 

framkvæmd sem er metið með gólfvinnu og lokaverkefni  

Kennslugögn:  Leikhandrit sem verða til staðar á námsnetinu. Leikhúsferð, 

mannlegt eðli, nærsamfélag nemenda, sviðið, leikmunir, búningar og annað 

sem þurfa þykir sem fellur til í sköpunarferlinu. 
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Kennslugögn:   
 

Vika Yfirferð Próf /Verkefni/Smiðja  

01.06-10. jan 

 

Kennsluáætlun kynnt. 

Hugtök kynnt. 

Ígrundunarbók kynnt. 

-5% Námssamningur 

-ígrundunarbók 

-ásetningur, forsendur, 

herbrögð, lestur 

 

02.13.-17. jan 

Tæknileg vinna – að hluta til 

verklegt 

 

-ásetningur, forsendur, 

herbrögð, lestur 
17. úrsagnareindagi  

03.20.-24. jan 
Hópnum skipt upp til að vinna. 

Handrit lesin og greint 

-5% ítarleg og gróf fafla 

-4% bein og óbein lýsing á 

karakter 

 -höfuðásetningur 

-kringumstæður 

 

04.27.-31. jan. 

 

Atriði lesið og greint 

Texti kominn utan að 

-ásetningur kringumstæðna 

-forsendur 

-herbrögð 

-höfuðásetningur 

-karakterplakat lagt inn 

 

05.03.-07. feb 
 

Senuvinna á gólfi með kennara 

-karakterskýrslur 

-5% forsendu- og 

herbragðalisti 

 

06.10.-14. feb 

 

 

Senuvinna á gólfi með kennara 

  

07.17.-21.feb 

 

 

Senuvinna á gólfi með kennara 

-5%sjálfsmat á miðri önn 

-5% persónuplakati skilað 
 19. opinn fundur 

08.24.-28.feb Senuvinna á gólfi með kennara 
Sjálfstæð karaktersköpun 

 

25.-26. Imbra og 

árshátíð 

27. og 28.frí 

09.03-07.mars  
 

Senuvinna á gólfi með kennara 

- huga að innangs og 

lokakringumstæðum 
Miðannarmat 

10.10.-14.mars 

 

Senuvinna á gólfi með kennara 

og hver og einn skilar 

karakteropnun í vikunni 

Sjálfstæð vinna 

-15% karakteropnun 
 

11.17.-21.mars 
 

Senuvinna á gólfi með kennara 
Sjálfstæð vinna  

12.24.-28.mars 
Senuvinna á gólfi með kennara 

 
Sjálfstæð vinna  

13.31.mars-04.apríl 

 

Senuvinna á gólfi með kennara 

og undirbúningur undir opinn 

tíma. 

  

14.07-11.apríl Opinn tími og atriði sýnd 
-miðvikudagur 9 apríl: opinn 

tími 

 

 

 

14.-22.apríl 

 

 

 

 Páskafrí 

15. 23.-25.apríl Skil á verkefnum og ígrundun -15% lokagreinagerð – skil 24.apríl sumardagurinn 
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23. Apríl 

-5% karakterskýrslu skilað  

-10% ígrundunarbók skilað 

23. apríl – Eldraunin kl 19:30 í 

Þjóðleikhúsinu. 

fyrsti.  Dimission 25. 

 

16. 28.apríl-30.apríl 
 

 

-5% greiningarverkefni á 

Eldrauninni eftir Miller í 

Þjóðleikhúsinu 

 

                                                                                                 Próf hefjast föstudaginn 2.maí. 

Námsmat:   
Vægi allra þátta komi fram. Nánari upplýsingar er að finna á námsnetinu. 

 

20% nokkur lítil verkefni 

- 5% námssamningur 

- 5% ítarleg og gróf fafla 

- 5% bein og óbein lýsing á karakter 

- 5% hindrana- og herbragðalisti  

- 5% persónuplakat 

- 5% sjálfsmat á miðri önn.  

 

15% Opnun með karakter 

5% Greining á leiksýningunni Eldraunin 23. apríl. 

10% ígrundunarbók 

5% karakterskýrsla í lok áfanga þar sem öll skapandi og greinandi vinna um 

karakterinn er tekin saman og meira til. 

15% lokagreinagerð 

20% Sjálfstæð og skapandi vinnubrögð. 

 

 

ATHUGIÐ: 
87% Mætingarskylda er í áfanganum og raunmæting má ekki fara niður fyrir 70% til 

að réttur til að tekið sé tillit til veikinda með læknisvottorði og leyfa sé gildur. Ef 

þessum skilyrðum er ekki náð er nemandinn fallinn í áfanganum og fær einkunnina 

4,0 og verkefnin verða ekki metin til einkunnar. Ef 87% mætingu er hins vegar 

fullnægt þarf nemandi að ná 5,0 til að ná áfanganum 

 

 

Listgreinar í FG eru með fésbókarsíðu þar sem ýmislegt spennandi er sett inn, s.s. 

upplýsingar um viðburði á vegum listnema og ljósmyndir frá leiksýningum, opnum 

tímu, myndbönd o.fl.  Endilega látið ykkur líka við 

síðuna https://www.facebook.com/listnamfg og bjóðið vinum og vandamönnum að 

gera slíkt hið sama. 

 
 

 

Samsköpunaraðferðir – LEIK3SK06 
 

https://www.facebook.com/listnamfg
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Kennsluáætlun 
 

LEIK3SK06  vor 2015 
 

Kennari:  Bjarni Snæbjörnsson 
Lýsing  

Samsköpunaraðferðir í leiklist eru skoðaðar ítarlega og hugmyndafræði aðferðanna 

eru kynntar. Nemendur kynnast hugtakinu „opnun“ og þurfa að gera mörg verkefni 

þar sem sérstök áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og samvinnu. Áhersla er lögð 

á að nemendahópurinn komist að sameiginlegri niðurstöðu um þau viðfangsefni sem 

lögð eru til grundvallar hinu skapandi starfi. Einnig er lögð áhersla sameiginlegt 

sköpunarferli og framlag hvers og eins í ferlinu. Áfanganum lýkur með sýningu.  

Markmið:  
Þekking  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 helstu samsköpunaraðferðum í leikhúsi  

 fjölbreyttum leiðum til frumsköpunar í leikhúsi  

 hvernig samsköpunaraðferðir virka  

 mikilvægi þess að vinna uppbyggilega og faglega með öðrum  

 leiðum til þess að búa til sviðsverk sem speglar hugmyndir og sýn nemenda á samfélagið  

leikni  
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 vinna með öðrum af virðingu og jákvæðni. 

 vinna í hóp að sameiginlegu leiklistarverkefni  

 tjá sig á skýran og gagnrýninn hátt um gefið viðfangsefni í leiklist  

 skipuleggja samsköpunarverefni frá grunni  

 greina hvenær leikhús og atriði eru dýnamísk og merkingarbær. 

 greina hvenær leiklist speglar samfélag sitt á ólíkan hátt  

hæfni Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

 nota helstu samsköpunaraðferðir við mótun á sviðlistaverki 

 tjá skoðanir sínar á sviðslistum á ábyrgan, gagnrýninn og skýran hátt 

 greina hvað er hlaðið merkingu í leikhúsi og samfélaginu 

 skapa sjálfstætt, dýnamískt, áhrifaríkt og vel ígrundað sviðslistaverk 

 meta eigið vinnuframlag 

 nýta sér leikhúsformið til að spegla samfélag sitt og setja það í nýtt samhengi 

 Vinna með öðrum í hóp með sköpunarkraft, jákvæðni og samvinnuhæfni að leiðarljósi  

Kennslugögn: Lesefni á netinu. Krækjur og greinar frá kennara eru settar inn á 

innranet skólans jafnóðum. Glósur í tímum, netið, allir fjölmiðlar, öll möguleg 

listaverk, bækur, leikbúningar, leikmunir og leiktjöld sem falla til á æfingum í lok 

annar. Þetta er ótæmandi listi þar sem áfanginn snýst um að leita sér að innblæstri 

utan skólastofunnar. 

Farið verður í leikhús einu sinni  eða tvisvar á önninni. 

 

 

Vika Yfirferð Próf /Verkefni/Smiðja Ritarar 

01.  06.-09. jan 

 

- Kynning á námskeiði.  

- „Opnanir“ kynntar og verklega 

æfingar gerðar.  
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- Verklega og bóklega farið yfir 

hvað samsetningaraðferðir eru. 

 

02. 12.-16.jan. 

 

Efnistök valin, opnanir, 

verklegar æfingar, boðorð 

hópsins 

Námssamningi skilað (5%)  

03. 19.-23.jan 

- Frásagnarstíll (uppbrot) 

- Sögumenn 

- steríótýpur 

- minnimalismi 

- kyrrmyndir 

- fyrirsagnir 

- leikmunir 

 

19.jan. úrsagnareindagi 

 

 

04. 26.-30.jan 

- Áframhaldandandi spuni með 

öll aðföng út frá sýn hópsins 

 

  

05. 02.-06.feb 

- Spuni með leikmuni, texta, 

ljóð, lög, búninga og öll aðföng. 

- Stílar skoðaðir. 

- Dansleikhús skoðað og búið til 

úr fundnum hreyfingum. 

- Söngleikjaopnanir búnar til 

 

  

06. 09.-13.feb. 

 

- Að fáir leikarar leika öll 

hlutverk. 

- Frásagnarstíll (uppbrot) 

- Sögumenn 

- steríótýpur 

- minnimalismi 

  

07. 16.-20.feb. 
 

Samsköpunarvinna 

Verkefni: „Stóra opnunin“ lögð 

inn. 

 

Verkefni: „sjálfsmat“ lagt inn. 

 

18.feb. opinn fundur 

 

 

 

08. 23.-25.feb. 

 

  

Imbra, árshátíð og frí 

26. og 27. feb. 

 

09. 02.-06.mars 

 

- Miðannamat og viðtöl 

- Sjálfsmat nemenda í 

miðannamati. 

- Hópar vinna í tímum sjálfstætt 

að stóru opnununum 

Leggja inn “Stóra opnun”  

10. 09-13.mars Bjarni á Möltu. Gestakennari   

11. 16.-20.mars 
Skil á STÓRU OPNUNINNI 

 
Stór opnun- 30%  

12. 23.-27.mars 

Skil á STÓRU OPNUNINNI 

 

 

Stór opnun- 30%  

 
 

 
 Páskafrí 

13. 08-10.apríl 

 

Sjálfstæð samsköpunarvinna – 

sýning sett saman 
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14. 13-17.apríl Sýning sett saman  
 

 

15. 20.-24.apríl 
 

Sýning sett saman 
 

23. apríl sumardagurinn 

fyrsti 

 

16. 27.-30.apríl 
Sýningarvika, tiltekt, endurmat, 

greinagerðir 
 

 

30.apríl dimission 

 

17. 04.-08.maí 
   

18. 11.-15.maí   
14.maí 

uppstigningardagur 

19. 18-23.maí    

Námsmat:   
Til að nemandi standist áfangann þarf hann að fá 4,5 á lokaprófi og 5,0 í lokaeinkunn. 

 
Námsmat fer fram með gólfvinnu og dagbókarfærslum nemenda, skriflegum 

verkefnum, virkni og lokaverkefni.  

 

5% Ritarastarf í eina viku.  

30% Stór opnun.  

5% Námssamningur.  

5% Sjálfsmat á miðri önn.  

5% Verkefni vegna leikhúsferðar.  

30% Greinagerð við lok áfanga.  

20% Frumkvæði í sköpunarferlinu. 

 

ATHUGIÐ: 
87% Mætingarskylda er í áfanganum og raunmæting má ekki fara niður fyrir 70% til 

að réttur til að tekið sé tillit til veikinda með læknisvottorði og leyfa sé gildur. Ef 

þessum skilyrðum er ekki náð er nemandinn fallinn í áfanganum og fær einkunnina 

4,0 og verkefnin verða ekki metin til einkunnar. Ef 87% mætingu er hins vegar 

fullnægt þarf nemandi að ná 5,0 til að ná áfanganum. 

 

kennsluáætlun er birt með fyrirvara um mögulegar breytingar. 

 

 
 

 

Lokaverkefni – LEIK4LV03 
 

Kennsluáætlun 
LEIK4LV03  vor 2015 

Kennari:  Bjarni Snæbjörnsson 
Lýsing  

Áhersla áfangans er á að nemendur skipti sér sjálfir upp í hópa út frá áhugasviði og 

búi til sviðslistaverk í lok annar. Nemendur fara í gegnum verkefnastjórnunarvinnu 
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með hópnum sínum og skipuleggja ferlið frá upphafi til enda, afla sér upplýsinga, 

finna bjargir við hæfi, virkja tengslanet sitt og skipuleggja æfingaferli og 

sköpunarvinnu. Aðal áherslan er á að vinna uppbyggilega saman í hóp við að búa til 

sviðslistaverk frá grunni út frá eigin sannfæringu og listrænum metnaði. Þegar líða 

tekur á áfangann verður kennari aðallega til ráðgjafar og þá vinna nemendur 

sjálfstætt að framkvæmd verkefnisins. Forsendur lokaverkefnisins eru: 

- Nemendur þurfa sjálfir að vera þátttakendur í sviðslistaverkinu sem skapað 
er. 

- Nemendur velja sig sjálfir í hópa sem hæfa áhugasviði hvers og eins. Gæta 
þarf sérstaklega að því að verkefnið sé raunhæft miðað við tíma og hæfni 
nemenda.  
 

Verkefnið gæti t.d. verið: 

- Samsköpunarverkefni 
- Skrif á leikhandriti (sem endar á leiklestri eða uppsetningu) 
- Uppsetning á leikatriði úr handriti sem þegar er til 
- Innsetning / gjörningur 
- Opnun 
- Annað... 

 

Markmið:  

 
Þekking  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 hvernig nýta megi grunnþætti verkefnastjórnunar í framleiðslu á listaverki  

 sjálfum sér í sjálfstæðri listsköpun  

 þeim ólíku þáttum sem þarf til að koma sviðslistarverkefni í framkvæmd. 

 hvernig hann sjálfur getur endurnýjað og þróað kunnáttu sína og færni í leiklist og 
þróun sviðslistaverks. 

Leikni  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 nota tæki og tól verkefnastjórnunar í framkvæmd  

 vinna að eigin listsköpun  

 starfa sjálfstætt í hóp að framkvæmd og uppsetningu á sviðslistarverki 

 taka sameiginlega ábyrgð á verkefni ásamt öðrum hópmeðlimum  

 tjá sig uppbyggilega um framkvæmd og skipulag verkefnis  

 tjá sig uppbyggilega í ræðu og riti um listsköpun annarra 

 miðla færni sinni, hugmyndum sínum og kunnáttu á uppbyggilegan og skipulagðan 
hátt  

 búa til fréttatilkynningar og auglýsa leiklistarviðburði 

Hæfni  

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

 taka virkan þátt í samstarfi við aðra listamenn í listsköpun 

 tileinka sér víðsýni og frumleika í hugsun sem nýtist í námi og starfi  

 rækta ímyndunaraflið til sjálfstæðrar sköpunar og temja sér leitandi vinnubrögð og 
áræðni í úrlausnum 

 leiða og taka þátt í hugmyndavinnu, sköpun og framkvæmd á listaverki 

 gera sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum í listsköpunarferli 

 vinna sjálfstætt 

 treysta á eigið listrænt innsæi í listsköpun 

 geta samhæft tækni, tjáningu og sköpun í lifandi listflutningi 
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 setja sér markmið, gert verkáætlanir og fylgt þeim jafnt sem einstaklingur og innan 
hóps 

 Skrifa kynningartexta um sviðlistaverkefni sitt til kynningar í fjölmiðlum 
 Skipuleggja auglýsingar á lokaverkefni í hóp og framkvæma auglýsingaáætlun í 

tengslum við lokasýninguna. 
 

Kennslugögn:  Glósur kennara og úthendur 

 

 

Vika Yfirferð Próf /Verkefni/Smiðja  

01.  06.-09. jan 
Kynning á námskeiði. 

Hugmyndavinna 
  

02. 12.-16.jan. 

Verkefni ákveðin, 

hópaskipting, sýningardagur 

ákveðinn, ýmis verkefni í 

verkefnastjórnun. 

  

03. 19.-23.jan 
Ýmis verkefni í 

verkefnastjórnun. 
 19.jan. úrsagnareindagi 

04. 26.-30.jan 
 

sjálfstæð vinna 
  

05. 02.-06.feb 
 

Stöðumat - sjálfstæð vinna 

-Skil á verkefni á tímalínu að 

eigin vali 
 

06. 09.-13.feb. 
 

sjálfstæð vinna 

-Skil á verkefni á tímalínu að 

eigin vali 
 

07. 16.-20.feb. 
 

Stöðumat - sjálfstæð vinna 

-Skil á verkefni á tímalínu að 

eigin vali 
18.feb. opinn fundur 

 

08. 23.-25.feb. 

 

Stöðumat - sjálfstæð vinna 
-Skil á verkefni á tímalínu að 

eigin vali 

Imbra, árshátíð og frí 

26. og 27. feb. 

09. 02.-06.mars 
 

Stöðumat - sjálfstæð vinna 

-Skil á verkefni á tímalínu að 

eigin vali 
 

10. 09-13.mars 
Stöðumat - sjálfstæð vinna 

 

-Skil á verkefni á tímalínu að 

eigin vali 

ATH – ekkert stöðumat 

vegna leiklistarhátíðar á 

Möltu 

11. 16.-20.mars 
 

Stöðumat - sjálfstæð vinna 

-Skil á verkefni á tímalínu að 

eigin vali 
 

12. 23.-27.mars 
Stöðumat - sjálfstæð vinna 

 

-Skil á verkefni á tímalínu að 

eigin vali 
 

 
 

 
 Páskafrí 

13. 08-10.apríl 
 

Stöðumat - sjálfstæð vinna 

-Skil á verkefni á tímalínu að 

eigin vali 
 

14. 13-17.apríl Sjálfstæð vinna  
 

 

15. 20.-24.apríl 
 

SÝNINGARVIKA 

Sýningar í kringum 23. apríl 

(sumardagurinn fyrsti). 

23. apríl sumardagurinn 

fyrsti 

 

16. 27.-30.apríl Tiltekt , endurmat  
 

30.apríl dimission 

 

17. 04.-08.maí 
ígrundun   

18. 11.-15.maí   
14.maí 

uppstigningardagur 
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19. 18-23.maí    

 

Námsmat:   
Vægi allra þátta komi fram 

Til að nemandi standist áfangann þarf hann að fá 4,5 á lokaprófi og 5,0 í lokaeinkunn. 

 

Hver nemandi heldur vinnubók utan um eigin vinnu í áfanganum. Þar getur nemandi 

fylgst með eigin ferðalagi, þroska og hugmyndavinnu í ferlinu. Nokkur lítil verkefni í 

verkefnastjórnun. Hver hópur skilar greinargerð með lokaverkefni þar sem allar 

listrænar ákvarðanir eru rökstuddar.  

Lokaverkefnið sjálft er metið út frá þeim forsendum sem nemendur sjálfir hafa gefið 

sér í upphafi annar. 

30% Virkni – metin út frá því að nemendur framkvæmi og skapi samkvæmt 

eigin tímalínu og skipulagi. Skýrslu er skilað vikulega þegar sjálfstæð vinna 

hefst. 

20% Nokkur lítil verkefni í verkefnastjórnun 

15% Dagbók/ígrundunarbók í lok annar 

15% Post mortem skýrsla: endurmatsskýrsla  sem unnin er af hópnum þar sem 

verkefnið og ferlið í heild er greint og lærdómur dreginn af. Hér eru allar 

listrænar ákvarðanir rökstuddar. Nánr skýrt síðar.  

20% Greinagerð og sjálfsmat. Einstaklingsverkefni.  

 

ATH: Post mortem skýrsla (15%) og greinagerð og sjálfsmat (20%) jafngilda 

saman lokaprófi. Nemendur þurfa að ná 4,5 í hvoru verkefni til að standast 

áfangann. Ef öðru eða báðum verkefnum er ekki skilað jafngildir það því að 

mæta ekki lokapróf.  

 

 

ATHUGIÐ: 
87% Mætingarskylda er í áfanganum og raunmæting má ekki fara niður fyrir 70% til 

að réttur til að tekið sé tillit til veikinda með læknisvottorði og leyfa sé gildur. Ef 

þessum skilyrðum er ekki náð er nemandinn fallinn í áfanganum og fær einkunnina 

4,0 og verkefnin verða ekki metin til einkunnar. Ef 87% mætingu er hins vegar 

fullnægt þarf nemandi að ná 5,0 til að ná áfanganum 
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VIÐAUKI 3 – NÁNARI ÚTLISTUN Á GRUNNÞÁTTUM 

MENNTUNAR Í TENGSLUM VIÐ LEIKLISTARBRAUT 

 
Grunnþættir menntunar 

 

Í grunninn er hægt að færa rök fyrir því að víða er hugað að grunnþáttum 

menntunar í öllum áföngum leiklistarbrautarinnar. Ég læt mér nægja að fjall um  tvo 

áfanga; Samsköpunaraðferðum (LEIK3SK06) og Lokaverkefni (LEIK4LV03). 

Í stuttu máli er hægt að lýsa áfanga í samsköpunaraðferðum (devised theatre) 

svona: Nemendur koma sér saman um eitt viðfangsefni til að fjalla um og nýta sér 

svo möguleika leikhúsformsins til að koma sýn sinni á það viðfangsefni til skila til 

áhorfenda. Þegar sagt er “leikhúsformið”, þá er allt í boði og er það hver hópur fyrir 

sig sem velur hvaða leið er farin, til að byrja með hendir kennari inn mýmörgum 

æfingum og spunum til að koma öllum af stað, en smám saman taka nemendur meira 

við og allur hópurinn vinnur saman sýningu úr því efni sem verður til. Dæmi um 

nýlegar atvinnusýningar sem gerðar voru í anda þessarar aðferðar eru Þú ert hér, 
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Zombie ljóðin og Góðir Íslendingar eftir Mindgroup og sýningarnar Góðir gestir og 

Húmanimal með leikhópnum Ég og vinir mínir. 

 

LÝÐRÆÐI OG MANNRÉTTINDI 

Dæmi um sýningu sem einn hópur ákvað að búa til snerist um að kanna 

muninn á 1. og 3. heiminum. Það sem kveikti þá löngun voru stríðsátök sem áttu sér 

stað og við byrjuðum að skoða af hverju þau væru í gangi á þessum stað í heiminum. 

Það er mikilvægt að komast að sameiginlegri niðurstöðu um viðfangsefnið og oft geta 

spunnist mjög líflegar umræður, sérstaklega þar sem oft skiptir leiklist nemendur 

miklu máli og einnig málefnin. Þetta er eitt dæmi um lýðræði og lýðræðisleg 

vinnubrögð. Seinna í ferlinu, þegar búið er að búa til mikið af efni þá þarf hópurinn að 

taka sameiginilega ákvörðun um hvernig beri að púsla sýningunni saman. Það er svo 

aftur gert á lýðræðislegan hátt og nemendur þurfa að rökstyðja skoðun sína á vali á 

atriðum. Að auki gerast oft mjög merkilegir hlutir í þessu valferli á atriðum. Stundum 

vill það brenna við að nemendur vilja hafa sitt atriði af því að kannski lenti það þannig 

í spunanum að þau voru sjálf að leika stórt hlutverk í atriðinu. Þá byrjar fókusinn að 

snúast um hvort hver og einn leikari fái hlutverk eða ekki í stað þess að hugsa um 

heildina og hvort það þjóni verkinu að viðkomandi atriði sé með eða ekki. Þessi 

umræða kemur augljóslega beint inn í lýðræðishugtakið þar sem þarna læra nemendur 

að hugsa út frá hópnum (samfélaginu) en ekki út frá eigin egói og hagsmunum. 

Hvernig þjónar það tilgangi heildarinnar að ég sé með stórt hlutverk? Í þessari 

samsköpunarvinnu er því líka gert hátt undir höfði að allir hafa jafn mikið til málanna 

að leggja þó nemendur komi með ólíka þætti inn í vinnuna.  Ólíkum sjónarhornum er 

gert hátt undir höfði og hver og einn fær að hafa sína rödd varðandi listrænar 

ákvarðnir, umfjöllunarefni og annað sem lýtur að vinunni.  

Í Aðalnámskrá framhaldsskólanna 2011 segir m.a. um lýðræði: 

Lýðræði er mikilvægt í vettvangi skólans. Í fyrsta lagi þurfa skólar að taka mið 

af því að barna og ungmenna bíður að taka þátt í lýðræðissamfélagi og því er 

mikilvægt að börn læri um þess háttar samfélög. Í öðru lagi þurfa skólar að taka 

mið af því í öllum starfsháttum að borin sé virðing fyrir manngildi hvers og 

eins. Gert er ráð fyrir því að börn og ungmenni læri til lýðræðis með því að læra 

um lýðræði í lýðræði (bls. 19). 

 

 Auk þess sem nemendur læra að vinna á lýðræðislegan hátt þá eru oftar en ekki 

tekin fyrir málefni sem brenna á þeim sem snúa að mannréttindum og hvernig 
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samfélagi við lifum í. Þannig stækkar lýðræðistengingin enn meira og mannréttindi 

verða óbeint að þema vinnunnar. 

LÆSI 

 Í aðalnámskrá framhaldsskólanna 2011 segir: “Meginmarkmið læsis er að 

nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa 

eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með 

hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á.” (2011, bls. 17). 

 Eins og fram kemur að ofan þá snýst samsköpunaráfanginn um að finna efni í 

nærumhverfi sínu, hvar sem það er að finna og snúa því upp í leikhúsformið. Einn aðal 

upplýsingabrunnurinn er internetið og þarf þurfa nemendur oftar en ekki að leita fanga 

til að finna efni sem tengist viðfangsefninu sem hópurinn ákveður saman. Það er svo 

með leikhúsforminu sem þau spegla þennan fund sinn á skapandi hátt. Þannig öðlast 

nemendur hæfni í að lesa efni úr ýmsum miðlum og finna á því nýja fleti með 

gagnrýnni og skapandi hugsun með því að spegla efnið með hjálp leiklistaraðferða. 

 

 

JAFNRÉTTI 

Markmið jafnréttisstefnunnar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á 

eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábygu lífi í frjálsu samfélagi í 

anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis. [...] 

Jafnréttismenntun felur í sér gagnrýna skoðun á viðteknum hugmyndum í 

samfélaginu og stofnunum þess í því augnamiði að kenna börnum og 

ungmennum að greina þær aðstæður sem leiða til mismununar sumra og 

forréttinda annarra. (Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 2011, bls. 19-20). 

 

 Í vali á viðfangsefni bæði í samsköpunaráfanganu sem og í lokaáfanganum fara 

nemendur í gegnum mikið af hugmyndavinnu til að finna viðfangsefni og það sem 

gerist alltaf er að það spinnast líflegar umræður um misskiptingu í samfélaginu hvers 

konar og fordóma. Þannig fjallaði eitt verkið um muninn á milli 1. og 3. heiminum og 

annað verkið fjallaði um staðalímyndir í samfélaginu og nemendur greindu þær og 

bjuggu til listaverk sem sýndi fram á margbreytileikann og fordómana sem eru til 

staðar. Hvert sem viðfangsefnið er þá eru alltaf skoðaðar viðteknar hugmyndir og þær 

gagnrýndar og skoðaðar. Einu sinni kom upp spurningin “af hverju mega karlmenn 

ekki ganga um í kjólum”? Út frá þessu varð til sýning sem snerist um staðalímyndir og 

hvað í rauninni er á bakvið þær. Nemendur urðu mjög meðvitaðir um birtingamyndir 
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fólks bæði á netinu og í hinu daglega lífi. Þetta opnaði hug þeirra fyrir því að líta alltaf 

staðalímyndir með gagnrýnum augum. 

 

HEILBRIGÐI OG VELFERÐ 

Mikilvægt er að skólinn taki mið af þörfum allra barna og ungmenna á 

einstaklingsbundinn hátt. Allir þurfa tækifæri til að njóta styrkleika sinna sem 

er lykilþáttur í að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Mörg áhugamál barna og 

ungmenna stuðla að heilbrigði og geta nýst í þessum samhengi. Með því að 

gefa áhugasviðum þeirra rými í skólastarfinu gefst tækifæri til að vinna út frá 

styrkleikum og áhuga, byggja upp jákvæða sjálfsmynd og efla þannig 

heilbrigði (Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 2011, bls. 21). 

 

Stóra samhengið og tenging við leiklist er það að nemendur sem velja sig inn á 

leiklistarbraut hafa brennandi áhuga á efninu. Þannig er skólinn að gefa áhugasviði 

nemenda rými og nemendur vinna út frá styrkleikum sínum og byggja þannig upp 

jákvæða sjálfsmynd.  

Einnig er hægt að koma aftur að hugleiðingunum um námsmat hér fyrir ofan 

þar sem sagt er frá lokaverkefnisáfanganum. Þar eru nemendur hvattir til að velja sér 

umfjöllunarefni sem þeim hugnast og nýta sér styrkleika sína á sama tíma og þeir gera 

sér grein fyrir veikleikum í samstarfi. Svo er aðalmálið hvernig er unnið úr öllum 

lærdómnum í lok annar með greinandi aðferðum. Í grunninn snýst heilbrigði og 

velferð á leiklistarbraut að nemendur fá að læra það sem þeir hafa mesta ástríðu fyrir 

og læra á sama tíma margt annað sem lýtur að því að vera virkir þátttakendur í 

samfélaginu. Um leið styrkist jákvæð sjálfsmynd þeirra því þeir vinna út frá styrkleika 

sínum og þannig heilbrigði. 

 

SJÁLFBÆRNI 

 Eins og segir í aðalnámskrá framhaldsskólanna frá 2011 þá er algengasti 

skilningurinn á sjálfbærni sá “að við skilum umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara 

ástandi en við tókum við því” (bls. 18). Innan þessa hugtakst felst líka ýmislegt annan 

en bara að huga vel að náttúrunni, því þar segir einnig: 

Í samfélagslegu tilliti snýst hugmyndafræðin um jöfnuð, innan kynslóðar og á 

milli kynslóða. Til þess að ná jöfnuði þurfum við að viðhafa lýðræðisleg 

vinnubrögð, hafa skilning á fjölbreytileika mannlífs og tryggja að fjölbreyttari 

menningu mismunandi hópa sé gert jafn hátt undir höfði. Í margbreytileika felst 

styrkur sem getur unnið bug á fátækt, stuðlað að friði og tryggt lífsskilyrði og 

lífsgæði fyrir alla hvar í heiminum sem þeir búa (Aðalnámskrá 
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framhaldsskólanna, 2011, bls. 18). 

 

 Það að kenna nemendum í gegnum leiklist hvernig á að horfa fordómalaus á 

samnemendur sína og sjá hvers þeir allir eru megnugir er stór þáttur af náminu. Þetta 

tengist óneitanlega jafnrétti hér að ofan þar sem misrétti hvers konar og fordómar 

verður oft ofan á í vali á viðfangsefni. Að auki er eðli samsköpunaráfangans þannig að 

viðfangsefnið er valið út frá því að skoða samfélagið og það sem nemendum finnst 

áhugavert í því og því snúið á hvolf. Þannig að í grunninn eru nemendur alltaf að gera 

heiminn að aðeins betri stað með því að sýna fram á hvernig manneskjan er hverju 

sinni, bara út frá mismunandi forsendum. 

 Að auki má benda á að í öðrum áfanga sem snýr að senuvinnu fara nemendur 

djúpt í persónusköpun og leika senur á móti hvorum öðrum. Þar er sérstaklega tekið 

fram að sama hvernig persónan er, leikarinn verður alltaf að standa með henni. Þó að 

persónan sé með geðsjúkdóm eða hagi sér undarlega í ýmsum aðstæðum, þá er 

forsenda þess að leika persónuna vel, að standa með henni, skilja hana og ekki dæma 

hana á nokkurn hátt. Þannig læra nemendur jákvæða forvitni um annað fólk, samfélag 

sitt og margbreytileika mannlífsins og gera því hátt undir höfði. 

 

SKÖPUN 

Í sköpun felst að móta viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt 

eða öðruvísi en viðkomandi kann eða hefur gert áður. Sköpun er að uppgötva, 

njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika. 

Sköpun er að sjá fyrir það óorðna og framkvæma það. Sköpun byggist á 

forvitni, áskorun, spennu og leit. Glíman við viðfangsefnið og það að finna 

lausn getur verið umbun sköpunarinnar í sjálfu sér. Sköpun brýtur hefbundin 

mynstur, reglur og kerfi og veitir nýja sýn á fyrirbæri og viðteknar hugmyndir 

(Aðalnámskrá framhaldsskólanna 2011, bls. 22). 

 

 Í samhengi við hugtakið um sköpun langar mig að ræða um sir Ken Robinson. 

Hann segir í fyrirlestri sínum á ted.com að glíma menntakerfisins í dag er sú að við 

erum að mennta börn og ungmenni til að takast á við framtíð næstu 50-60 ára án þess 

að við höfum nokkra hugmynd um hvaða hæfni þau þurfa til að komast af. Hvernig 

vitum við hvað framtíðin ber í skauti sér? Mun koma til ný tækni sem gerir stærðfræði 

óþarfa? Mun mannkynið geta hætt að vinna með höndunum alfarið eftir 30 ár út af því 

að vélar hafa leyst okkur að hólmi? Munum við hafa fundið upp vélmenni sem 

staðgengla fyrir okkur svo við þurfum ekki að takast á við erfiðar áskoranir í daglega 
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lífinu? 

 Hvert sem svarið er þá er nokkuð ljóst að sá grunnþáttur er sköpun. Að gefa 

unga fólkinu tæki og tól til að hugsa út fyrir boxið. Eins og segir einnig í aðalnámskrá 

og ég nefni hér fyrir ofan: “Sköpun snýst ekki eingöngu um nýtt og frumlegt heldur 

hagnýtingu þess sem fyrir er. Hún snýst þannig um lausnir viðfangsefna og leit að 

nýjum möguleikum. Þetta fléttast vel saman við menntun til sjálfbærni og læsi í víðum 

skilningi”. 

 Hver sem framtíðin verður, þá verða nemendur að vera þeim hæfileikum búnir 

að finna nýja möguleika og leita nýrra lausna á viðfangsefnum. Ef þeir eru læsir í 

víðum skilningi og hafa hæfni til að vera forvitnir, ögra sér og þora að leita að hinu 

óþekkta, þá eru þeim nánast allir vegir færir: 

Menntun til sjálfbærni, jafnréttis, lýðræðis- og mannréttinda miðar að því að 

börn og ungmenni skilji samfélagið eins og það er og og hefur þróast. 

Jafnframt miðar þessi menntun að því að börn og ungmenni verði fær um að 

taka þátt í að móta samfélagið og öðlast þannig sýn til framtíðarinnar og 

hugsjónir til að beita sér fyrir. (Aðalnámskrá framhaldsskólanna 2011, bls. 

16). 


