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Útdráttur 
 

Markmið þessa verkefnis er að kanna með hvaða hætti leiklistarkennsla á 

unglingastigi eflir sjálfstraust nemenda. Til grundvallar liggja vettvangsathuganir á 

kennslustundum Sigríðar Birnu Valsdóttur með tveimur leiklistarhópum í 8. bekk 

Hagaskóla yfir heila önn auk viðtala sem tekin voru við hana undir lok annar vorið 

2016 þegar skráningu á kennslustundunum var að mestu lokið. Ritgerðinni er ætlað að 

draga upp mynd af því hvaða áhrif leiklistarkennsla hefur á sjálfstraust nemenda á 

þessu stigi og með hvaða hætti er hægt að leitast við að ná því markmiði að efla 

nemendur hvort sem um er að ræða einstaklinginn eða hópinn. 

Niðurstöðurnar eru sterk vísbending um að leiklist í 8. bekk grunnskóla hafi eflandi 

áhrif á nemendur og skili sér í auknu sjálfstrausti og sterkari rödd innan 

skólasamfélagsins. Gildi þess má telja fjársjóð til framtíðar. Af niðurstöðunum má 

álykta að það tækifæri til eflingar sem nemendur sem njóta leiklistarkennslu í 8. bekk 

sé ómetanlegt verkfæri einstaklings til að nýta sér til framdráttar. 
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Abstract 

 

 The objective of this project is to examine and review how teaching drama 

at secondary school affects the self-confidence of students at this level. 

  

The project is based on a general observation of drama teacher Sigríður Birna 

Valsdóttir and her work with two groups of students, aged 13-14 years old. The 

observation took place over an entire semester, followed by interviews taken with 

Sigríður Birna in the end of the school year, spring 2016, (when registration of 

classroom lessons was largely completed).  The goal of the project is intended to 

examine the effects of drama instruction aimed at young students - and how teachers 

can achieve the goal of strengthening self-esteem in students whether as individuals 

or in a group. 

In conclusion, the result gives a strong indication that drama lessons, taught at this 

level, lead to increased confidence -  and students participating, seem to have stronger 

voice within the school community. Also this may be considered a valuable 

opportunity for young drama class students and an advantage for their future as they 

are given invaluable tools to build and strengthen their characters.   
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Þakkir 

 það er augljóst að enginn fer aleinn og óstuddur í gegnum það ferli sem 

athuganir af því tagi sem hér fóru fram eru og vinnu við að greina gögn og skrifa út 

niðurstöður. Til þess þarf traust bakland. Grunnurinn að verkefninu var lagður í því 

námi sem lýkur nú með þessari yfirferð. Ég vil fyrst þakka öllum þeim góðu 

kennurum og starfsfólki Listkennsludeildar Listaháskóla Íslands sem lagt hafa sitt að 

mörkum með því að hvetja mig til faglegra vinnubragða og gagnrýnnar hugsunar á 

þeim tveimur undanförnu árum sem ég hef verið í náminu. Sérstaklega þó þeim 

tveimur stórkostlegu konum sem leiðbeindu mér með þetta verkefni nú á 

lokasprettinum Vigdísi Jakobsdóttur og Ellen Gunnarsdóttur. Samnemendum mínum 

færi ég mínar bestu þakkir fyrir ánægjuleg kynni og gefandi samstarf. Sérstakar 

þakkir færi ég Sigríði Birnu Valsdóttur, leiklistarkennara í Hagaskóla fyrir að opna 

dyrnar fyrir mér og taka á móti mér af allri sinni alúð og fagmennsku. 

Það eru þó börnin mín Lóa, Auður og Snorri auk barnsmæðra minna sem eiga stærstu 

þakkirnar skyldar. Af öllu hjarta þakka ég þeim ómælda þolinmæði og stuðning í öllu 

ferlinu. 

 

 

Síðsumars í Reykjavík 2016 

Ólafur Jens 
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Inngangur 
 

Í þessu lokaverkefni verður leitast við að svara með hvaða hætti 

leiklistarkennsla á unglingastigi getur eflt sjálfstraust nemenda. Til grundvallar liggja 

vettvangsathuganir sem fóru fram á nokkurra mánaða tímabili í Hagaskóla. Fylgst var 

með Sigríði Birnu Valsdóttur, leiklistarkennara við Hagaskóla og kennslu hennar í 

tveimur 8. bekkjum frá áramótum 2016 og fram til vors. Beitt var þeirri aðferð sem 

kölluð er tilfellarannsókn (e. case studies). Söfnun gagna var í formi áhorfsathugana 

(e. observation) og viðtala. Markmið leiklistaráfangans sem fylgst var með kennslu í 

eru m.a. að styrkja sjálfsmynd og öryggi nemenda. Í verkefninu eru hugmyndir 

Bordieu, Freire og fleiri fræðimanna hafðar að leiðarljósi til þess að meta hvort 

sjálfstyrking hafi átt sér stað hjá nemendum. 

Það var aðallega tvennt sem stjórnaði vali á þeim hópi sem skoðaður var. Annars 

vegar fyrri upplifun mín á kennslu Sigríðar Birnu við Hagaskóla, þar sem ég hafði 

verið í vettvangsnámi undir hennar handleiðslu veturinn áður og hins vegar sú 

staðreynd að í Hagaskóla er leiklist í 8. bekk skyldufag.  Þar sem bekkirnir sem 

skoðaðir voru höfðu ekki val um að stunda tímana var komið í veg fyrir þau 

óhjákvæmilegu áhrif sem það hefði að skoða hóp þar sem einstaklingarnir hefðu valið 

það sérstaklega að fara í leiklist. Hér voru því komnar kjöraðstæður og líklegra að 

heimfæra megi niðurstöðurnar yfir á aðra skóla á unglingastigi. 

Það er almennt viðurkennt að það sé ákjósanlegt að nemendur á unglingastigi fái 

leiklistarkennslu. Leiklistartímar geta skapað vettvang fyrir nemendur til að tjá sig á 

annan hátt en í hefðbundnu námi.  Þar er unnið með tilfinningar, sjálfsmynd og 

upplifun á samfélaginu. Of oft vantar þennan vettvang. Nýlegar rannsóknir hafa leitt í 

ljós að á Íslandi eru mörg börn sem upplifa einmanaleika, félagslega einangrun og 

hindranir til tómstundaþátttöku (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  Aðrar 

rannsóknir segja okkur að veruleg aukning sé á kvíða meðal unglinga, sérstaklega 

stúlkna. Rannsakendur leita nú logandi ljósi að mögulegum ástæðum þessa. Okkar, 

sem störfum á vettvangi með unglingunum, er að bjóða uppá bjargráð sem tekur á 
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þeim vanda sem þverrandi sjálfstraut ungmenna er. 

Sjálfur er ég leikstjóri, ég hef verið að afla mér frekari menntunar við listkennsludeild 

Listaháskóla Íslands s.l. tvo ár með það að markmiði að víkka sjóndeildarhringinn, 

öðlast kennsluréttindi og geta áfram lagt mitt að mörkum til að auðga líf unga 

fólksins. Fram að því að ég hóf námið hafði ég kennt leiklist töluvert lengi og kynnst 

því af eigin raun hversu margir það eru sem finna í leiklistinni vettvang til 

sjálfsskoðunar og uppgötvana um hluti sem skipta máli í samfélagi og varða tengsl 

við sjálfan sig og aðra og tilfinningar tengdar því. 

Fræðilegur rammi verkefnisins vísar í hugmyndir þeirra Bourdieu, Freire, Dewey, 

Erikson og Vygotsky um menntun og þroska auk þess er fjallað um tilfinningalæsi og 

valdeflingu þar sem vitnað er til skrifa Bayes og Goleman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 

 

1. Fræði 

 

1.1 Sjálfstraust, nám og félagsleg staða 
 

 Sjálfsmynd (e. ego identity) er gríðarlega vítt hugtak. Það vísar til hugmynda 

einstaklingsins um sjálfan sig. Aldur, kynferði, þjóðerni og kynhneigð eru allt þættir 

sem varða sjálfsmynd einstaklings (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007). Sjálfsmynd 

einstaklings er í mótun alla ævi. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á þeim fjölda 

sjálfs hugtaka sem orðið hafa til í gegnum tíðina en stundum getur reynst erfitt að 

greina þau að. Hér verður notast við skilgreiningu hugtaksins eins og það hefur 

almennt verið túlkað frá upphafi 20. aldar og til dagsins í dag. Samkvæmt þeirri 

skilgreiningu byggir sjálfsmynd á sjálfsþekkingu og sjálfsvirðingu (Erla 

Kristjánsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Margrét Héðinsdóttir, 2013, bls. 22-23). 

Heilbrigð sjálfsmynd er hverjum manni eftirsóknarverð. Hún þróast í samskiptum við 

umhverfið og annað fólk. Öll þau skilaboð sem einstaklingur nemur verða að efniviði 

í mótun sjálfsmyndarinnar. Það fólk sem börn og ungmenni bera mikla virðingu fyrir 

er líklegra en annað til að hafa áhrif á sjálfsmynd þeirra. Má þar nefna foreldra, 

ömmur og afa, kennara og annað fólk sem er með börnunum og ungmennunum í leik 

og starfi. 

Sá sem hefur heilbrigða sjálfsmynd er almennt ánægður með lífið. Hann er sáttur við 

sjálfan sig og hefur jákvætt hugarfar. Hann hefur hugrekki til að láta vita ef eitthvað 

bjátar á og áttar sig vel á styrkleikum sínum og þekkir veikleikana. 

Engum dylst mikilvægi nærumhverfisins á þeim mikla mótunartíma 

sjálfsmyndarinnar sem bernskan og unglingsárin eru. Þessvegna eru foreldrar, 

kennarar og allir sem að börnunum koma lykillinn að heilbrigðri og góðri sjálfsmynd 

(Erla Kristjánsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Margrét Héðinsdóttir, 2013, bls. 22-23). 

Ýmsir fræðimenn í félags- og þroskasálfræði hafa sett fram kenningar um þá 

eiginleika sem manneskja þroskar með sér á ákveðnum skeiðum í lífi sínu. Einn þeirra 

er Erik Eriksson (1904-1994), þroskasálfræðingur og sálgreinir. 
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Erik Erikson setti fram heildstæða kenningu um þroska mannsins frá vöggu til grafar. 

Hann er meðal fárra sem hefur gert slíkt því fleiri einbeita sér að þroska barna og 

ungmenna fram að 18 ára aldri. Erikson greindi þroskaferlið í 8 þrep sem manneskja 

þarf að ganga í gegnum, frá frumbernsku til fullorðins ára. Þrepin byggjast hvert 

ofaná annað. Í hverju þrepi glímir einstaklingurinn við ákveðna sálfélagslega kreppu 

(e. psychosocial crisis) sem tilheyrir þroskastiginu sem viðkomandi er á. Samkvæmt 

kenningum Erikson getur það skapað vandamál ef markmiðum einhverra þrepanna er 

ekki náð. Þó þarf það ekki að hindra að einstaklingur komist yfir á næsta þrep. 

Kreppan sem átti að glíma við á fyrra þrepi bíður þess þá að verða leyst uns 

einstaklingur getur tekist á við hana. Mögulega er hægt að fá jákvæða lausn með góðri 

hjálp á óleystum kreppum í þroskaferlinu þegar komið er á fullorðins ár. Sumt hefur 

reynst auðveldara að vinna upp en annað. Erfiðast hefur verið talið að leiðrétta 

úrlausn fyrstu kreppunnar þar sem markmiðið er að mynda traust en vinna gegn 

vantrausti. Það er algerlega komið undir umönnunaraðilum að jákvæð úrvinnsla sé á 

þeirri kreppu þar sem um er að ræða ungabörn á því þrepi. Það þurfa allir að takast á 

við sálfélagslega kreppu á öllum aldursstigum og finna lausn á hverri kreppu 

(Snowman, J., McCown, R. og Biehler, R., 2009). 

Samkvæmt kenningum Erikson eru ungmenni á aldrinum 12 til 18 ára á 5. þrepi. Sú 

sálfélagslega kreppa (e. psychosocial crisis) sem tekist er á við í því þrepi samkvæmt 

Erikson er sjálfskennd - hlutverka óreiða (ruglingur) (e. identity vs. role confusion). Á 

þessu skeiði mótast sjálfskenndin. Einstaklingur spyr sig spurningarinnar: „Hver er 

ég?“ Öðlist ungmenni sterka sjálfskennd eða sjálfsmynd eins og oftar er talað um á 

þessu skeiði fer unglingurinn öruggari út í lífið. Óljós sjálfskennd eða sjálfsmynd 

veldur því að einstaklingurinn nær ekki að svara spurningunni um hver hann sé og 

það leiðir þá til þess að hann fer með brotna sjálfsmynd út í lífið (Snowman, J., 

McCown, R. og Biehler, R., 2009). Almennt er talið að á þessu skeiði í lífi ungmenna 

sé mikilvægasta markmið þeirra að byggja upp góða sjálfsmynd og efla sjálfstraust í 

samstarfi við foreldra, kennara og þá aðra sem tilheyra samfélaginu sem unglingurinn 

er hluti af. Ein af afleiðingum þess að ekki byggist upp sterk sjálfsmynd hjá 

einstaklingi getur orðið vanhæfni í að mynda náin sambönd sem er sú sálfélagslega 

kreppa sem glímt er við á næsta þrepi eða frá 18 ára aldri til 35 ára. Einstaklingur sem 

hefur ekki heilbrigða sjálfsmynd á bágt með að mynda náin tengsl og hætta er á að 

hann einangrist hafi viðkomandi ekki náð að byggja upp gott sjálfstraust á síðasta 
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þrepi (Snowman, J., McCown, R. og Biehler, R., 2009).  Það er því verðugt verkefni 

hverju ungmenni í samstarfi við þá aðila sem að honum standa að efla sjálfsmyndina 

og sjálfstraustið til að geta hugrakkur tekið næstu skref á þroskabrautinni sé þetta 

mátað inn í greiningar Erikson á þroskaferlinu. 

 

Það er gild ástæða til að leggja áherslu á gott samstarf á milli skóla og heimilis. Eins 

og kemur fram hér að ofan eru margir sem koma að málum hvers einstaklings. Góð 

samskipti á milli þeirra aðila sem að ungmenninu standa er einn af þeim þáttum sem 

auka líkurnar á því að börn og ungmenni byggi upp heilbrigða sjálfsmynd. 

Skólaumhverfið hefur mikil áhrif þegar kemur að þessari mótun. Það er ábyrgðarhluti 

að ala upp börn og ungmenni svo þau megi verða leiðtogar í eign lífi og geti tekist á 

við flestar kringumstæður (Erla Kristjánsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Margrét 

Héðinsdóttir, 2013, bls. 16). Hlutverk skólans er meðal annars: „ ... [að] skapa 

tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa 

ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýni og 

jafnréttis“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 22). 

Lykilþáttur í heilbrigðri sjálfsmynd er að einstaklingurinn þekki sína styrkleika. Í því 

sambandi hefur umræða um hugtakið valdeflingu (e. empowerment) farið vaxandi 

síðan laust fyrir 1990. Þó blæbrigðamunur sé á því hvernig hugtakið er túlkað, er í 

grunninn alltaf verið að tala um hvernig einstaklingurinn í samfélagi nær betri tökum 

á starfi sínu, lífi og framtíðar möguleikum (Bayes, 2015, bls. 3). Það gefur því 

augaleið að hvetja þarf til sjálfsþekkingar og koma auga á mögulegar hindranir sem 

koma í veg fyrir að ákveðnum markmiðum sé náð eða þrár verði að veruleika.  

Sá eða þeir sem bjóða fram aðstoð sína í eflingunni byggja fyrst og fremst á hlustun, 

að heyra raunverulega hvað það er sem einstaklingurinn segir. Það er því fyrsta 

skrefið til valdeflingar að bera kennsl á þau svið þar sem viðkomandi upplifir vanmátt 

sinn. Síðan tekur við ferli þar sem einstaklingurinn er efldur á þeim sviðum og hjálpað 

að losna við þá tilfinningu sem fylgir því að finnast tiltekið verkefni óyfirstíganlegt 

eða að viðkomandi hefur að því er honum finnst litla eða enga stjórn á sínu lífi. 

Algengast er að fólk finni til vanmáttar ef það hefur ekki aðgang að úrræðum eða 

bolmagn til að nýta sér þau tilboð sem bjóðast í lífinu. Valdeflingin felst þá í því að 

einstaklingnum eru skapaðar þær aðstæður að hann geti sjálfur tekið á málunum 
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(Bayes, 2015, bls. 5-6). Í þeim tilgangi að efla ungt fólk svo það megi öðlast það 

sjálfstraust sem nauðsynlegt er til að geta nýtt sér þau verkfæri sem því er kynnt sér til 

framdráttar. 

Aðgerðasinnar og talsmenn gagnrýnna félagskenninga (e. critical social theory) eins 

og Paulo Freire og fleiri hafa talað um að félagslegar aðstæður geti haft hamlandi 

áhrif á framvindu og líf fólks. Það þarf að koma auga á hindrunina, greina af hvað 

toga hún er og takast svo á við vandann og losna þar með undan undirokuninni af 

hvaða tagi sem hún er.   

Gagnrýnin félagsleg valdefling (e. critical social empowerment) er í þróun (Bayes, 

2015). Jimmy Bayes og fleiri sem hafa verið að þreifa sig áfram í að kanna með hvaða 

hætti er hægt að valdefla hópa af ungmennum, nemendur eða aðra sambærilega hópa, 

hafa notað neðangreinda þætti sem nokkurskonar ramma til að skapa ákjósanlegar 

aðstæður til valdeflingar. Þessir þættir eiga uppruna sinn í gagnrýnum 

félagskenningum (Bayes, 2015).  

1. Öruggt og styðjandi umhverfi (e. safe and supportive environment) 

2. Virk þátttáka (e. meaningful participation) 

3. Dreifing valds (e. shared power) 

4. Skilgreind stefna einstaklings og hóps (e. individual and community level 

orientation) 

5. Skýr markmið um félagslegar breytingar (e. sociopolitical change goals) 

6. Gagnrýnið mat (e. critical reflection) 

Eins og þessir sex þættir sýna er samfélagsleg meðvitund upphafspunkturinn. Það þarf 

að koma auga á hvar skóinn kreppir og takast á við vanmátt sinn eða hópsins og 

stuðla með eflingu að því að afmá félagslegan ójöfnuð (Bayes, 2015, bls. 9).  Það eru 

skýr merki um að einmitt þeir þættir sem taldir eru upp hér að ofan séu þeir sem 

stjórna því hversu vel tekst til þegar efla á ákveðna þætti eða eiginleika innan hóps 

og/eða hjá einstaklingi. Þá má auðveldlega yfirfæra yfir á það verkefni að auka 

sjálfstraust einstaklings og hvetja til meðvitaðrar þátttöku í samfélagi sem er 

grundvöllur alls vaxtar og þroska.  
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Góður kennari býður uppá öruggt og styðjandi umhverfi, hann hvetur alla til að leggja 

sitt að mörkum í hópnum og gætir þess að allar raddir hljóti sama hljómgrunn. 

Kennarinn setur skýr markmið í upphafi vinnunnar bæði með hópnum og fyrir hvern 

einstakling og vinnur að því með ungmennunum að ná þeim á fyrirfram ákveðnu 

tímabili (Bayes, 2015, bls. 10). Góður kennari býður uppá hlustun og veitir 

uppbyggilega endurgjöf á hverjum tíma í gagnkvæmu samtali við nemendur. 

    

1.2 Auður 
 

Við umræðu um félagslegan ójöfnuð og eflingu sjálfsmyndar nemenda á unglingastigi 

er nauðsynlegt að koma að iðjukenningu hins þekkta heimspekings Pierre Bourdieu. 

Bourdieu lýsir þeirri afstöðu að börn sem koma frá efri millistéttar- og 

millistéttarfjölskyldum njóti forréttinda til að mynda innan menntakerfisins. (Dumais, 

2005; Gestur Guðmundsson, 2008).  

Bourdieu greindi á milli þriggja ólíkra tegunda auðs sem þó allir tengdust. 

Menningarauður (e. cultural capital) sem byggir á gjaldmiðli sem fólgin er í 

viðurkenningu og virðingu einstaklinga, fjárhagslegur auður (e. financial capital) sem 

byggir á gjaldmiðli sem er fólginn í peningum og félagsauður (e. social capital) þar 

sem gjaldmiðillinn er fólginn í félagslegum tengslum (Bourdieu, 1986; Gestur 

Guðmundsson, 2008). Rannsóknir Bourdieu sýna að einstaklingar í samfélagi lifa og 

hrærast á flestan hátt innan afmarkaðra sviða samfélagsins þar sem fyrirfram ákveðnar 

reglur gilda. Bourdieu kallaði slík svið vettvang (e. field). Skóli og heimili tilheyra 

svokölluðum undirvettvangi (e. sub-fields) sem lýtur eigin leikreglum (Gestur 

Guðmundsson, 2008). Á menningarvettvangi geta einstaklingarnir byggt sér upp 

sterka stöðu og hlotið viðurkenningu byggða á gildum viðkomandi. Í rannsóknum 

sínum komst Bourdieu að því að menningarauður (e. culture capital) einstaklingis 

felur í sér menntun hans, þekkingu og færni á sviðum menningar. Þessvegna er 

auðurinn einstaklingsbundinn en jafnframt samfélagslegur þar sem að hann byggir á 

viðurkenningu samfélagsins. Bourdieu taldi líklegt að við það að nýta sér 

menningarauðinn uppskeri einstaklingur hvort tveggja virðingu og auknar tekjur á 

sama tíma og hann eykur menningarauð sinn (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Formgerð samfélagsins og hvernig henni er viðhaldið var Bourdieu mjög hugleikin og 
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rannsóknir hans þar að lútandi og einnig á því hvernig ráðandi stéttir halda stöðu sinni 

skipa stóran sess í störfum hans. Til að gera grein fyrir formgerð og virkni 

samfélagsins notar hann skilgreiningar sínar á auði af þremur gerðum sem getið er hér 

að framan. Bourdieu taldi að félagsauður (e. social capital) væri samsettur úr 

félagslegum skyldum og tengslum og fæli í sér bjargir sem einstaklingur hefur 

möguleika á að nýta sér tilheyri hann tilteknum félagshópi. Sá sem tilheyrir hópnum 

öðlast aðgang að sameiginlegum auði sem getur aukið þá innistæðu sem viðkomandi 

getur nýtt sér. Ójöfnuður á milli einstaklinga innan hóps þróast fyrir tilstilli mismikilla 

tengsla og viðurkenningar sem fólk hefur hlotið á þeim vettvangi og/eða annarsstaðar 

og kemur með inn í hópinn. Eftirsóknarvert er fyrir einstakling að búa yfir góðum 

félagsauði og auknar líkur á að slíkur aðili eigi greiðan aðgang að völdum og virðingu 

kjósi hann slíkt. Bourdieu heldur fram að stéttaskiptingu sé viðhaldið meðal annars 

með mismunandi félagsauði þar sem félagsauður er háður fjárhags- og menningarauði 

(Bourdieu, 1986; Gestur Guðmundsson, 2008). Sérstaklega er mikilvægt að skoða 

menningarauð foreldra viðkomandi því samkvæmt Bourdieu skiptir hann miklu í 

námi og menntun afkomendanna (Gestur Guðmundsson, 2008, bls 78). 

Veruháttur (e. habitus) er samkvæmt kenningum Bourdieu sá hluti einstaklings sem 

birtist í eiginleikum hans og stjórnar hegðun og skilningi á veruleikanum. Hann er 

samsettur úr félagsauði, menningarauði og uppeldi og endurpeglast ómeðvitað í 

framgöngu einstaklingsins (Gestur Guðmundsson, 2008). Bourdieu taldi að habitus 

væri háður vettvangi og yrði virkur í tengslum við hann. Þess vegna væri það að sami 

veruháttur getur á mismunandi vettvangi eða við mismunandi aðstæður birst í ólíkum 

aðgerðum og hegðun einstaklings (Reay, 2004). Hugtakið veruháttur er að mati 

Bourdieu félagslegt fyrirbæri. Þó er hann hvort tveggja algerlega einstaklingsbundinn, 

þar sem engir tveir einstaklingar hafa sama habitus en einnig félagslegur þar sem 

aðild einstaklings að hópi og félagsleg afstaða á milli einstaklinga innan hans hefur 

áhrif á mótun veruháttar hvers og eins (Gestur Guðmundsson, 2008). Hafa verður í 

huga að habitus þarf vettvang til að þróast, þroskast og mótast. Hver vettvangur getur 

svo haft ákveðna mynd af því hvaða veruháttur er eftirsóknarverður á þeim sama 

vettvangi. Samanber skólasamfélagið þar sem ákjósanlegt er að einstaklingar innan 

þess búi að félags- og menningarauði. Líklegra er að einstaklingur sem tilheyrir 

millistéttar fjölskyldu eða efri lögum samfélagsins búi við slíkan auð og njóti 

ávaxtanna heldur en þeir sem auðinn vantar (Moore, 2000). Hér í lokin gætir þú 
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varpað fram spurning (sem þú fjallar svo um í umræðukaflanum, um það hvort 

þessar kenningar Bordieu séu mögulega eitthvað sem gæti verið gott að hafa í 

huga við að meta áhrif á sjálfsmynd nemenda í Hagaskóla, þó erfitt sé auðvitað 

(án meiriháttar rannsókna) að meta mismunandi auð nemenda. 

 

Samkvæmt Paolo Freire er menntun lykillinn að valdeflingu í heimi sem einkennist af 

félagslegum ójöfnuði. Freire leggur áherslu á það í sínum verkum og lýsir því hvernig 

hlustun, samræða og gagnrýnin ígrundun leiðir til góðra verka. Hugmyndir hans um 

kennslu hverfast að flestu um frelsi. Í ritum sínum Pedagogy of the Oppressed (1970) 

og Pedagogy of Freedom (1998) fjallar Freire um kúgun (e. oppression) sem 

andstæðu frelsis. Hann telur til þann kúgaða (e. the oppressed) og þann sem kúgar (e. 

the oppressor), rekur síðan hvernig samfélagsgerðir ráðast af samskiptum þessara 

hópa. Freire ræðir hvernig kennslufræðilegar hugmyndir hans geti stuðlað að því að 

hinn undirokaði hljóti frelsi. Frelsi sem yrði forsendan fyrir því að hann gæti hafið 

byltingu. Byltingu sem bætti samfélagið (Freire, 1970, bls. 45-48).  

Ein birtingarmynd kúgunar í menntun samkvæmt Freire er þegar sú forvitni sem 

Freire telur nauðsynlega í allri menntun til að nám eigi sér stað er bæld niður með því 

að svörin eru alltaf gefin fyrirfram. Með því móti bælist forvitnin og það 

vitsmunalega ferli sem er forsenda náms á sér ekki stað (Freire, 2000). Í Aðalnámskrá 

grunnskóla frá 2011 er undirstrikað mikilvægi forvitninnar sem drifkrafts: 

„Sköpunarþrá á sér rætur í meðfæddri forvitni, athafnaþrá og stuðlar að frumkvæði 

einstaklingsins. Sköpunargleði leiðir til námsáhuga þegar börn og ungmenni skynja 

merkingu viðfangsefnanna og gildi þeirra“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 22). 

Freire heldur fram að villan liggi ekki í svarinu þegar eingöngu er beitt þeim 

aðferðum í kennslu sem byggi á spurningum með fyrirframgefnum svörum, heldur sé 

það það rof sem verður á milli spurningar og svars þegar leitin að því byggir ekki á 

því ferli að niðurstöðu sem forvitnin leiðir að.  (Freire, 2000, bls. 31). Freire heldur 

því fram að einungis menntun sem byggir á spurningum sem vekja forvitni geti virkað 

hvetjandi og eflt þann nauðsynlega drifkraft sem búa þarf í nemandanum (Freire, 

2000). Í því sambandi telur Freire mikilvægt að nám tengist við fyrri reynslu 

nemandans. 
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1.3 Að byggja á fyrri reynslu 
 

Í hugmyndafræði sinni leggur Paolo Freire áherslu á mikilvægi reynslunnar í allri 

menntun og hvernig persónuleg reynsla mótar þekkingu og viðhorf einstaklingsins. 

Hann segir að alla reynslu verði að líta á í sögulegu samhengi og hún verði sá 

sannleikur sem einstaklingur byggi sína þekkingu og viðhorf á (Freire, 2000). 

Hugmyndir Freire eiga samhljóm með hugmyndum John Dewey um mikilvægi 

samfellu og samhengis í menntun. Báðir leggja þeir mikið upp úr gildi fyrri reynslu 

og telja að allt nám verði að vera í samhengi við persónulega reynslu nemanda. 

Dewey lýsir sögu kennslu- og menntunarfræða á þann veg að umræðan hafi einkennst 

af tveimur andstæðum hugmyndum. Önnur þeirra lýsir því hvernig menntun sé þroski 

sem komi innan frá. Hin, og sú sem hann aðhyllist, snýst um að menntun sé mótun 

sem kemur utanfrá og byggir á meðfæddum hæfileikum eða því að sigrast á 

óæskilegum meðfæddum hneigðum fyrir tilstilli þrýstings utanfrá um að móta 

æskilegar venjur (Dewey, 2000, bls. 27). Nútíðin hefur áhrif á framtíðina, „ ... 

Þessvegna hvílir hjá þeim [kennurum] ábyrgðin á að skapa skilyrði fyrir þá tegund 

reynslu í nútíðinni sem hefur ákjósanleg áhrif á framtíðina“ (Dewey, 2000, bls.59). 

Rauður þráður í skrifum John Dewey er samfellureglan (e. the principle of 

continuity), kenning sem hann skilgreinir á eftirfarandi hátt í bók sinni Reynsla og 

menntun: 

Ólíkar aðstæður taka við hverjar af öðrum. En vegna samfellureglunnar flyst eitthvað 

frá hinum fyrri aðstæðum til hinna síðari. Um leið og einstaklingur fer úr einum 

aðstæðum í aðrar víkkar umhverfi hans eða dregst saman. Hann er ekki kominn í 

annan heim heldur er hann í öðrum hluta eða öðru horfi eins og sama heims. Það sem 

hann hefur tileinkað sér af þekkingu og færni í einum aðstæðum verður að tæki til að 

skilja og fást við á árangursríkan hátt þær aðstæður sem á eftir koma.  

(Dewey, 2000, bls. 54)  

 

Umhverfið er öll þau skilyrði sem móta þá reynslu sem einstaklingurinn öðlast með 

samspili við persónulegar þarfir sínar, langanir, áform og hæfileika (Dewey, 2000, bls. 

53-54). Líkt og Bourdieu undirstrikar mikilvægi félagslegs og menningarlegs auðs 
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leggur Dewey áherslu á mótandi áhrif umhverfisins á einstaklinginn. Sú nálgun er stór 

þáttur þeirrar námskenningar sem nefnd er félagsleg hugsmíðahyggja (e. social 

constructivism) og kennd er við sálfræðinginn Lev Vigotsky. Samkvæmt henni 

byggist þekking upp í gegnum félagslegar athafnir. Þekking er huglæg. Hlutverk 

kennara er að aðstoða nemendur í að öðlast skilning á tilverunni með samtali og 

viðeigandi námsefni. Þannig er kennarinn nokkurskonar samstarfsmaður nemenda um 

að byggja upp þeirra þekkingu með því að setja viðfangsefnið í samhengi við 

bakgrunn nemenda, fyrri þekkingu og umhverfi (Scheurmann, 1998). 

Hugsmíðahyggja (e. constructivism) er grundvölluð á hugmyndum um hvernig 

þekking byggist upp og hvernig öðlast má skilning á viðfangsefnum. Samkvæmt 

hugsmíðahyggjunni byggir einstaklingur upp þekkingu sína háð því félagslega 

umhverfi (samfélagi) sem hann tilheyrir (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Ef 

kastljósinu er beint að þætti samfélagsins eru þeir John Dewey og Lev Vygotsky 

sammála. Með því að benda á hvernig félagsleg samskipti í uppbyggingu nýrrar 

þekkingar og skilnings spila lykil rullu í þroska einstaklings og menntun var lagður 

grunnur að því sem nefnt hefur verið félagsleg hugsmíðahyggja (e. social 

constructivism). Í félagslegri hugsmíðahyggju er gert ráð fyrir að nemendur smíði 

eigin þekkingu en ekki sé um að ræða beina yfirfærslu þekkingar frá kennara 

(Palincsar, 1998). Hugmyndir John Dewey um nám byggja einmitt á því að einungis 

sé hægt að byggja á traustum grunni, svo haldið sé áfram með líkingamál úr 

húsasmíðum, ný þekking verður ekki til nema í fullu samhengi við reynslu og fyrri 

þekkingu hvers og eins (Dewey, 2000). 

Lev Vygotsky vildi kanna hvernig menningarleg áhrif virkuðu á vitsmunaþroska. 

Vygotsky taldi nauðsynlegt að kanna umhverfi barnsins með tilliti til þeirrar 

menningar sem það tilheyrði og félagslegra aðstæðna. Hann skoðaði börn á öllum 

aldri, þá lífsreynslu sem þau höfðu og samfélagið sem þau ólust upp í. Vygotsky taldi 

sérstaklega mikilvægt að skoða félagslegar aðstæður barns til að skilja þá þróun sem 

verður á þroska þess. Réttilega bendir hann á að þroski eigi sér ekki stað í 

einangruðum aðstæðum. Börn geti aðeins þroskast í félagslegu umhverfi og -

tengslum. Að tilheyra samfélagi skapar börnum þær aðstæður að læra af félagshegðun 

annarra. Gegnum samferðafólk sitt þróar barnið sjálft sig og mótar skilning sinn á 

veröldinni sem það býr í. Menningarlegir þættir eru þau utanaðkomandi áhrif sem 

móta einstaklinginn og gera honum kleift að þroskast í samfélagi við aðra. Í 
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framhaldinu er nauðsynlegt að nefna að Vygotsky vildi meina að þau börn sem eiga í 

virkum samskiptum við jafningja sína séu sjálfhverfari í tali (e. egocentric speech) en 

börnin sem ekki eru jafn virk eða vinsæl í hópnum (Gray og MacBlain, 2012).  

Vegna þess hve ríka áherslu Vygotsky leggur á að greina utanaðkomandi áhrif á 

þroska einstaklings og talar í því samhengi um hve samfélagið og sú menning sem 

börn alast upp í skipti sköpum í mótun þeirra má segja að hann sé á sömu nótum og 

Bourdieu þegar sá talar um fjárhags -, félags - og menningarauð þar sem þeir tveir 

síðast nefndu ásamt uppeldi einstaklings skapa veruhátt hans í samspili við 

vettvanginn og hlutaðeigendur hans hverju sinni. 

 

1.4 Tilfinningalæsi 
 

Leiklistin hefur frá örófi fengist við að lesa í tilfinningar. Hvað er sagt, hvernig, hvað 

þýðir þetta? … en þó ekki síður hvað er ekki sagt. Auk þess að lesa í svipbrigði og 

líkamstjáningu. Í fræðilegri umfjöllun um leiklistarkennslu sem aðferð til að efla 

sjálfsvitund og sjálfstraust nemenda er því mikilvægt að greina hugtakið 

tilfinningalæsi (e. emotional literacy). Okkur finnst við öll skilja hugtakið. Það var 

hinsvegar ekki skilgreint fyrr en árið 1995 af Goleman, bandarískum prófessor í 

kjölfar skilgreiningar hans á tilfinningagreind (e. emotional intelligence). Hugtakið 

tilfinningagreind var fyrst skilgreint af tveimur bandarískum sálfræðingum í 

tímaritsgrein frá 1990. Þriðji bandaríski sálfræðingurinn, Daniel Goleman, þróaði 

skilgreininguna næstu ár á eftir og hans kenningar eru þær helstu sem stuðst er við í 

dag (Goleman, 2000). Goleman skilgreinir tilfinningagreind sem: „ ... það að kunna 

skil á sínum eigin tilfinningum, geta haft vald á þeim og að geta ráðið í tilfinningar 

annarra og tekist á við þær“ (Goleman, 2000, bls.132). 

Samkvæmt kenningum Goleman er tilfinningagreind samsett úr fimm lykilþáttum: 

Hæfni til að þekkja og nefna eigin tilfinningar ásamt skilningi á tengslum 

hugsana, tilfinninga og hegðunar. 

Hæfni til að stjórna eigin tilfinningum, til dæmis til að bæta eigin líðan. 

Hæfni til að setja sig inn í ákveðið tilfinningalegt ástand ásamt vilja til að ná 

árangri. 
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Hæfni til að skynja, þekkja og taka tillit til tilfinninga annarra. 

Hæfni í mannlegum samskiptum (Goleman, 1992, bls.7). 

 

Að mati Goleman er hægt að líta á þá þætti sem tilfinningagreind samanstendur af 

sem nokkurskonar stafróf sem einstaklingur byggir svo úr orð og setningar sbr. 

tilfinningalæsi. „Tilfinningalæsi er þá að nýta sér, meðvitað og ómeðvitað þá þætti 

sem taldir eru til tilfinningagreindar” (Goleman, 2000, bls.133). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 kemur fram að eitt af hlutverkum skólans sé að 

efla skilning nemenda á eigin tilfinningum og annarra. Tilfinnigalæsi verður aðeins 

æft og elft með æfingu í góðum samskiptum. Aukin færni í tilfinningalæsi eykur líkur 

á að árangur náist á öðrum sviðum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 23). 

 

Í umræðu um tengsl menntunar við umhverfi og fyrri reynslu nemenda svo og 

mikilvægi þess að geta lesið í eigin tilfinningar er óhjákvæmilegt að fjalla um þær 

niðurstöður sem birtar hafa verið úr rannsóknum á kvíða meðal ungmenna þegar 

fjallað er um þann hóp eins og hér. Á síðustu fjórum árum hefur meðaltal þeirra 

ungmenna sem telja sig haldin kvíða vaxið um 10% á landsvísu. Frá árinu 2000 hefur 

mátt merkja þessa aukningu. Ef litið er til niðurstaðna könnunnar sem gefnar eru út af 

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar í Reykjavík vorið 2016 má sjá að 20% stúlkna í 9. og 

10. bekk eru haldnar kvíða eða finna oft eða alltaf fyrir alvarlegum kvíðaeinkennum. 

Það er 3% yfir landsmeðaltali sem er 17% fyrir þetta aldursbil á sama tíma. Drengirnir 

í Vesturbæ Reykjavíkur mælast hinsvegar með 4% kvíða sem er sama hlutfall og 

landsmeðaltal sýnir. 

 

Í samtali við blaðamann Fréttatímans þann 21. apríl s.l. segir Þórólfur Þórlindsson 

prófessor í félagsfræði við HÍ að þessi aukni kvíði sé vandamál sem verði að horfast í 

augu við. Svo vitnað sé beint til orða Þórólfs segir hann: „Þegar við fáum svona 

sterkar vísbendingar um miklar breytingar á jafn stuttum tíma þá verður maður að 

draga þá ályktun að það sé eitthvað í umhverfinu sem hafi breyst“ (Þórólfur 

Þórlindsson, 21. apríl 2016). 
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Það er mat þeirra sérfræðinga sem starfa með ungmennum að notkun samfélagsmiðla 

geti mögulega verið stór áhrifavaldur. Auk þess eru nefndur prófkvíði, fjárhagur 

foreldra og frelsisskerðing unglinganna sem mögulegir áhrifavaldar (Fréttatíminn, 21. 

apríl 2016). Erfitt getur samt verið að greina út frá þeim gögnum sem liggja fyrir 

nákvæmlega af hvað völdum kvíðinn sprettur eins og Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 

doktorsnemi í sálfræði við HR bendir á í sömu grein þegar hún er spurð út í 

rannsóknir sínar sem hún stundar á vegum fyrirtækisins Rannsóknir og greining. Þar 

skoðar Ingibjörg niðurstöður kannana á þunglyndi og kvíða hjá börnum og unglingum 

frá árinu 1996 til 2016. Ingibjörg segir orðrétt í viðtali við Fréttablaðið: „Það er 

greinilega eitthvað í gangi þó við vitum ekki enn almennilega hvað er að gerast. 

Niðurstöðurnar minna okkur á að vera alltaf á verðinum þegar kemur að líðan 

barnanna okkar. Þetta eru svakalegar tölur og eins og stendur erum við að hamast í 

gögnunum til að reyna að skilja hvað þetta getur mögulega verið“ (Ingibjörg Eva 

Þórisdóttir, 21. apríl 2016 ). 

 

Þær athuganir og rannsóknir sem snúa að kvíða á meðal unglinga á Íslandi eru flestar 

gerðar án tillits til þess hvort um greinda röskun er að ræða hjá einstaklingum innan 

hópsins. Niðurstöður byggja á svörum þátttakenda óháð þeim þætti. Hins vegar liggja 

fyrir tölulegar upplýsingar um greiningar á röskunum hjá börnum og unglingum.  Þær 

upplýsingar eru svo notaðar til þess að vega og meta líkur á ógreindum röskunum 

meðal hópa s.s. eins og unglinga (Greininga- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). 

Raskanirnar eru flokkaðar í innhverfar og úthverfar. Þegar um er að ræða úthverfar 

raskanir er vandi einstaklingsins mjög sjáanlegur eins og t.d. athyglisbrestur með 

ofvirkini eða ADHD. Innhverfar raskanir eru aftur á móti oft ekki sjáanlegar öðrum 

og trufla einstaklinginn mest sjálfan eins og þunglyndi og kvíði. Fram undir þetta hafa 

úthverfar raskandir fengið mun meiri athygli í skólakerfinu og þau börn og ungmenni 

sem kljást við innhverfar raskanir „týnast“ frekar (Snowman, J., McCown, R. og 

Biehler, R., 2009). Það er því afar mikilvægt að fylgst sé áfram með þeirri þróun sem 

niðurstöður kannana á kvíða meðal unglinga á Íslandi hafa sýnt á undanförnum árum 

og leita viðeigandi leiða til að takast á við þann vanda sem sá aukni kvíði er. 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, prófessor við Háskólann í Reykjavík, hefur gert rannsóknir á 

andlegri líðan islenskara barna og ungmenna á grunnskólaaldri. Þann 4. mars s.l. hélt 
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hún erindi á opnum fundi um „Börn og nútímasamfélag“. Fundurinn var haldinn af 

Bandalagi kvenna í Reykjavík (BKR) í samstarfi við Velferðarráðuneytið (Bandalag 

kvenna í Reykjavík, e.d..). Í erindi sínu fór Inga Dóra meðal annars yfir niðurstöður 

rannsóka sinna sem sýna aukna tíðni þunglyndis hjá unglingsstúlkum á síðustu 5 árum 

og bilið hafi breikkað á milli kynja þar sem þessarar aukningar hefur ekki gætt á 

meðal drengjanna. Niðurstöður rannsóknanna benda til að samfélagsmiðlar sem 

unglingarnir nota séu stór áhrifavaldur. Hún kallar það að þau lifi í „samfélagi 

samanburðar“ þar sem ungmennin séu í sífelldum samanburði við næsta mann. 

Félagslegar aðstæður svo sem eins og efnahagur, búseta og tækifæri til þátttöku í 

félagsstarfi utan skólatíma spila stórt hlutverk auk þess sem stuðningur foreldra og sá 

tími sem þeir verja með börnum sínum hafa mikil áhrif. Í lok erindis síns áréttaði Inga 

Dóra að niðurstöður rannsóknanna gæfu sannarlega tilefni til viðbragða (Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2016). 

Allir hljóta að vera sammála um að áframhaldandi greining á orsökunum verði að fara 

fram. Mikilvægast er þó að taka á vandanum og útvega unglingunum bjargráð, skapa 

vettvang þar sem tekist er á við vandann og lausnir fundnar í góðu samstarfi við 

unglingana. Enginn velkist í vafa um að gott sjálfstraust er lykill að farsælli framtíð 

og vellíðan í nútíðinni. Þessvegna er afar miklvægt að skýr markmið um að efla 

sjálfstraust nemenda séu sett og þeim framfylgt á hverju skólastigi ekki síst á 

unglingastigi. Vöntun á sjálfstrausti veldur vanlíðan og takmarkar möguleika 

einstaklingsins til framtíðar sé ekki unnið að því að efla það. 

 

Til þess að ná ákveðnum markmiðum er hverjum einstaklingi nauðsynlegt að hafa 

einhvern hvata. Þá er nauðsynlegt að kynna nemendum kosti þess að ná tilteknu 

markmiði svo sem eins og að efla sjálfsmynd sína og öðlast heilbrigt sjálfstraust.  Til 

þess að það megi nást þarf að höfða til áhugahvatar hvers nemanda. Áhugahvöt (e. 

motivation) er vilji til að reyna á sig eða sýna ákveðna viðleitni, til að ná tilteknu 

markmiði við tilteknar aðstæður. Nemandi sem hefur sterka áhugahvöt getur ekki stillt 

sig um að læra nýja hluti, nemandi sem hefur veika áhugahvöt getur ekki fengið sig til 

þess hvað sem kennarinn segir eða gerir.  Hægt er að flokka áhugahvöt eftir því af 

hvaða rótum áhuginn er sprottinn, þ.e. eftir því hvaða ástæður nemendur segja að ráði 

því hvort þeir leggi sig fram (Snowman, J., McCown, R. og Biehler, R., 2009). 
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Ástæður þess að nemendur leggja sig fram við lærdóm eru flokkaðar í innri- eða ytri- 

ástæður.  Innri ástæður eru óháðar umhverfinu en ytri ástæður eru óháðar 

nemandanum.  Nemandi sem stjórnast af innri ástæðum segist takast á við verkefnin 

af því að það sé skemmtilegt, krefjandi eða gefandi í sjálfu sér á einhvern annan 

hátt.  Nemandi sem stjórnast af ytri ástæðum segist takast á við verkefnin vegna þess 

að hann vill fá háa einkunn á prófi, vill þóknast foreldrum sínum eða kennaranum, vill 

ekki að frammistaða sín lækki meðaleinkunnina o.s.frv.  Nemandi sem leysir verkefni 

af innri ástæðum hefur innri áhugahvöt en nemandi sem stjórnast af ytri ástæðum 

hefur ytri áhugahvöt.  Almennt er talið jákvæðara og líklegra til árangurs að 

nemendur hafi innri áhugahvöt og stjórnist af viðfangsefninu frekar en að þeir einblíni 

á frammistöðu sína (Snowman, J., McCown, R. og Biehler, R., 2009). 

Kennari þarf að geta lesið hvar áhugi nemanda liggur. Æskilegt er að hann viti hvort 

um innri eða ytri áhugahvöt er að ræða en þó umfram allt hversu sterk/veik áhughvöt 

viðkomandi nemanda er og vinna með það. Kennarinn þarf að spyrja sjálfan sig m.a: 

Hvaða aðferðir get ég sem kennari notað sem höfðar til fyrri reynslu, þekkingar og 

áhugasviðs nemenda minna? Hvernig get ég nýtt mér náttúrulegar aðferðir nemandans 

til aðlögunar og jafnvægisleitni til að efla áhugahvötina? o.s.frv. (Snowman, J., 

McCown, R. og Biehler, R., 2009). Í þeirri vandasömu vinnu sem það er að byggja 

upp gott sjálfstraust ungmenna í samstarfi við þau, þar sem m.a. undirliggjandi kvíði 

getur verið hindrun, er nauðsynlegt að virkja og höfða til áhugahvatar þeirra og vinna 

að markmiðinu á þeim forsendum að tálmarnir séu greindir og gerlegt sé að yfirstíga 

þá í kjölfarið í samvinnu þeirra sem að málinu koma. Til þess þarf nemandi að hafa 

innsýn í sínar eigin tilfinningar, hafa raunsanna mynd af sjálfum sér og þekkja 

langanir sínar og þrár. Í virku samtali við foreldra, kennara og samnemendur skapast 

grundvöllur fyrir sjálfsþekkingu og leiðir opnast í átt að öflugu sjálfstrausti og virkri 

þátttöku í samfélaginu og hverjum vettvangi þess. 
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2. Aðferðafræði 
 

2.1 Margprófun (e. triangulation)  

   
Það ferli sem notað var til öflunar og greiningar gagna er kallað margprófun (e. 

triangulation). Það þýðir í raun að fleiri en ein aðferð er notuð við öflun gagna. Í 

þessu tilfelli hér er um að ræða áhorfsathugun (e. observation) og viðtöl. Hvort 

tveggja er síðan greint og gerð grein fyrir niðurstöðum. Tilgangur margprófunar í 

tilfellarannsóknum (e. case study) er að auka réttmæti niðurstaðna. Til þess þarf að 

safna upplýsingum á kerfisbundinn hátt og gera þeim svo skilmerkileg skil með a.m.k. 

tveimur viðurkenndum aðferðum eins og segir hér að framan (Rúnar Helgi Andrason 

og Ársæll Már Arnarsson, 2013). 

 

2.2 Tilfellarannsóknir (e. case study) 
 

Tilfellarannsóknir (e. case study) hafa verið notaðar til fjölda ára í ýmsum 

fræðigreinum til þess að geta öðlast skilning á aðstæðum og raunverulegum tilfellum. 

Hægt er að nota þetta rannsóknarsnið bæði til að prófa tilgátur og til að skapa tilgátur.  

Bæði er hægt að nota megindlegar og eigindlegar aðferðir við tilfella rannsóknir. Hér 

hafa eigindlegar orðið ofaná. 

Eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative research) er almennt hugtak. Það er leið til 

að afla þekkingar þar sem rannsakandi safnar, skipuleggur og túlkar upplýsingar sem 

hann fær um manninn og umhverfi hans með því að nota augu og eyru sem síur. 

Eigindleg rannsókn inniheldur oft djúp viðtöl eða vettvangsrannsóknir þar sem fylgst 

er með einum eða fleiri einstaklingum í eðlilegu umhverfi. Eigindlegum rannsóknum 

er oft stillt upp á móti megindlegum rannsóknum (e. quantitative research) sem 

byggjast frekar á að prófa tilgátur, skoða orsök og afleiðingu og tölfræðilegum 

greiningum. 

(Lichtman, 2010, bls. 5) 

 

Mynduð er spurning eða spurningar sem sá sem rannsakar vill leita svara við. 

Mikilvægt er að mynda rannsóknarspurningarnar vel svo rannsóknin verði ekki of 

víðfeðm og laus í böndunum frá upphafi (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 
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Arnarsson, 2013, bls. 497-498). Í kjölfar þess að ákveðið er hvað á að skoða er tilfelli 

valið. Gengið er út frá því að tilfellið sem er skoðað geti hvort tveggja verið einn 

einstaklingur eða margir.  Því næst er tekin ákvörðun um hvaða tæki og leiðir eru 

farnar til til öflunar gagna. Rétt er að vanda valið á mælitækjum bæði til að auka 

réttmæti rannsóknar en einnig til að afmarka viðfangsefnið. Gögnum þarf að safna á 

viðeigandi og kerfisbundinn hátt, hvort sem um er að ræða megindleg eða eigindleg 

gögn sem safnað er með áhorfsathugunum, viðtölum, spurningalistum o.s.frv. (Rúnar 

Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 499). 

Það er nauðsynlegt að vanda vel skipulagningu rannsóknarinnar áður en hún er 

framkvæmd til þess að tryggja hugtakaréttmæti (e. construct validity), innra réttmæti 

(e. internal validity) ytra réttmæti (e. external validity) og áreiðanleka (e. reliability). 

  (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 500)  

 

Að þessu sögðu verður að minna á það að rannsakandinn sjálfur er aðal mælitækið í 

tilfellarannsóknum. Hann þarf að leggja fram góðar spurningar og vera fær um að 

koma með nýjar til að dýpka þekkingu sína á tilfellinu. Til þess þarf rannsakandinn að 

geta túlkað jafn óðum. Rannsakandanum ber að forðast að láta eigin skoðanir hafa 

áhrif á það sem hann heyrir. Hlusta vel og heyra einungis það sem er sagt en átta sig 

einnig á þeim tilfinningum sem liggja að baki og lesa á milli línanna. Þegar lesið er úr 

gögnum vinnur rannsakandinn líkt og spæjari sem uppgötvar sannleikann (Rúnar 

Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 500). 

 

Í tilfellarannsóknum er hægt að nota nær allar aðferðir félagsvísinda þegar kemur að 

gagnaöflun. Hér hafa verið valdar tvær, Áhorfsathugun (e. observation) og viðtöl (e. 

interviews) (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 502). Í 

áhorfsathugun felst að rannsakandi horfir á ákveðnar aðstæður og skráir það sem fer 

fram. Kosturinn við þessa aðferð er sá að oft er hægt að horfa án þessa að hafa áhrif á 

viðfangsefnið. Ókosturinn er hins vegar fólginn í því að rannsakandi getur mögulega 

látið sínar tilfinningar hafa áhrif á niðurstöðurnar þar sem hann er í þeirri aðstöðu að 

túlka það sem hann sér. Viðtöl má hanna á mismunandi hátt. Hér er notað hálfopið 

viðtal þar sem blandað er saman lokuðum spurningum sem krefjast afdráttarlausra 

stuttra svara og opnum spurningum sem gefa viðmælanda ákveðið frelsi í svörum og 
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hann á hlutdeild í að móta hvaða stefnu viðtalið tekur (Rúnar Helgi Andrason og 

Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 502). Í viðtölum getur rannsakandi safnað lýsandi 

gögnum þar sem orð viðmælanda og hugmyndir fá notið sín. Með þessu móti eykst 

skilningur og innsýn rannsakanda í það hvernig viðkomandi túlkar upplifun sína og 

reynslu. Mikilvægt er að góð tengsl séu á milli rannsakanda og viðmælanda þar sem 

hann er virkur þátttakandi í gagnaöfluninni (Bogdan og Biklen, 2003). Öll samskipti 

okkar Sigríðar Birnu, leiklistakennara í Hagaskóla einkenndust af gagnkvæmri 

virðingu og trausti í gegnum allt ferlið. Auk þeirra gagna sem ég safnaði með 

áhorfsathugunum og í viðtölum, lagði Sigríður Birna til athugasemdir sem hún skrifar 

niður hjá sér eftir hverja kennslustund um hvernig hún hefði gengið. Í úrvinnslu komu 

nótur Sigríðar Birnu fyrst og fremst að gagni þegar vöknuðu spurningar um hvort 

þessi eða hin upplifunin af því sem fram fór í kennslustofunni væri „rétt“. Þá var gott 

að geta litið á athugsemdir kennarans þar að lútandi. Í öllum tilfellum sem nóturnar 

voru notaðar til staðfestingar bar þessu tvennu saman. 
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3. Lýsing á verkefni 
 

3.1     Undirbúningur og framkvæmd 

  
Ég var svo lánsamur að komast í vettvangsnám í Hagaskóla s.l. vetur hjá Sigríði Birnu 

Valsdóttur leiklistarkennara. Um 490 nemendur á unglingastigi stunda nám í 

Hagaskóla í Vestubæ Reykjavíkur. Í Hagaskóla koma nemendur úr fjórum 

grunnskólum af svæðinu, þar sem þau hafa stundað nám á yngsta- og miðstigi. Í 

vettvangsnámi mínu varð til sú hugmynd að skoða nánar starfshætti Sigríðar Birnu og 

hvað það er sem hún leggur áherslu á í kennslu sinni. Þar varð til kveikjan að 

lokaverkefni mínu við listkennsludeild Listaháskóla Íslands. Í Hagaskóla er leiklist í 

boði fyrir alla nemendur frá 8. til 10. bekkjar. Nemendur hafa val um hvort þeir fara í 

leiklist í 9. og 10. bekk en það er hinsvegar skylda að fara í leiklist í 8. bekk aðra 

önnina. Fyrir áramót er hálfur bekkur í leiklist, eftir áramót hinn helmingurinn. 

Kynjaskipt er í hópunum. Sá raunveruleiki að leiklistin er skylda er kjörinn vettvangur 

til athugana. Það mætti því gera ráð fyrir þverskurði af nemendahópnum en ekki 

einvörðungu áhugasömustu nemendunum um leiklist. 

Það var auðsótt mál að fá að fylgjast með kennslunni. Sigríður Birna tók vel í erindi 

mitt. Ég sagði henni frá fyrirætlunum mínum og okkur kom saman um að ég fylgdist 

með tveimur hópum í 8. bekk. Einum strákahóp og einum stelpuhóp. Ég fékk 

kennsluáætlunina fyrir hópana með markmiðum annarinnar og myndi svo fá nótur 

kennara um hvern tíma fyrir sig, stutt mat á hvernig gekk og annað sem hún skráir til 

að halda yfirsýn yfir hvern hóp. Ég skyldi sitja til hlés í tímunum og fylgjast með og 

skrá niður það sem færi fram auk þess sem ég tæki svo viðtöl einslega við 

SigríðiBirnu. Þetta yrðu svo þau gögn sem ég myndi vinna úr. 

Líkt og fyrr segir er nauðsynlegt að móta skýra spurningu eða spurningar sem leitað 

er svara við áður en ferlið hefst. Í þessu tilfelli var lagt upp með að skoða eftirfarandi: 

Með hvaða hætti eflir leiklistarkennsla í 8. bekk í Hagaskóla sjálfstraust nemenda? 

Það að efla sjálfsmynd er einmitt hluti af yfirlýstum námsmarkmiðum Sigríðar Birnu 

fyrir önnina sem koma fram í kennsluáætlun hennar fyrir 8. bekk í leiklist í 

Hagaskóla: 
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⁃  að styrkja sjálfsmynd og öryggi nemenda  

⁃  að virkja hæfni nemenda í skapandi ferli í samvinnu við aðra 

⁃  að þjálfa hæfni nemenda til skapandi hugsunar og athafna 

⁃  að kynna fyrir nemendum grunnhugtök í leiklist 

 (Sigríður Birna Valsdóttir, 2016) 

 

 

Kennslustundirnar tvær sem ég fylgdist með vikulega yfir önnina fóru fram á 

þriðjudögum og vörðu þær í 60 mínútur hver. Ég fylgdist með frá fyrstu kennslustund 

og fram á vor. Alls 11 kennslustundir hjá hvorum hópi. 

 

3.2     Leiklistarkennsla í 8. bekk í Hagaskóla 
 

Nokkuð löng hefð er fyrir leiklistarkennslu í Hagaskóla. Síðastliðin 13 ár hefur þar 

gengið í fararbroddi áðurnefnd Sigríður Birna Valsdóttir leiklistarkennari. Hún var 

ráðin til skólans 2003 og hefur kennt leiklist þar síðan þá. Þegar hún réðst til starfa var 

m.a. boðið uppá leiklist fyrir nemendur 8. bekkjar. Þá höfðu nemendur val um hvort 

þeir vildu þiggja þá kennslu. Almennt féll það vel í kramið og oft voru stórir hópar 

sem hún tók á móti þegar jafnvel allir í bekknum völdu að fara í leiklist. Eftir að hafa 

kennt við skólann um skeið lagði Sigríður Birna til við skólastjórnendur að leiklist í 8. 

bekk yrði gerð að skyldunámsgrein og nemendum skipt í hópa eftir kyni. Þá mætti 

hugsa sér að u.þ.b. helmingur bekkjarins sem væru stúlkur yrðu í leiklist aðra önnina á 

skólaárinu og drengirnir hina. Þar sem leitast er við að hafa jöfn hlutföll drengja og 

stúlkna í hverjum bekk yrði þetta helmingur bekkjarins og því mikið minni hópar en 

verið höfðu. Ástæðan fyrir kynjaskiptingunni að sögn Sigríðar Birnu var sú að með 

því móti skapaðist betra tækifæri til vaxtar fyrir nemendur. Á þessum aldri eiga 

margir þeirra erfitt með að vinna jafn persónulega vinnu og leiklistin krefst í samstarfi 

við nemendur af gagnstæðu kyni. Með minni hópum og kynjaskiptingu myndu 

möguleikar leiklistarkennarans til að stuðla að innihaldsríkara námi aukast og 

nemendum fengju vettvang til samstarfs við þann kennara um að auka sjálfstraust sitt 

í gegnum leiklistartímana (Sigríður Birna Valsdóttir. 18. apríl 2016). Skemmst er frá 

því að segja að hugmyndir Sigríðar Birnu um nýtt fyrirkomulag féllu í góðan jarðveg 

og strax á öðru ári sínu í leiklistarkennslunni lagði hún þær línur sem unnið er eftir 

enn þann dag í dag. Frá árinu 2004 hefur leiklist verið skyldufag fyrir alla 8. bekkinga 
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í Hagaskóla auk þess að vera í boði sem valgrein fyrir nemendur í 9. og 10. bekk.  

 

Nemendur Hagaskóla koma úr fjórum mismunandi skólum í Vesturbæ Reykjavíkur. Í 

Hagaskóla stunda allir nemendur úr þessum fjórum skólahverfum Vesturbæjar nám 

síðustu þrjú árin af grunnskólagöngu sinni. Þennan fyrsta vetur í nýjum skóla er því 

margt að taka inn. Unglingurinn þarf að fóta sig í nýjum aðstæðum, kynnast nýju fólki 

og finna snertifleti við það fólk sem farið er fram á að hann hafi samstarf við næstu 

þrjú árin. Auk þess sem einmitt það að vera á þeim aldri sem nemendur eru á í 8. bekk 

getur reynt heilmikið á þegar litið er til þess andlega- og líkamlega þroska sem 

viðkomandi er að taka út á þessu skeiði lífs síns. Oft er það þannig að unglingurinn 

upplifir sig hvorki sem barn né fullorðinn og mikilvægt að allt samfélagið sé til 

liðsinnis þessu unga fólki á upphafsreit þess að skapa sér ímynd sem fullorðinn 

einstaklingur, efla sjálfstraust og hámarka möguleika á góðu lífi til framtíðar. 

 

 Sigríður Birna er leiðandi kennari. Leiðandi kennari (e. authoritative teacher) heldur 

uppi aga og setur markmið í samtali við nemendur um að þeir stýri eigin hegðun og 

stefni markvisst að því að ná settum markmiðum. Ekki ólíkt því sem flestir foreldrar 

gera í uppeldishlutverkinu. Kennarinn útskýrir vel grundvöll og ástæður reglna og 

lagfærir reglurnar á viðeigandi hátt eftir því sem nemendur þroskast og gefur þeim 

lausari tauminn. Leiðandi kennari vonar að nemendur geri reglurnar að sínum eigin og 

nái þannig námsmarkmiðum sínum. Leiðandi kennari er sífellt með á nótunum, hann 

fylgist vel með því sem er að gerast í skólastofunni og grípur inní þar sem við á. Hann 

myndar tengsl við nemendur og hvetur þá til góðra samskipta og öflugra tengsla sín á 

milli. Kennarinn setur skýr mörk en er opinn og vingjarnlegur. Hann er nemendum 

sínum alltaf góð fyrirmynd, hrósar og hvetur áfram. Leiðandi kennari ber virðingu 

fyrir nemendum og nýtur virðingar á móti. Samvinnunám og uppgötvunarnám eru 

dæmi um kennsluaðferðir sem leiðandi kennari beitir gjarnan (Snowman, J., 

McCown, R. og Biehler, R., 2009). 

Sigríður Birna leggur sig fram um að skapa í öruggum aðstæðum þann vettvang fyrir 

nemendur að prufa sig áfram í samstarfi við hana um að efla sjálfstraust sitt hver og 

einn og kanna hvar mörk þeirra liggja og kynnir þau markmið sín í upphafi annar. 

Hún fer fram á það við nemendur að þeir stefni að því á önninni að fara út fyrir 

þægindaramma sinn og ögra sjálfum sér. Jafnframt því leggur hún mikla áherslu á að 



 

 

 

30 

öllum líði vel í leiklistartímunum og öllu því samfélagi sem skólinn er. Til þess að svo 

geti orðið þurfa allir sem tilheyra því samfélagi að sýna hverjir öðrum virðingu og æfa 

sig í að treysta félögum sínum. Sigríður Birna keyrir í gegn á þeirri önn sem 8. 

bekkjar nemandinn er hjá henni í leiklist, kennsluáætlun sem byggir á því að efla 

sjálfstraust og öryggi hvers nemanda, hvetja til góðrar samvinnu og virkja skapandi 

hugsun og athafnir. Seinni hluta annarinnar eru nemendum svo kynnt grunnhugtök í 

leiklist og sú hæfni sem hver nemandi hefur tileinkað sér getur notið sín í frekari 

sköpun í samvinnu við bekkjarfélaga og kennara (Sigríður Birna Valsdóttir, 

kennsluáætlun, 2016). 

Sigríður Birna leggur sig fram um að kynnast hverjum og einum nemanda eins vel og 

mögulegt er strax þessa fyrstu önn sem þeir sækja tíma til hennar. Hún notar 

ýmiskonar leiki og æfingar til að afla sér þeirra upplýsinga auk þess sem hún hefur 

hverja kennslustund á því að eiga spjall við nemendahóp sinn þar sem hún gefur 

hverjum og einum nemanda rúm til að tjá sig. Hún er hvetjandi og leitast við að jafna 

aðkomu allra að umræðum. Með það að leiðarljósi beinir hún spurningum til þeirra 

sem ekki hafa enn öðlast sjálfstraust til að eiga frumkvæði í umræðunum og virkjar 

þar með frá upphafi annar alla nemendur eins vel og best er kostur. Sigríður Birna er 

meðvituð um að allt sem hún leggur inn í kennslunni þarf að eiga snertiflöt við 

reynslu hvers nemanda og því mikilvægt að þekkja hver sá menningarlegi og 

félagslegi grunnur er sem hver og einn byggir á. 

Sigríður Birna fer strax yfir það í byrjun annar hve traust sé mikilvægt innan hópa. 

Hún stefnir að því með nemendum að þeir myndi gagnkvæmt traust hverjir til annarra 

og auki þar með líkurnar á því að öllum líði vel innan hópsins. Lögð er áhersla á að 

allir beri virðingu hverjir fyrir öðrum í samskiptum og séu jákvæðir og fúsir til 

samstarfs og taki tillit til félaga sinna. Með því að minna á þessi atriði og vekja 

nemendur til umhugsunar með góðum dæmum um með hvaða hætti þeir geti stuðlað 

að vellíðan, sinni og annarra, má ætla að tilfinningalæsi nemenda eflist og sé hvatning 

til þeirra um að ígrunda alla framgöngu sína á þeim vettvangi sem þeir tilheyra. 

Sigríður Birna notar hvatningu og hrós mjög meðvitað í kennslu sinni. Hún sér mjög 

fljótt hvar hver og einn nemandi stendur og tekst á aðdáunarverðan hátt að hvetja 

hvern og einn á hans eigin forsendum. Hún er óhrædd við að leiðbeina nemanda sé 

hann á villigötum en um leið og hann nær áttum á hann von á að fá hvetjandi hrós frá 



 

 

 

31 

Sigríði Birnu. Sú aðferð að leitast við að láta ekki framhjá sér fara tækifæri til að 

styrkja framfarir nemanda með viðeigandi hrósi krefst gjörhygli kennarans. Reynsla 

Sigríðar Birnu og vilji til að eiga í samstarfi við unglingana um að hámarka 

möguleika þeirra heldur henni sífellt á tánum í kennslunni þar sem hún lætur ekkert 

tækifæri til jákvæðrar endurgjafar fara fram hjá sér. Oft hefur á undan gengið að hún 

bendir nemanda á að hverju hann þarf að vinna. Það er nefninlega ógerlegt að vinna 

að framförum á einhverju sviði nema fyrirstaðan sé skilgreind og tekist sé á við það 

sem í veginum stendur. Með þessum aðferðum eflist trú nemenda á að þeir geti haft 

stjórn á því hvert framhaldið verður og geti yfirstigið þær hindranir. 

Sameiginlegt yfirlýst markmið Sigríðar Birnu og hvers og eins nemanda hennar í 8. 

bekk er að efla sjálfstraust hans. Til þess að svo geti orðið þarf að ríkja traust á milli 

kennara og nemanda og traust innan þess hóps sem unnið er að markmiðinu í. Sú 

krafa að borin sé virðing fyrir félögum sínum og að nemandi geti treyst því að njóta 

virðingar þeirra skapar meðal annars þær aðstæður sem eru ákjósanlegar til 

sjálfseflingar. Slíkar aðstæður bjóða frekar uppá að nemandi stígi út fyrir 

þægindaramma sinn og fái viðurkenningu fyrir hugrekki og forsendur til að auka 

sjálfstraust sitt. Sigríður Birna er framúrskarandi læs á tilfinningar nemenda sinna og 

þjálfar af næmni þá sömu eiginleika í fari þeirra eins og efni standa til. Þarna fá þeir 

ómetanlegt tækifæri til að stuðla að aukinni meðvitund um raunverulega stöðu sína og 

geta í framhaldinu hámarkað gengi sitt í því samfélagi sem þeir tilheyra á hverjum 

tíma vopnaðir heilbrigðu sjálfstrausti. 

 

3.3     Samantekt úr dagbók  
 

Þann 5. janúar 2016 mætti ég í fyrsta leiklistartíma annarinnar til þeirra beggja hópa 

sem ég ætlaði fylgjast með. Annarsvegar 13 stúlkur, hinsvegar 11 drengir. 

Leiklistarkennslan fer fram í góðu rými í kjallara skólans. Þetta rými sem eingöngu er 

notað fyrir leiklistarkennsluna var tekið í notkun s.l. haust (2015) og er öll aðstaða til 

fyrirmyndar. Skipað er í leiklistarhópana í 8. bekk eftir kyni. Þá ákvörðun byggir 

Sigríður Birna á reynslu sinni í leiklistarkennslu með þeim aldurshópi. Hún telur að 

aukið svigrúm skapist fyrir hvern og einn nemanda til að stíga út fyrir þægindaramma 

sinn og vinna að þeim markmiðum sem sett eru í upphafi annar í hópi sem 
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samanstendur af sama kyni.  

Sigríður Birna tók á móti mér og við gengum saman niður í stofuna. Ég kom mér fyrir 

úti í horni með tölvuna í kjöltunni. Stúlkurnar komu inn með örllitlum fyrirgangi. 

Sigríður Birna heilsaði þeim og bað þær að leggja úlpurnar og töskurnar frá sér og 

mynda stólahring. Það gekk vel. 

Rétt er að taka það fram hér að í allri úrvinnslu dagbókar af vettvangi hefur 

eiginnöfnum nemenda hefur verið breytt. 

Hér er gripið niður í skráningu úr fyrstu kennslustund stúlknahópsins. Sigríður Birna 

er með orðið: 

„Leiklistin hérna er hugsuð sem svoldið svona hópefli og sjálfstyrking, Mikið til að 

byrja með leikir. Við leikum okkur eitthvað. Allir leikirnir hafa samt tilgang, æfa 

traust og samvinnu og svo framvegis” (Sigríður Birna Valsdóttir, 5. jan. 2016). 

Á meðan Sigríður Birna segir þetta og fer síðan nánar í hvað er framundan verður 

þessi færsla til: 

 ... Stúlkurnar hlusta af athygli. Þær virka frekar spenntar yfir framhaldinu. Sumar 

jafnvel örlítið óöruggar. Hvort það er af því að þetta er fyrsti tíminn og eða af því að 

þær kvíða því að takast á við verkefni sem þær hafa ekki gert áður get ég ekki lagt 

neitt mat á að svo stöddu. Það verður spennandi á fylgjast með þessum hópi á næstu 

vikum og mánuðum. 

(Ólafur Jens Sigurðsson, úr dagbók, 5. jan. 2016) 

Þarna er það mat lagt á að kvíði sé sjáanlegur í stúlknahópnum. Siðar verður komið 

inná með hvaða hætti tekist er á við hann og hvort hann er sjáanlegur þegar líður á 

önnina. 

Sigríður Birna slær tóninn strax þegar hún kynnir nemendum markmið annarinnar:  

„Að efla öryggi og verða betri í samvinnu eða halda henni góðri áfram“ (S.B.V., 5. 

jan. 2016). Siðan talar hún um mikilvægi trausts í leiklist og að öllum líði vel í 

hópnum að þeir finni fyrir öryggi innan hans. Hún talar um að þetta eigi við hér í 

stofunni sem og annarsstaðar. Hér er kominn kjarni þess sem Sigríður Birna vinnur 

með krökkunum. Hún talar líka strax um nauðsyn þess að bera virðingu fyrir öðrum í 

hópnum og mikilvægi þess að vera jákvæður: „Ekkert svona „æ-i nei, ohh þetta er svo 

leiðinlegt ...” þá verður ekki eins skemmtilegt í tímanum. Ég reyni að sýna mínar 
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bestu hliðar og langar að biðja ykkur um það líka. Vera jákvæðar” (S.B.V., 5. jan. 

2016). 

Jákvæðni og gagnkvæm virðing eru tveir þættir sem almennt er talið mikilvægt að 

tileinka sér í samstarfi og samskiptum. Það skapar öryggi og vellíðan og líklegra er að 

markmiðum hópsins og einstaklingsins verði náð. Báðir þessir þættir eru mikilvægir í 

vinnu nemenda og til þess fallnir að efla samkennd og þann anda sem best er að ríki í 

hvaða hópi sem er, í þessu tilfelli nemendahópi. Margir kennarar láta þetta óyrt þó 

þeir vissulega átti sig á mikilvæginu. Sigríður Birna talar strax í upphafi annar við 

nemendur um mikilvægi þess að sýna virðingu og jákvæðni. Sennilega af því að það 

er svo augljós forsenda fyrir að vel gangi í því námi sem framundan er hjá krökkunum 

í þessum áfanga í leiklist.  

„Ég segi aldrei þegar ég er að leikstýra, þetta var illa gert hjá þér. Þá leikur sá illa 

aftur“ (S.B.V., 5. jan. 2016). 

Sigríður Birna er meðvituð um hve hvatning er mikill hluti af starfi kennarans í 

leiklist. Hún tekur þetta dæmi sennilega af því að hún veit að þegar nemendur fara að 

verða frjálsari og vinna að verkefnum í tímum hjá henni, koma einhverjir til með að 

vera gagnrýnir á frammistöðu félaga sinna. Í fæstum tilfellum er það illa meint hjá 

nemendum, en sumir ráða ekki við sig og þegar þeir finna fyrir frelsinu sem skapast í 

ferlinu, ef vel gengur, getur þeim orðið á að gagnrýna félaga án þess að gæta þess að 

vera uppbyggilegir. Þetta hefur maður oft séð að verður til þess að nemendur sem eru 

að gera tilraunir í að fara út fyrir sinn þægindaramma hrökkva til baka og þurfa 

verulegan stuðning til að taka skrefið aftur. Kennarinn leggur sig fram um að höfða til 

áhugahvatar hvers nemanda. Ákjósanlegast er að nemandi stjórnist af innri áhugahvöt 

og takist á við verkefnin af því að þau séu skemmtileg, krefjandi eða gefandi 

(Snowman, J., McCown, R. og Biehler, R., 2009).  Ef áhugahvötin er til staðar eru 

auknar líkur á árangri. Að tileinka sér nýja hluti getur verið viðkvæmt ferli þar sem 

jákvæð endurgjöf verður til mikillar hjálpar. Því er mikilvægt að kennari mælist til 

þess að félögum sé sýnd virðing og neikvæð gagnrýni af hálfu þeirra eigi ekki heima í 

slíku ferli. 

Hvernig Sigríður Birna gerir skil á leikrænan, því einfalda dæmi um sjálfa sig sem 

leikstjórann ætti að greypa þessa lexíu í huga nemendanna. Í kjölfarið mátti ætla að 
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yfirfærslan yrði auðveld þegar nemandinn stæði í þeim sporum að þurfa að halda aftur 

af gagnrýni sinni á samnemanda seinna á önninni. 

„Við förum fyrst í leiki sem snúast um traust og samvinnu og þrautir. Leiklist er svo 

miklu meira en leika leikrit. Við förum síðan í spuna. Sumir hafa verið eitthvað í 

leiklist aðrir ekki neitt. Við tökum tillit til þess. Maður verður að æfa sig.  Maður er 

ekki bara góður í því strax. Stundum heyri ég það viðmót. En við verðum að æfa 

okkur. Við ætlum að gera þetta þannig að öllum líði vel hér inni. Mig langar að biðja 

ykkur að fara stundum aðeins út fyrir þægindarammann” (S.B.V., 5. jan. 2016). 

Nemendur koma til leiks með mismunandi reynslu í leiklist.  Sumir hafa mikla 

reynslu aðrir enga. Til þess að á einhverjum tímapunkti séu allir í hópnum á sama 

„level” er tilhneigingin sú að aðlaga kennsluna að veikasta hlekknum sagði Sigríður 

Birna aðspurð um hvernig hún tækist á við þennan reynslumun sem möguleiki er á 

innan hópa. Þá er mikilvægt að eiga samtal við nemendur bæði um að sýna hverjir 

öðrum þolinmæði og að leiklistartímarnir byggi á góðri samvinnu (Sigríður Birna 

Valsdóttir. 18. apríl 2016). Það er verðugt verkefni fyrir hóp að finna sameiginlegan 

flöt eða lágmarks samnefnara svo þróun geti orðið í starfi hópsins og sameiginleg 

reynsla bæti eftirsóknarverðum þáttum í þann banka sem hver nemandi safnar sér í. 

Sigríður Birna kemur nú aðeins að því hvað er framundan. Hún upplýsir nemendur 

um mikilvægi þess að æfa traust og samvinnu áður en farið er í spunavinnu. Þessir 

tveir fyrrnefndu þættir eru einmitt hluti af þeim grunni sem þarf að vera til staðar áður 

en farið er í slíka vinnu. Sigríður Birna minnir aftur á að öllum eigi að líða vel í 

leiklistartímum og vísar þar til virðingar og jákvæðni. Hún hvetur nemendur til að 

stefna að því að fara út fyrir þægindarammann á önninni. Hún veit að til þess að það 

gerist þarf viðkomandi að líða vel. Hún minnir á þann mikilvæga þátt að allt krefst 

æfingar. Enginn sprettur fram fullskapaður. 

Þegar Sigríður Birna biður stúlkurnar að kynna sig með nafni og nefna einhver 

áhugamál sín í fyrsta tímanum gengur það nokkuð vel. „Má ég bæta við?” Spyr ein 

stúlkan þegar önnur skýtur inní fleiri áhugamálum eftir að röðin var farin framhjá 

henni. Örlitlar umræður skapast. „Ó, mátti segja allt sem maður hefur áhuga á?”. 

Stúlkurnar átta sig greinilega á að þær hefðu getað sagt meira eftir að hringnum lauk. 

Sumar hefðu gjarnan viljað það, aðrar voru sáttar eða áttu ekki auðvelt með að telja 

upp áhugamál eða tjá sig í hringnum. Að kynna sig með nafni og nefna áhugamál er 
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fín leið til að bjóða nemendum að tjá sig í fyrsta tíma. Það ætti flestum að reynast 

tiltölulega auðvelt þar sem ekki eru gerðar kröfur um að nemandi lýsi skoðunum 

sínum, þekkingu eða reynslu. Sigríður Birna sat með þessum nýju nemendum sínum 

dágóða stund í hringnum og varpaði fram nokkrum spurningum. Þarna gafst tækifæri 

fyrir þær sem vildu tjá sig meira til þess. Þetta er frábær leið til að kynnast nemendum 

og safna smám saman í þann banka sem kennari verður að hafa til að geta byggt á 

grunni nemenda sinna. Einnig varpa svona frjálsar umræður ljósi á hverjir 

nemendanna þyrftu aukna hvatningu til að tjá sig. 

Sigríður Birna notar ýmiskonar æfingar í kennslu sinni sem gefa henni smám saman 

skarpari mynd að hverjum nemanda. Hún nýtir auk þess oft tækifærið í æfingum til að 

koma með innlegg sem ætlað er nemendum til umhugsunar og getur orðið varða á 

leiðinni að markmiðunum eins og eftirfarandi færsla úr skráningu sýnir:  

... við þær fjórar stúlkur sem raða sér hæst á skalann við fullyrðinguna „Ég tala mjög 

mikið í tímum”, segir SB: „Við þurfum að taka tillit til allra. Stundum er það þannig 

að þeir sem eru þarna [á við á toppnum] gleyma að gefa hinum tækifæri. Ekkert 

neikvætt endilega en ég held að þið séuð ekki endilega þannig”. Frábært tækifæri til 

að leggja inn mikilvægi tillitssemi og virðingar við samferðafólk sitt sem SB nýtir og 

vekur án efa ekki bara þessar stúlkur til umhugsunar um það, heldur líka hinar. 

Kannski hafa þær sem minna hafa sig í frammi einmitt rétt á að krefjast síns rúms í 

umræðum og skapa sér rödd á vettvangi. Hvort sem um eiginlegt námsefni er að ræða 

eða almennar umræður sem eiga sér stað í hópnum.  

(Ó.J.S., úr dagbók 5. jan. 2016) 

 

Önnur orka ríkir í drengjahópnum. Orkustigið var hátt í fyrsta tíma drengjanna og SB 

keyrði hann áfram af aðdáunarverðum krafti. Fylgdi drengjunum hvert fótmál og 

markaði línur. Það var athyglisvert að hún valdi að tala um „kraft” í lok þessa fyrsta 

tíma og að „virkja” hann. Það var strax augljós munurinn á því hvernig SB ávarpaði 

hópinn eftir því hvort um var að ræða stúlkna eða drengja hóp. Við stúlkurnar valdi 

hún að segja að sér litist rosalega vel á hópinn og talaði um að þær hefðu sýnt góða 

samvinnu. Orðaval og líkams- og raddbeiting skapaði SB fljótt þá stöðu sem er 

ákjósanleg til að geta unnið með nemendunum í framhaldinu.  Í fyrsta tímanum hafði 

hún hlotið virðingu þeirra lang flestra og átti möguleika á að veita nemendum 

tækifæri til að tileinka sér markmið annarinnar í leiklist í samvinnu við þá. Þann 

möguleika er vel hægt að missa strax við fyrstu kynni haldi kennari ekki eins vel á 

spöðunum eins og raun bar vitni. 
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Í gegnum leiki og æfingar aflar SB sér á fljótvirkan hátt heilmikilla upplýsinga um 

hóp. Hún vissi að frá því síðastliðið haust (2015) hafði verið talað um það á meðal 

kennara að um væri að ræða krefjandi hópa. SB sagði fyrir fyrsta tímann að hún 

hlakkaði til að takast á við verkefnið með þessum nemendum að efla traust og 

samvinnu innan hóps. Nemendurnir koma úr a.m.k. fjórum skólum og þekktust ekki 

allir þegar skólaárið hófst. Þegar þeir komu í leiklistartímana höfðu þeir verið saman í 

bekk frá hausti og væntanlega farnir að þekkjast nokkuð vel. Þessi 8. bekkur hafði það 

orð á sér að vera samsettur af mjög ólíkum einstaklingum. Sú var raunin. SB leit þó 

ekki á það sem hindrun heldur hélt sínum takti í að þjálfa samvinnuhæfni, tillitsemi og 

virðingu við félaga í hópunum og ræddi iðulega við nemendur um hvernig gengi að 

tileinka sér þessa þætti.  

Það voru greinilegir forystusauðir í drengjahópnum, a.m.k. tveir. Strax við fyrstu sýn 

var hægt að sjá hvernig þeir höfðu raðað sér í ákveðin hlutverk í hópnum. Í 

einhverjum tilfellum höfðu þeir tekið sér stöðu utan hópsins eða fengu ekki inngöngu 

í hann. Það var nokkuð augljóst hver var í hvaða hlutverki. Þarna var um að ræða 

foringja og fylgjendur, trúða, proffa, dúdda og gaura. Æfingar sem þeir gerðu með 

kennaranum vörpuðu enn frekara ljósi á stöðu þeirra í hópnum. Viðbrögð drengjanna 

við fullyrðingunum sem SB setti fram í fyrsta leiklistartímanum og bað þá að raða sér 

á skala rímuðu vel við þá orku sem fylgdi þeim í gegnum önnina. Það mátti merkja 

þróun á þessari uppbyggingu hópsins og margir þeirra sem ekki leit út fyrir í upphafi 

að væru sáttir við sína stöðu í hópnum höfðu með aðstoð tekið sér annað hlutverk með 

rísandi sjálfstausti og góðum leiðbeiningum. Í lok annarinnar tilheyra allir drengirnir 

hópnum, hver og einn hefur sitt hlutverk og að öllum líkindum sáttur. Segja má því að 

eftir því sem leið á önnina hafi drengjahópurinn hristst betur saman og eflst í 

samvinnunni ásamt því að sýna félögum virðingu og tillitssemi. 

Hér að neðan eru dæmi úr skráningu á kennslustundum drengjanna: 

... SB: „Nú ætla ég að fá athygli. Fókus er mjög mikilvægur í leiklist. Í dag ætlum við 

að kynnast svolítið. Þetta verður frekar rólegur tími. Leiklist í 8. bekk er ekki þannig 

að við séum að fara leika rosalega mikið”. Þetta er svona „hóplist“ segir einn 

nemandinn. SB tekur undir það. „ ... Hlustun og traust er til dæmis mikilvægt. Jafnt 

hér og í Borgarleikhúsinu. Það gerist ekkert nema það sé traust og hlustun. Leikirnir 

og æfingarnar sem við erum að gera snúast um að þjálfa hlustun og traust svo förum 

við í spuna, aðallega reglurnar. Sumir ykkar hafa kannski eitthvað leikið aðrir ekkert. 

Í leiklist þarf maður líka að æfa sig eins og í stærðfræði og ensku, þegar við byrjum 

að æfa okkur í spuna þá förum við bara rólega. Það gerist ekkert nema við treystum 
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hvert öðru. Sýna virðingu og treysta. Við hlustum á alla. Þegar einhver á að vera tala 

þá hlustum við. Ég bið ykkur um að gefa öllu séns og reyna. Fara kannski út fyrir 

þægindarammann. Hvað er þægindarammi?” Einn nemandi er fljótur til svars og 

segir: „Að fara út fyrir ímyndaðan kassa”. SB hrósar honum og biður nú drengina að 

kynna sig með nafni og segja frá áhugamálum sínum. 

(Ó.J.S., úr dagbók, 5. jan. 2016) 

 

 

„Jæja þá ætla ég að biðja ykkur af fara alla í hring, standandi”, segir SB. Drengirnir 

tala mikið en sumir biðja félaga sína að þegja, það gengur illa. Það er ekki fyrr en SB 

segir hátt og snjallt „Þögn!” sem drengirnir eru hljóðir. Nú byrjar SB að útskýra 

æfinguna „Handaflækju“. Drengirnir eru ekki mjög einbeittir og byrja að tala aftur. 

Smám saman bætist í hóp þeirra sem hætta að hlusta og fara að tala saman og fljótt er 

orðinn heilmikill hávaði í hópnum. SB krefur þá um þögn á meðan hún klári að 

útskýra æfinguna. Hún fær þögn og þeir byrja. Aftur hækkar í hópnum. SB: „Hlustið 

vel það er ekki hægt að gera þetta ef það eru rosa læti”. Drengirnir reyna að taka þetta 

inn. Halldór er duglegur að stjórna og kemur með ýmsar skipanir sem drengirnir fara 

sumir eftir í tilraunum sínum til að leysa flækjuna. Þetta gengur ekki alltof vel. SB: 

„Má ég hjálpa ykkur með eitt?”  Þeir taka leiðbeiningunum og leysa flækjuna. 

(Ó.J.S., úr dagbók, 5. jan. 2016) 

 

Yfir önnina kröfðust aðstæður þess mun oftar að Sigríður Birna hækkaði róminn í 

tímum með drengjunum en stúlkunum. Þeir þurftu að leggja meira á sig en stúlkurnar 

til að halda einbeitingu og ríkari tilhneiging var í þeirra hópi til að vera með háreysti 

og þar með ástæða fyrir inngripi af hálfu kennarans þar sem minnt er á hve mikilvægt 

sé að halda einbeitingu og sýna tillitssemi í þeirri vinnu sem fram fer í 

leiklistartímunum. Jákvæð þróun varð á þessum þáttum í gegnum önnina. 

Stundum, sérstaklega á fyrrihluta annarinnar þurfti að endurtaka í drengjahópnum 

mikilvægi þess að bera virðingu fyrir félögum sínum. Eftirfarandi dæmi sýnir hvernig 

Sigríður Birna grípur inní æfingu þegar framkoma nemanda við félaga lýsir skorti á 

virðingu fyrir honum:  

... Drengirnir sitja enn í hring á stólum. SB situr með þeim í hringnum. Nú kynnir hún 

næsta leik „Allir sem...”  Einn er í miðjunni og segir: „Allir sem æfa fótbolta”.  Þá 

standa allir sem æfa fótbolta upp og fara í annan auðan stól. Það má ekki segja föt og 

útlit. Leikurinn hefst. Gengur ágætlega þar til einn drengurinn segir: „Allir sem finnst 

Palli pirrandi”. SB: “Nú ætla ég að stoppa. Við nefnum engin nöfn svona”. Strákarnir 

hlægja, þeim finnst sá sem er í miðjunni [Gunni] mjög fyndinn. Hann virðist skipaður 

trúður í hópnum. Það vekur athygli hversu kappsamir drengirnir eru, þeir leggja 

mikið á sig að ná stól þurfi þeir að standa upp. Það vekur athygli mína að í hvert 

einasta skipti sem einn drengurinn [Árni] þarf að standa upp endar hann í miðjunni. 
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þ.e. hann nær aldrei stól. Sá hefur ekki sterkar tengingar við neinn úr hópnum og er 

skipaður utan hans. Líkamlegt atgervi og ólík persónugerð er hluti af því. Þegar einn 

drengurinn [Gunni] segir: „Allir sem geta 10 armbeygjur, þurfa að geta sýnt það”. Þá 

sitja Árni og Haukur [Haukur er langt fyrir ofan kjörþyngd]. Verið getur að [Gunni] 

hafi verið að leita eftir einmitt þessum niðurstöðum. SB tók örugglega eftir þessu en 

aðhefst ekkert að sinni. Síminn hringir reyndar rétt í þessu hjá Hauki og SB tekur 

samtalið við hann um símareglur. Athyglin er þá farin af því að það voru tveir 

nemendur sem töldu sig ekki geta gert 10 armbeygjur. Kannski gleyma félagar þeirra 

strax að einhver ákvað að sitja en örugglega ekki þeir tveir sem gerðu það. Ástæðuna 

fyrir því að SB tekur þetta mál ekki upp núna má ætla að hún telji málið of viðkvæmt 

til að ræða það frammi fyrir hópnum en tekur væntanlega dæmi fljótlega um að við 

sýnum félögum okkar virðingu og kurteisi. Þá getur hún tekið ótengt dæmi og látið þá 

sjálfa um yfirfærsluna. Auk þess sem hún þekkir drengina þá betur. 

Halldór skarpur en fyrirferðarmikill strákur stingur uppá:  „Allir sem vilja fara heim“, 

þó annar hafi verið inni í hringnum. Halldór hefur verið með töluvert af 

athugasemdum og frammíköllum í tímanum. 

 (Ó.J.S., úr dagbók, 5. jan. 2016) 

 

Það vekur athygli hversu læs Sigríður Birna er á hóp og aðstæður og þá orku sem 

ríkjandi er á hverjum tíma. Hún t.d. ákveður að breyta uppsetningu tíma snemma á 

önninni hjá drengjunum sem átti að vera alveg sú sama og hjá stúlkunum í tímanum á 

undan. Hún setur inn nýjan leik sem fer fram í stólahringnum og myndar þar með 

ramma utanum hópinn. Drengirnir eiga auðveldara með að láta búninga og annað dót 

vera og rangla ekki út úr hringnum eins og tilhneiging var til á meðan þeir stóðu í 

hring. Bráðsnjallt að gefa þeim þennan ramma á meðan þeir eru að fóta sig í nýjum 

aðstæðum og fagi. Það er mikilvægt að vel takist til þannig að öllum geti fundist þeir 

hluti af hópnum, að það ríki virðing í garð annarra og skapaðar séu öruggar aðstæður 

til að vinna í. Það er m.a. vísað til þess hér að framan að öruggar aðstæður séu ein af 

grunnstoðum þess að unnt sé að vinna að valdeflingu nemenda (Bayes, 2015).  

 

Óli og Egill „gaurast“ aðeins. Halldór er góður í æfingunum en hefur truflandi áhrif 

með fíflagangi. SB: „Ég verð rugluð í hausnum að hafa þig hérna geturðu staðið 

aðeins kyrr?” Hann róast aðeins. SB: „Hvernig finnst ykkur okkur ganga með 

taktinn?” Engin svör eftir tvær mislukkaðar tilraunir í viðbót gengur loksins vel. 

Halldór er óspar á að gagnrýna félaga sína og skýtur föstum skotum á Badda sem á 

erfitt með að halda takti. Nú er músinni bætt við. Þeir eiga að stökkva yfir músina sem 

kemur úr annarri áttinni og klappa í hina áttina. SB: „Nú erum við að gera 2 hlutir í 
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einu. Hafiði heyrt að strákar geti ekki gert 2 hluti í einu? það er náttúrlega fáránlegt og 

nú afsönnum við það”.  

 Það undarlega gerist að þetta gengur strax tiltölulega vel. „Afsanna“ höfðar til þeirra 

og þeir eru allir af vilja gerðir að ná árangri (Ó.J.S., úr dagbók, 16. feb. 2016). 

Þarna sést vel hvernig SB hefur með stuttum inngangi að æfingu áhrif á áhugahvöt 

drengjanna. Hún höfðar einnig til keppnisskaps þeirra. Þeir upplifðu að þeir hefðu 

afsannað kenninguna um að karlmenn gætu ekki gert tvo hluti í einu og voru roggnir 

með sig. 

 

 

„ ... SB: “Í dag ætlum við að byggja ofaná það sem við gerðum síðast. Hvað vorum 

við að gera meira en kyrrmyndirnar? Í hverju vorum við að æfa okkur? Hvað þarf að 

vita og kunna til að vera góður í spuna?““ (Ó.J.S., úr dagbók, 5. apr. 2016). 

Til samanburðar má setja þessa tilvitnun hér að neðan sem er hrós SB til drengjanna í 

lok fyrsta tímans og sýnir augljóslega að hún nálgast hópana á ólíkan hátt: 

 

„ ... Að lokum segir SB: „Takk fyrir tímann. Það er fjör og kraftur í ykkur, sem við 

getur virkjað. Við ætlum að virkja þennan kraft. Hér á að vera gaman og við virkjum 

þennan kraft” (Ó.J.S., úr dagbók, 5. jan. 2016). 

 

Hér að neðan eru nokkur dæmi úr skráningunni sem mörg sýna þær framfarir sem 

orðið hafa á framgöngu nemendanna og sjáanlegt er aukið sjálfstraust á þessum 

vettvangi. 

SB: „...og stelpur við hristum af okkur allt sem heitir óöryggi“. 

SB: „Hvað gerist í líkamanum þegar þið grípið boltann? Sjáiði hann fyrir 

ykkur. Það er ekkert hallærislegt“. 

Svo er notaður ímyndaður tennisbolti og honum fleygt í magann á þeirri sem 

er á móti. Síðan breytt í sundbolta. Stúlkurnar flissa og skemmta sér og allar 

taka þátt. Síðast er tekinn körfubolti og honum „dripplað“ og kastað á milli. 

Hann er þyngri og stúlkurnar standa sig vel. Nú er breytt í reiptog. „Láta alla 
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sjá hvað er erfitt að toga í bandið ... þið eruð allar frábærar leikkonur“, segir 

SB. 

SB: „Við ætlum að halda áfram að vera örlítið hallærislegar, það er allt í lagi 

þið eruð svo öruggar“. 

Svo tala þær bullmál eftir fyrirmæli SB. Hún segir frá sýningu þar sem 

einungis var talað bullmál en samt skildist allt. Þá var það líkamsbeitingin, 

tónninn í röddinni og svipbrigði sem sögðu allt. 

SB: „Vitiði það að þið voruð allar rosalega góðar í þessu, það er mjög sjaldan 

sem sem allir gera þetta bara strax í fyrsta hring“ (Ó.J.S., úr dagbók, 19. apr. 

2016). 

 

„Það er farið að líða að lokum og margt gerst jákvætt í tengsla myndun innan 

stúlknahópsins. Það eru hinsvegar stúlkur í hópnum sem enn eiga töluvert í land að 

sýna fram á að þær hafi sterka sjálfsmynd og að þær hafi nýtt sér þau tól sem lögð 

hafa verið í hendurnar á þeim í leiklistartímunum til að efla sjálfstraust sitt. Strákarnir 

hafa á hinn bóginn allir stigið skref út fyrir sinn þægindaramma, á mismunandi hátt. 

Hver og einn þeirra hefur unnið lítinn sigur með því að ögra sér og taka þetta skref til 

eflingar“ (Ó.J.S., úr dagbók, 19. apr. 2016). 

 

. 

„ ... Ellu gengur ekki vel í leiknum til að byrja með og SB stekkur inn til að bjarga 

henni. Stelpurnar skemmta sér í þessum leik allar nema Ella sem segir: „Æ, þetta er 

svo leiðinlegt! ““ (Ó.J.S., úr dagbók, 19. apr. 2016). 

 

„ ... það er ánægjulegt hvað Katrín er glöð í tímanum í dag. Sólveig er mildari og þær 

virðast hafa náð að mynda vinskap. Þær sögðu frá því sem þær eru búnar að vera gera 

saman síðustu daga. Meðal annars heimsóknum hvor til annarrar“ (Ó.J.S., úr dagbók, 

19. apr. 2016). 

 

„ ... Ólöf og Anna vinna saman. Anna hefur aukið þorið sitt mjög mikið og er miklu 

frjálsari af sér í æfingum og þeim verkefnum sem lögð eru fyrir“ (Ó.J.S., úr dagbók, 

19. apr. 2016). 
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„ ... Það er mjög fín orka í tímanum, stelpunum líður vel“ (Ó.J.S., úr dagbók, 19. apr. 

2016). 

 

„Það er ljóst að allar stúlkurnar hafa bætt við sig þekkingu, þær hafa aukið sjálfstraust 

sitt síðan um áramót og þeim líður vel í hópnum. Þær finna að það er hlustað á þær og 

hlusta á hinar og kennarann“ (Ó.J.S., úr dagbók, 19. apr. 2016).   

 

„ ... Tíminn hjá strákunum gengur vel. Þeir eru frjóir og bæði samstarf og flutningur 

gengur snurðulaust fyrir sig“ (Ó.J.S., úr dagbók, 19. apr. 2016). 
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4. Niðurstöður 
 

Með hvaða hætti eflir leiklistarkennsla í 8. bekk í Hagaskóla sjálfstraust 

nemenda? Þetta er sú spurning sem fyrirliggjandi áhorfsathuganir  og viðtöl við 

kennarann er ætlað að svara. Leitast hefur verið við í öllu ferlinu að gæta hlutleysins 

svo unnt sé að varpa upp raunsærri mynd af viðfangsefninu. Hér á eftir eru raktar í 

nokkurum liðum niðurstöðurnar og taldir til þeir þættir sem lögð er áhersla á í 

umræddri kennslu með það að markmiði að elfla sjálfstraust nemenda.  

 

4.1 Kynjaskiptir hópar 
 

Það var meðvitað val að þeir tveir hópar sem skyldi fylgst með væru af gagnstæðu 

kyni. Fróðlegt yrði að skoða hvort munur væri á nálgun kennarans við hópana háð 

þeirri mikilvægu breytu sem kyn er. Í viðtali við Sigríði Birnu sem tekið var í apríl 

2016 kemur fram að ákvörðunin um að kynjaskipta hópunum í leiklist í 8. bekk er vel 

ígrunduð og byggir á reynslu kennarans af kennslu í kynjablönduðum hópum. 

Sigríður Birna segir í viðtalinu frá því að stelpurnar hafi oft átt erfitt með að bjóða sig 

fram þegar kennarinn hvetur til þess og tilhneigingin væri sú að stúlkurnar héldu sig 

frekar til hlés í blönduðum hópum. Dæmi hefðu verið um stúlkur sem gerðu ekki neitt 

í tímum heila önn og því náðust hvorki þau markmið að standa upp og þora eða vera 

virkur partur af hópnum. Bæði voru dæmi um drengi og stúlkur sem ekki höfðu til að 

bera það hugrekki sem þarf til að vera þau sjálf innan um hitt kynið og nutu sín því 

ekki sem skyldi í leiklistinni. Sigríður Birna segir í ljósi reynslu sinnar í viðtalinu að 

það ár sem unglingar eru í 8. bekk sé þeim mörgum erfitt að eiga frjáls og óheft 

samskipti við hitt kynið. Það breytist hins vegar strax þegar komið er upp í 9. bekk 

(Sigríður Birna Valsdóttit, 18. apríl 2016). 

 

Strax í upphafi er augljóst að það ríkir ólík orka í hópunum eins og skrásetning í 

dagbók endurspeglar og sýnt er fram á með dæmum hér að framan. 

 

Það vakti athygli í fyrstu kennslustundunum í leiklist sá munur sem var á því hvernig 
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SB kynnti markmið annarinnar í hópunum háð kyni. Hjá drengjunum talaði hún um 

traust og hlustun. Hjá stúlkunum sjálfstyrkingu, traust og samvinnu. Þurfa þær jafnvel 

meira á því að halda en drengirnir að sjálfstraust þeirra sé eflt? Þurfa þeir að læra að 

hlusta? Eru stúlkurnar undirokaður hópur eða eru það kannski drengirnir? Hver er 

ástæðan fyrir kynjaskiptingunni? Er aðalástæðan sú að skapa sem ákjósanlegastan 

vettvang fyrir alla nemendur með það að markmiði að efla sjálfstraust þeirra? Er það 

betur gert í kynjaskiptum hópum? 

Þegar SB hafði kennt leiklist í Hagaskóla um skeið óskaði hún eftir því að hóparnir í 

8. bekk yrðu kynjaskiptir. Í upphafi hafði hún verið með allan bekkinn í einu en telur 

að öryggi og traust skapist frekar með kynjaskiptingunni. Þess vegna hafi hún beðið 

um það. 

Hún vísaði meðal annars til stúlknahópsins sem var hér til skoðunar. Hún sagði að 

margar stelpurnar væru ekki að fíla sig í bekknum. „Þær kynntust í haust ... Þetta eru 

bekkir sem settir eru saman úr 4 skólum. Svo raðast mismunandi í bekkina. Þær ná 

ekki allar vel saman. En gaman að vinna með það“ (S.B.V., 5. jan. 2016). 

 

4.2 Að bera kennsl á nemandann 
 

Sigríður Birna leggur vinnu í að kynnast nemendum sínum og bakgrunni þeirra. Í 

Fyrsta tíma annarinnar með báðum hópunum sem fylgst var með gaf hún sér góðan 

tíma til að sitja í hring með nemendum og byrja að byggja upp þekkingu sína og 

kynna þeim sinn bakgrunn. Hún safnaði markvisst upplýsingum um nemendur sína 

áfram út önnina. Sigríður Birna les aðstæður og upplifun nemenda á hverjum tíma og 

nálgast fyrri reynslu þeirra.   

Markviss uppbygging öflugra sjálfstraust er eins og áður hefur komið fram eitt af 

megin markmiðum leiklistarkennslunnar í 8. bekk í Hagaskóla. Einn af grunnþáttum 

þess að efla sjálfstraust nemenda er að kennarinn nái að kynnast þeim vel og hvetja þá 

jafnframt til sjálfsskoðunar. Sú staðreynd að þeir nemendur sem hér um ræðir eru 

búsettir í Vesturbæ Reykjavíkur gefur ákveðnar vísbendingar um þann auð sem þau 

bera með sér. Hér er átt við þann þrenns konar auð sem Bourdieu skilgreinir og fjallað 

er um hér að framan. þ.e.a.s. fjárhagsauð, félagsauð og menningarauð. Reikna má 
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með að miðað við búsetu séu nemendur flestir all vel settir þegar tekið er tillit til þess 

hve menntunarstig fólks á því svæði sem hér um ræðir er hátt miðað við önnur hverfi 

eða sveitafélög og hlutfallslega hærri árstekjur íbúanna. Saman mynda félags- og 

menningarauður ásamt uppeldi þann veruhátt einstaklings sem ómeðvitað birtist í 

samfélagi og samskiptum. Hér eru nemendur á nýjum vettvangi eða öllu heldur nýjum 

undirvettvangi sem leiklistartímarnir eru. Inn í leiklistartímana bera þeir sinn veruhátt 

sem þó stjórnast af hluta til af þessum nýja vettvangi og birtingarmyndin ekki 

endilega sú sama og á öðrum vettvangi þar sem hver nýr vettvangur býður uppá aðra 

birtingarmynd veruháttar hvers einstaklings og tækifæri til þroska, því eins og 

Bourdieu hélt fram skapast það tækifæri ekki nema í samfélagi við aðra (Gestur 

Guðmundsson, 2008; Reay, 2004). Í þessu tilfelli skólasamfélagi þar sem er 

eftirsóknarvert að búa að ríkum menningar- og félagsauði og líkur á að árangur náist 

auknar. Hér er því um að ræða nemendur sem hafa að því er virðist góðar forsendur til 

að ná auknum þroska og stefna með kennara sínum að því að ná þeim markmiðum 

sem sett eru fyrir önnina. Kennarinn leggur sig fram frá upphafi annar um að kynnast 

nemendum sínum og smám saman verður til hjá kennaranum sá grunnur sem 

nauðsynlegt er að þekkja hjá nemendum til þess að hægt sé að byggja ofaná hann. 

Eins og kenningar Dewey hverfast um skiptir afar miklu máli í öllu námi að byggja á 

reynslu og fyrri menntun hvers og eins svo raunverulegur árangur náist. Nemandi 

verður að geta speglað nýja upplifun í því sem hann þekkir. Þessvegna er gríðarlega 

mikilvægt að kennari gefi sér góðan tíma til að kynnast nemendum til að geta orðið sá 

samstarfsmaður þeirra í eflingu sjálfstraustsins sem stefnt er að á önninni. Sjálfstrausti 

sem byggir á sjálfsþekkingu og virðingu fyrir sjálfum sér og er eftirsóknarvert 

hverjum einstaklingi. Vygotsky lagði með skrifum sínum grunninn að félagslegri 

hugsmíðahyggju (e. social constructivism) sem snýst í grófum dráttum um það að 

einstaklingur byggi sjálfur upp sína þekkingu þroskist með því að vera virkur í 

samfélagi. Samfélagsgerðin og þær félagslegu aðstæður sem einstaklingur elst upp við 

móta hann og auka þar með í sumum tilfellum framtíðar möguleika viðkomandi á 

sama hátt og bágbornar félagslegar aðstæður geta hamlað þroska.  

 

Langflestir nemendur tjáðu sig á einhverjum tímapunkti í fyrsta tíma annarinnar. 

Mismunandi mikið þó. Sigríður Birna gætti þess að nemendurnir fengju það rými til 
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tjáningar sem þeir kusu sér. Þeim sem lá mikið á hjarta fengu sinn tíma og þeir sem 

vildu lítið eða ekkert tjá sig gátu valið það. Sigríður Birna gætti þess vel í framhaldinu 

að hljóðlátari nemendurnir fengju örugglega tækifæri á að leggja eitthvað til málanna 

með því t.d. að beina spurningu að viðkomandi en áttar sig fljótt á því ef sá er ekki 

tilbúinn að leggja eitthvað til málanna að sinni. Það er góður kostur kennara að lesa 

aðstæður og upplifun nemanda á hverjum tíma. Sigríði Birnu ferst það vel. Hún er 

búin góðu tilfinningalæsi og nýtir það vel til að afla sér þekkingar á reynslu og 

bakgrunni nemenda sinna á þeim hraða eða forsendum sem heppilegar eru hverjum og 

einum þeirra. Sigríður Birna er meðvituð um að upplýsinganna þarf hún að afla í 

samtali við nemendur svo framhaldið geti byggst á þeirra persónulegu reynslu og 

þekkingu eins og bæði Dewey og Vigotsky leggja áherslu á í sínum skrifum. Það að 

bjóða uppá að nemendur tjái sig á þeim tímapunkti sem þeir kjósa er fyrir hljóðlátari 

nemendur tækifæri til að létta af sér mögulegum kvíða yfir því að þurfa að sitja fyrir 

svörum og geta rólegir sest í hringinn þegar boðið verður uppá sambærilegar umræður 

aftur. Fyrir aðra nemendur sem eru ósparir á að leggja eitthvað til málanna mætti ætla 

að sú tilfinning að hérna fáist rými til að tjá sig hvetja þá til að setja mál sitt fram af 

skynsemi og meðvitund um að öllum sé frjálst að leggja til umræðnanna. Sá háttur 

sem Sigríður Birna hefur á stuðlaði að því að þegar líða fór á önnina jafnaðist hlutur 

nemenda í þeim umræðum sem boðið var uppá. Hver og einn tjáði sig á sínum 

forsendum. Þeir sem í upphafi höfðu sig ekki mikið í frammi tóku meiri þátt í 

umræðum og þeir sem höfðu meira en nóg til málanna að leggja lögðu sig fram um að 

koma á framfæri sínu innleggi á skýran og skilmerkilegan hátt í spjalli sem 

augljóslega er komið af stað af kennaranum til að hann kynnist nemendum sínum 

betur og þeir hverjir öðrum. 

Það kemur víða fram í skrásetningu á kennslustundunum hve ríka áherslu kennarinn 

leggur á samtalið til að auka þekkingu sína á nemendum en hún nýtir einnig ýmsar 

æfingar í því miði. Hún gerði t.d. æfingu með nemendum í fyrsta tímanum þar sem 

þeir áttu að raða sér á skala frá „mjög lítið til mjög mikið“ eftir að hún setti fram 

fullyrðingar. Nemendur mátu þá sjálfir hvar þeir röðuðu sér. Kennari getur með þessu 

móti komist að ýmsu um nemendur á stuttum tíma. Æfingin varpar ljósi á þá og er 

ljómandi tæki fyrir kennara til að fá vísbendingar um persónuleika nemenda og 

reynslu og skoða hugmyndir þeirra um sjálfa sig. Einnig birtist oft sjálfstæði, 

sjálfstæðisþörf eða tilhneiging til að fylgja fjöldanum í núinu ef horft er vel eftir því í 
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æfingum sem þessari. Hafa skal samt á bak við eyrað að einmitt hvar nemandi raðar 

sér á tilteknum tíma lýsir hvernig honum líður á þeirri stundu og stað en ekki endilega 

almennt. Hér kemur til innkoma nýs kennara, nýrra verkefna, nýtt umhverfi og 

meðvitund um sjálfan sig sem hluta af hópi og sem einstakling. Þroski og aldur koma 

að sjálfsögðu inní. Bordieu fjallar einmitt um flókið samspil einstaklingsins og 

umhverfisins í skrifum sínum. Framganga hvers og eins eða veruháttur birtist á 

mismunandi hátt háð þeim vettvangi sem viðkomandi er á hverju sinni þangað sem 

hann flytur með sér sinn menningar- og félagsauð auk þess að bera vitni því uppeldi 

sem hann hefur hlotið (Gestur Guðmundsson, 2008; Moore, 2005).  Sambærilegar 

æfingar og getið er hér að framan þyrftu ekki endilega að gefa sömu mynd þegar 

nemendur hafa kynnst öllu því nýja og sett það í samhengi við það sem þau áður 

þekkja. Nemendur öðluðust nýjan skilning á sjálfum sér og umhverfinu í gegnum 

æfingarnar á önninni. Í samvinnu við kennarann tengdu þau hana við fyrri reynslu og 

þekkingu og sköpuðu þar með nýja þekkingu í samstarfi við kennarann og hópinn. 

Þetta gaf þeim tækifæri á sífelldu endurmati á sjálfum sér og umhverfinu rétt eins og 

Vigotsky bendir á í sínum verkum (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007; Scheurmann, 

1998).  Sú þróun sem varð á framkomu, þátttöku og mati hvers nemanda á sjálfum sér 

benti sterklega til þess að hver og einn hefði numið nýja hluti og öðlast raunsannari 

mynd af sjálfum sér í þessum aðstæðum og aukið sjálfstraust. Það mátti sjá birtast 

bæði í virkri þátttöku í æfingum og í munnlegum samskiptum nemenda og kennara. 

 

4.3 Að skapa traust  
 

Mikilvægt er að nemendur fái skýr skilaboð um til hvers er ætlast af þeim og hvaða 

markmiðum á að ná á ákveðnu tímabili. Kennari setur fram markmið í upphafi annar 

og gerir nemendum ljóst að nú skuli unnið í sameiningu að því í tilsettan tíma, eitt 

skólaár, eina önn eða styttri tíma. Samkvæmt kenningum John Dewey er æskilegt að 

bæði nemandi og kennari upplifi að um sé að ræða samstarf þeirra á milli sem bæti í 

reynslubanka beggja (Dewey, 2000). Í framhaldi af þessu má segja að góður kennari 

sé sá sem er tilbúinn til að hlusta og læra af nemendum sínum og mæta þeim þar sem 

þeir eru staddir. Þeir eiginleikar kennara eru einnig til þess fallnir að nemandi myndi 

traust til hans, sér í lagi ef nemandinn finnur að kennarinn ber til hans gagnkvæmt 
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traust um að leggja sig fram í því samstarfi sem framundan er. Þegar unnið er með 

tilfinningar og tilfinningatengd málefni hlýst bestur árangur ef gott traust ríkir á milli 

þeirra sem taka saman á viðfangsefninu. Sigríður Birna leggur mikið upp úr því að 

mynda nauðsynlegt gagnkvæmt traust á milli sín og nemenda sinna. Í ljósi reynslu 

sinnar er hún mjög læs á tilfinningar nemenda og leiðbeinir þeim í gegnum æfingar og 

leiki og ekki síst í samtali í átt að aukinni sjálfsþekkingu. Sjálfsþekkingin og sú 

virðing sem lagt er upp með að nemendur læri að bera hverjir fyrir öðrum og ekki 

síður sjálfum sér, sé hún ekki þegar til staðar, eru tvær forsendur þess að markmiðið 

um það samstarfsverkefni að efla sjálsfstraust nemenda á önninni náist. Sigríður Birna 

leggur m.a. áherslu á í kennslu sinni í leiklist í 8. bekk í Hagaskóla að nemendur þjálfi 

tilfinningalæsi sitt (e. emotional literacy). Hún nefnir það ekki því nafni en gefur 

nemendum tækifæri á að skoða sínar eigin tilfinningar og verða um leið læsari á þær 

auk þess að hvetja þá til að setja sig í spor annarra og sýna virðingu og vinsemd 

samferðafólki sínu. Það rímar algjörlega við Goleman sem fyrstur var til að skilgreina 

tilfinningalæsi, um hvað það er sem þarf að liggja til grundvallar til að þróa með sér 

góða færni í því (Goleman, 2000). Gott tilfinningalæsi er frábært tól í verkfærakistu 

hvers einstaklings. Sá læsi á t.d. auðveldara með að átta sig á tilfinningalegu ástandi 

sínu og annarra. Hann getur þá brugðist við hverju því sem upp kemur með því að 

beita þekktum bjargráðum, lendi hann eða félagi í vanda eða eigi hann erfitt með að 

hemja t.d. fjör sitt eða hvatvísi. Tilfinningalæsi er ekki einungis nauðsynlegt þeim sem 

ástunda leiklist þar sem tilgangurinn er augljós heldur öllum þeim sem lifa og hrærast 

í samfélagi við annað fólk. Að átta sig á tilfinningum sínum, gangast við þeim og 

vinna með þær eflir læsið og stuðlar að auknum þroska hvers einstaklings. 

Einstaklingurinn nýtir svo þessa hæfni sína til að lesa í tilfinningar annarra og leitast 

við að taka tillit til þeirra. Það gerir hann svo hæfari í mannlegum samskiptum og 

tilbúnari að takast á við aðstæður á viðeigandi hátt. Í umræðum og æfingum vinnur 

Sigríður Birna að því að efla þetta læsi nemenda með það að aðalmarkmiði að þeir 

nýti sér það til að auka sjálfstraust sitt.  Í umræðum setur hún fram spurningar sem 

vekja nemendur til umhugsunar um hvar þeir eru staddir í því ferli að efla 

tilfinningalæsi sitt og hvort þeir sjái þróun í sjálfsþekkingu og hafi tileinkað sér að 

koma fram við samferðafólk sitt af tillitsemi og virðingu fyrir tilfinningum þess. Í 

æfingum minnir hún á þann tilgang. Hún hrósar þegar vel gengur og nýtir tækifærið 

til að leggja til betri framkomu í garð félaga verði nemanda á að sýna neikvætt 
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framferði í garð einhvers í samstarfinu. Dæmi um þetta eru í skráningunni á 

leiklistartímunum. Hér að neðan er eitt slík úr fyrsta tíma annarinnar: 

 ... SB: „Nú náum við í stóla og setjumst í hring. Við ætlum að taka einn léttan leik”. 

Drengirnir eru lengi að setjast og koma sér fyrir og það er áframhaldandi mas og 

einbeitingarskortur ríkjandi. SB segir frá því að hún geti orðið pirruð ef ekki er fókus. 

Hún tekur fram að það sé miklu skemmtilegra ef við erum ekki pirruð. 

 (Ó.J.S., úr dagbók, 5. jan. 2016) 

 

Sigríður Birna nær þarna athygli drengjanna með því að tala um sína líðan ef 

einbeitingu vantar í hópnum. Með þessu vekur hún drengina til umhugsunar um líðan 

annarra og þeir fá tækifæri til að skoða meira en sína persónulegu líðan á þessari 

stundu.  

 

 

Þá komum við aftur að Dewey.  Í kennslu sinni tekur Sigríður Birna ótal dæmi, mörg 

úr sínu lífi, sem hjálpar nemendum að tengja það sem hún leggur inn við sína eigin 

reynslu. Þetta er Sigríði Birnu svo augljóst að hún kynnir þann eftirsóknarverða 

eiginleika að vera læs á tilfinningar sínar og annarra með þeim hætti sem rakinn er hér 

að ofan og tengir við þá reynslu nemenda sem þeir hafa þegar öðlast og geta 

samsamað sig við. Dewey setti einmitt fram það sem kallað hefur verið 

samfellureglan (e. the principle of continuity). Þar vísar hann til þess að einar 

aðstæður taki við af öðrum í lífi hverrar manneskju, hún flytur með sér þá þekkingu 

og færni sem hún hefur aflað sér á milli aðstæðna og nýtir sér sem tæki til að takast á 

við og skilja nýjar aðstæður og þau verkefni sem sem þarf að takast á við í þeim 

(Dewey, 2000). Sigríður Birna beitir að því er sýnist meðvitað þessari þekkingu sinni 

en lætur liggja á milli hluta að vísa í fræðileg hugtök heldur tengir í verki markmiðin 

við fyrri reynslu og þekkingu nemenda. 

 

Sigríður Birna hvetur nemendur sína til að stíga út fyrir þægindarammann. Til þess að 

þeim verði það kleift þarf að byggja upp traust í hópnum. 

„Traust er ekki eitthvað sem maður getur bara keypt” (S.B.V., 9. feb. 2016). 
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Hérna að neðan sést hvernig hvatning og hrós Sigríðar Birnu hefur í för með sér 

jákvæða þróun á þeim þáttum sem æfðir eru: 

 ... SB: „Þið eruð allir að treysta rosa vel. Mjög gott hjá ykkur. Lokið augunum 

strákar, prófið það”. Óla gengur vel inní, hlær mikið.  Nú er Haukur kominn inní SB 

kemur strax og hvetur hann áfram. „Prófa að vera beinn, gera minna, glæsilegt“ 

[Haukur er að ögra sér og gerir sitt besta þó að þetta sé ekki gott ... og jú, þarna 

prófaði hann að treysta Óla og viprurnar í munnvikunum bentu til að það hefði tekið 

nokkuð á Hauk].  

(Ó.J.S., úr dagbók, 9. feb. 2016) 

Hér fór nemandi verulega út fyrir sinn þægindaramma eins og sést á færslunni. SB 

hrósar honum í kjölfarið. Þetta var heilmikið skref sem þessi nemandi tók. Hann gekk 

lengra en hann þorði en jók þar með „þor“ sitt. Það er hluti af markmiðunum með 

leiklistarkennslunni að efla „þorið“ eða sjálfstraustið eins og það er kynnt í 

kennsluáætlun og er rauði þráðurinn hér. Haukur var ekki sá eini sem stóð sig vel í 

æfingunum. Hinir drengirnir gerðu það líka og að vanda hrósar Sigríður Birna þeim. 

„Þetta er ógeðslega flott hjá ykkur strákar. Flott strákar”. Þeir efldu allir að því er 

virðist „þor“ sitt og stóðust það traust sem félagar þeirra báru til þeirra. Ekki einungis 

hefur hver og einn grætt eitthvað á þessu, heldur hópurinn sem slíkur og þeir sjá nú að 

það sem Sigríður Birna hafði sagt, um að traust yrði ekki keypt, eru orð að sönnu. 

 

4.3.1 Einföld og skýr skilaboð 
 

SB segir: „Jæja nú setjum við stólana upp að vegg. Við setjum þá alltaf að þessum 

vegg”, segir hún þegar stúlkurnar færa stólana í mismunandi áttir. „Allt í lagi núna. 

Frábært!”, segir hún þegar þær fara allar með stólinn sinn að rétta veggnum. Þá vita 

þær það. 

(Ó.J.S., úr dagbók 5. jan. 2016) 

 

Einföld skýr skilaboð sem varða praktíska þætti eins og uppröðun í stofunni auðvelda 

allt framhald og í dæminu hér að ofan er ein regla kynnt sem auðvelt er að fara eftir í 

framhaldinu. Fín regla og fyrirmælin bjóða ekki uppá neinar flækjur eða frekari 

spurningar. En fyrst og fremst er kennarinn að skapa nemendum sínum öryggi með 

því að gefa strax til kynna að hér séu ákveðnar reglur sem miðað er við að farið sé 

eftir. Í dæminu hér að neðan sést að yfirfærslan tókst: 
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Það var eftirtektarvert að þær fóru strax og mynduðu stólahring í miðri stofunni og 

settust án þess að það væri nefnt. Yfirfærsla frá síðasta tíma. Einföld regla sem kynnt 

var þá og þær fylgja nú hver og ein.  

(Ó.J.S., úr dagbók, 2. feb. 2016) 

 

Sigríður Birna heldur útskýringum einföldum og skýrum. Það er athyglisvert að hún 

nefnir oft hvað getur gerst ef ekki er farið að fyrirmælum sbr. „ ... verður 

hundleiðinlegt ... “ og „ ... þá gerum við ekki eins mikið ... ”  Það hlýtur að vera 

ástæða fyrir því að hún gerir þetta þegar hún gæti auðveldlega valið að taka dæmi um 

hvað gerist sé farið að fyrirmælum t.d. „ ... verður mjög gaman ...” og „ ... komum við 

miklu í verk ... ”. E.t.v. reynist betur að nefna neikvæðar afleiðingar. 

Nú ætla ég að biðja ykkur um að hlusta mjög vel. Ef ég þarf að útskýra mjög oft 

verður það hundleiðinlegt. Ef það er ekki fókus og athygli. Þá gerum við ekki eins 

mikið. 

 (S.B.V., 5. jan. 2016) 

 

Sigríður Birna tekur skýrt fram frá upphafi annar að í leiklistartímum megi gera 

mistök. Hér fylgir ein skráning úr dagbókinni sem dæmi um hvernig hún tekst á við 

það á einfaldan og skilvirkan hátt þegar nemandi gerir mistök: „Rannveig reynir að 

svindla. SB brosir til hennar en segir ekkert. Hvorki Rannveig né nokkur hinna 

stúlknanna gerir tilraun til að svindla aftur. Leikurinn gengur vel og þær skemmta sér“ 

(Ó.J.S., úr dagbók, 5. jan. 2016). 

Sigríður Birna vill að öllum líði vel í leiklistartímum. Hún hefur skýrar reglur. Hún 

setur fram sanngjarnar kröfur. Að líkindum hugsar Rannveig sig um áður en hún 

reynir að „svindla” aftur í æfingunum í leiklist. Rannveig fann að það var strax byrjað 

að skapast traust á milli hennar og kennarans sem tók tilraun hennar til að svindla inn 

en orðaði það ekki. Sigríður Birna sendi skýr skilaboð um að hún hafði tekið eftir 

þessu með því að brosa til hennar og í þessum örstuttu samskiptum þeirra á milli sem 

áttu sér stað varð ljóst að þær skildu hvor aðra. Brosið táknaði í senn að Sigríður 

Birna hefði tekið eftir þessu en einnig og ekki síður að það gengi betur næst og að 

ekki þyrfti að ræða það sérstaklega. Stúlkurnar sáu þarna eiginleika Sigríðar Birnu 

sem juku traust þeirra á henni, skilning og umburðarlyndi. Þær sáu að hér má gera 

mistök og drógu allar lærdóm af þessu ef marka má þátttöku þeirra í leiknum í 
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framhaldinu. 

 

4.4 Að efla sjálfstraust 
 

Að efla sjálfstraust nemenda er meginstefið í leiklistartímum í 8. bekk í Hagaskóla. 

Þar leitast Sigríður Birna við að bjóða uppá öruggt og styðjandi umhverfi í hverju 

nemendur geta í samstarfi við hana stefnt að því markmiði að efla sjálfstraust sitt hver 

og einn. Hún leggur jafnframt mikið upp úr því að virkja alla til samstarfs í þeirri 

einingu sem vinnur saman á vettvangi. Allir hafa frelsi til að legga eitthvað til 

málanna í því miði að stuðla að eflingu sjálfstrausts síns og hvers einstaklings í 

hópnum. Til þess þurfa markmiðin að vera skýrt fram sett af hálfu kennarans strax í 

upphafi, sem þau og eru. Að efla öryggi og sjálfstraust með því að kynnast sjálfum sér 

og átta sig á samspili sínu við félaga í því samfélagi sem viðkomandi tilheyrir. Í þessu 

tilfelli bekknum sínum og í víðara samhengi skólasamfélaginu. Með ígrundaðri 

endurgjöf á framgöngu hvers og eins og hópsins í heild heldur Sigríður Birna fólkinu 

sínu við efnið. Hún er óspör á hrós til einstaklinga ekki síður en hópsins. Hún notar 

það sem hvatningu til að þróa áfram það sem vel er gert: 

 ... „Vá stelpur, þið eruð snillingar!”, segir Sigríður Birna yfir hópinn. Guðrún er núna 

„staur” í sínum hópi, hún brosir og lokar augum. „Þú átt ekki í vandræðum með þetta, 

elskan", segir Sigríður Birna hvetjandi við Guðrúnu. 

(Ó.J.S., úr dagbók, 9. feb 2016) 

 

 Með þessu móti aðstoðar hún nemendur sína við að valdefla sjálfa sig og veitir þeim 

verkfæri til að nota í framhaldinu sjálfum sér til eflingar og áframhaldandi þróunar á 

heilbrigðri sjálfsmynd sem grundvallar sjálfstraust þeirra til framtíðar. Hér er hægt að 

vísa beint til þeirra þátta sem gagnrýnar félagskenningar hafa staðið fyrir og eru 

grunnurinn að því sem forkólfar gagnrýnnar félagslegrar valdeflingar hafa leitað í til 

að skapa einstaklingum á mótunartíma forsendur til að efla sjálfstraust sitt og ljá þeim 

rödd í því samfélagi sem þeir tilheyra (Bayes, 2015). Í allri kennslu sinni beitir 

Sigríður Birna þekkingu sinni á hvötum nemenda. Með því að vekja forvitni þeirra á 

að sjá árangur þess að fara út fyrir þægindaramma sinn og stuðla með því að auknum 

möguleikum sem viðkomandi hefur tækifæri á að nýta sér til framdráttar í nútíð og 

framtíð hefur hún virkjað þann hvata til náms sem Freire hélt fram að væri 
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mikilvægastur í því tilliti, forvitnina. Forvitnin getur fært þeim forvitna margar gjafir 

og orðið farvegur nýrrar reynslu og stuðlað að aukinni meðvitund einstaklings um 

sjálfan sig og samfélagið sem hann tilheyrir. Með því að vekja forvitni nemenda er 

kominn grundvöllur fyrir menntandi reynslu (Freire, 2000). Sigríður Birna er mjög 

meðvituð um hvernig hún notar tungumálið og með hvaða hætti hún getur helst 

virkjað eiginleika svo sem eins og forvitnina eða höfðað til hvata sem efla úthald, 

þrautsegju og vilja nemenda til að leggja sig fram þ.e. áhugahvatar þeirra. Á undan 

sumum æfingum sem krefjast ákveðinnar hæfni eða reyna á eiginleika sem þarf að 

virkja hefur hún formála sem, að því er virðist, nær tilætluðum árangri.  Sem dæmi 

má nefna að hún kynnir æfingu þar sem höndum allra í hópnum er „flækt saman“ með 

þeim formála í stúlknahópnum að í tímanum á undan hafi verið 13 stelpur sem voru 

20 mínútur að leysa flækjuna en þær hafi ekki gefist upp. 

 ... Með þessum upplýsingum um algjörlega sambærilegan hóp bætir SB við 

verkefnið. Nú eru stúlkurnar ekki einungis að reyna á samvinnuhæfni, heldur líka 

hafa þær hvata til að sýna þrautseigju, óhjákvæmilega. Hér kemur til hvort tveggja 

vilji flestra til að leysa verkefni og þrautir og ekki síður samkeppnis eða 

samanburðartilhneiging ungmenna á þeim aldri sem þessir nemendur eru. Með þessu 

móti fær SB inn nýja orku. Verið er að vinna með samvinnu og nú líka úthald og 

samanburð.  

(Ó.J.S., úr dagbók, 5. jan 2016) 

 

Stúlkurnar leystu örugglega úr flækjunni. Sumar voru virkari en aðrar í að koma með 

hugmyndir að lausn. Þær ætluðu að leysa flækjuna og ekki verða uppvísar að því að 

gefast upp. Þær voru þónokkrar „montlegar“ á svipinn þegar lausnin var fundin og 

greinilega allar ánægðar. Hver og ein hafði lagt sitt að mörkum til að þetta tækist og 

þær voru engir eftirbátar stúlknanna úr tímanum á undan. Bara þessi litla æfing með 

þeim formála sem Sigríður Birna hafði, efldi þær. Stúlkurnar voru allar sammála um 

að æfingin hefði gengið vel. Sigríður Birna lagði sérstaka áherslu á að í æfingunni 

hafi stúlkurnar sýnt í verki þann góða eiginleika að hlusta hverjar á aðrar. Hún talaði 

ekkert um það meira og gaf þeim gleðina yfir því að hafa fundið lausnina en lét þær 

um að yfirfæra þá reynslu yfir á persónulega upplifun sína hverja og eina. Þær sýndu 

þrautseigju og gott samstarf. Þær hlustuðu vel en hlustun er einmitt ein af 

grunnforsendunum fyrir góðri samvinnu. Þetta muna þær sjálfsagt allar eftir þessa 

stuttu en hnitmiðuðu innlögn kennarans.  



 

 

 

53 

Með einföldum leik er á skjótan hátt hægt að komast að mörgu sem meðlimir hóps 

eiga sameiginlegt. Sigríður Birna notar slíka leiki bæði til að kynnast nemendum sjálf 

betur en líka til að nemendur geti komið auga á sameiginlega þætti. Í hópi er fyrir 

einstaklinginn mikilvægt að finna eins marga snertifleti og mögulegt er. Það eflir 

samkennd og hefur góð áhrif á heildina. Það er e.t.v. ekki nóg að eiga það 

sameiginlegt að vera á sama aldri, heldur er sambærileg reynsla og menningarlegur 

bakgrunnur fletir sem hægt er að byggja ofaná með það að markmiði að þétta hópinn 

og vinna að sameiginlegum markmiðum auk þess að vera sá vettvangur sem gott er að 

vinna á þegar hver og einn vinnur að því að efla sjálfsvitund sína og sjálfstraust. 

Líklegt er að einstaklingurinn finni það öryggi innan hópsins sé því þannig háttað að 

hugrekki hans eflist í traustu samstarfi við kennarann sem er alltaf tilbúinn að bjóða 

liðsinni sitt. 

 ... Það er algengt í svona leikjum að þátttakendur grípi eitt þema eins og gerðist hér 

og haldi sig við það. Inngrip SB í fyrra skiptið var til að leiða nemendur frá því þema 

og þó svo að þeir hefðu ekki gripið hennar þema varð til annað og í kjölfarið 

fjölbreyttari þemu. Stundum var staldrað við það sama í nokkur skipti en þær voru 

duglegar að koma inn með ný. Í seinna skiptið sem SB greip inní var það til að 

aðstoða nemanda sem varð strand. Það gerir hún á hárréttu augnabliki þannig að flæði 

æfingarinnar er ekki rofið og nemandinn upplifir létti yfir að þurfa ekki að standa 

lengur á gati. 

(Ó.J.S., úr dagbók, 5. jan. 2016)  

Sigríður Birna hefur eins og komið hefur verið inná áður hvern tíma á spjalli og 

umræðum. Hún leggur sig fram um að vera hvetjandi og hlustar vel á það sem 

nemendur hafa að segja. Í lok hvers tíma fer hún stuttlega yfir hvernig gekk og hvað 

var vel gert en þegar hún velur að leiðbeina með það sem miður fer í samskiptum 

nemendanna og æfingum gerir hún það frekar jafnóðum. Að sjálfsögðu hrósar hún 

líka jafnóðum en einnig í lokin. Það er það síðasta sem nemendur heyra áður en þeir 

ganga úr stofunni. Fjölmörg dæmi má finna í skráningu á tímunum sem undirstrika 

þetta: 

 ... Nú er komið að lokum tímans og á meðan stúlkurnar sitja enn í stólunum segir SB: 

„Ég ætlaði bara að segja eitt áður en þig farið. Mér líst rosalega vel á þennan hóp. Þið 

sýnduð góða, mjög góða samvinnu”. Siðan þakkar hún þeim fyrir tímann. Stúlkurnar 

ganga út úr stofunni brosandi.  

(Ó.J.S., úr dagbók, 5. jan. 2016) 
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 ... Strákarnir hlusta á lokaorð SB og taka þau inn. Þeir heyra í henni. Þeir ganga 

brosandi út. Gunni kemur til hennar og segir: „Vissir þú að fólk með ADHD er oft 

mjög góðir leikarar?”. „Já ég veit”, segir SB og klappar honum þétt á öxlina. 

(Ó.J.S., úr dagbók, 5. jan. 2016) 

 

4.5 Félagsleg staða 
 

Flestir nemendurnir stunda einhverskonar æfingar fyrir utan skólatíma. Kennarinn 

spurði nemendur markvisst að því. Þeir eru í íþróttum, stundum fleiri en einni eða að 

læra á hljóðfæri o.s.frv. Það er ánægjulegt hve þessum ungmennum virðast bjóðast 

mörg tækifæri til að sinna áhugamálum sínum og upplýsingarnar eru vísbending um 

að foreldrar þeirra hafi þá stöðu að geta veitt þeim tækifærin. Það kemur í sjálfu sér 

ekki á óvart þar sem á mörgum undanförnum árum virðist Vesturbær Reykjavíkur 

verða val þess fólks um búsetu sem hefur úr nógu að spila. Jafnframt má reikna með 

að það búi við þann menningar- og félagsauð sem Bourdieu skilgreinir í sínum 

skrifum og farið er í hér að framan og varpar ljósi á brautargengi hvers einstaklings. 

Að öllum líkindum má yfirfæra niðurstöðurnar yfir á alla sem stunda nám við 

Hagaskóla og hafa búsetu í skólahverfinu. Þó skal skýrt tekið fram að líkur eru á 

einhverjum undantekningum. Jafnvel þó þess hafi ekki borið merki í þeim hópum sem 

til athugunar voru. Athuganirnar sem slíkar bentu ekki til annars en að nemendur 

skólahverfisins nytu þess baklands sem lýst er hér að ofan. 

 

Það tók dágóðan tíma sem áhorfandi að kortleggja stöðu hverrar stúlku fyrir sig innan 

hópsins. Það var töluvert óljósara en í drengjahópnum þar sem það lá nokkuð ljóst 

fyrir hver gegndu hvaða hlutverki. Það var því áhugavert að fylgjast með tíma þar sem 

nemendur fengu það hlutverk að velja sér einn ofurkraft og segja í kjölfarið frá því 

hversvegna hann hefði valið einmitt þennan kraft. Hveru vel gekk að finna sér 

ofurkraft gaf ákveðna vísbendingu um öryggi en ekki síður hvaða kraftur var valinn 

og til hvers. Af hverju vill einhver vera ósýnilegur eða vera sá sem veit allt til dæmis 

eða geta lesið hugsanir annarra. Það er ekki fjarri lagi að álykta sem svo að þeir sem 

velja einhverja af ofangreindum kröftum lýsi með því frekar skorti á sjálfstrausti en 

þeir sem velja að geta flogið eða flutt sig á milli staða á svipstundu svo dæmi sé tekið. 
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Í stúlknahópnum kom fram að þær gætu nýtt það að vera ósýnilegar til þess að forðast 

ákveðnar manneskjur og lesið hugsanir til þess að vita hvað aðrir væru að hugsa um 

þær. Þar notað Sigríður Birna tækifærið og spurði hvort þær myndu vilja að einhver 

gæti lesið hugsanir þeirra. Bætir svo við að meirihlutinn af því sem fer gegnum 

hugann á manni á hverjum degi sé tómt bull. Ein stúlkan óskar sér þess að vera 

ákveðin og með sjálfstraust. Kannski er það ofurkrafur? 

Það var gaman að fylgjast með stúlkunum velja sér ofurkraft og segja frá því 

hversvegna þær völdu tiltekinn kraft. Sumt var ævintýralegt, annað, notadrjúgt og svo 

kraftarnir sem myndu hafa sjálfseflandi áhrif á þær. Þær stúlkur sem völdu slíkan kraft 

mátu það því sennilega sem svo að þær skorti viðkomandi eiginleika. Það getur verið 

raunin en bara það að upplifa sjálfar skortinn og lýsa honum í þessari æfingu er 

jákvætt. Það er auðveldara að vinna að eflingu þegar viðkomandi hefur innsýn í 

eiginleika sína. Jafnvel þó sá hinn sami of- eða vanmeti sjálfan sig er í það minnsta 

um að ræða meðvitund um eftirsóknarverða eiginleika einstaklings.  

 

„ ... Þegar vel gengur sést vel hvað stúlkurnar eru ánægðar. Ánægðar með 

frammistöðu sína og finna fyrir aukinni samkennd þegar þær hafa lokið 

sameiginlegum verkefnum og vel tekist til. Þetta er almennt en ekki algilt þar sem oft 

eru undantekningar. Ánægjuna má merkja á látbragði þeirra og líkamsbeitingu, 

svipbrigðum og gleðihljóðum. Auðvitað líka í munnlegri tjáningu sé um hana að 

ræða“ (Ó.J.S., úr dagbók, 9 feb. 2016). 

 

Það er eftirtektarvert hvernig SB nálgast umræður með ýmsu móti í kjölfar og 

stundum fyrir æfingar. Þegar hún kynnir það sem kallað er staðalímynd eða 

„steríótýpa“, gerir hún það með þeim hætti að nemendurnir eru látnir leika ákveðnar 

týpur og svo stoppar hún þegar allur hópurinn virðist hafa lent á að leika slíka ímynd 

samtímis. Hún hafði ekki haft formála en leiðir í kjölfarið umræður um að slíkar týpur 

séu í raun og veru ekki til og öll séum við einstök. Þetta rímar vel við þá vinnu sem 

hún hefur lagt í með hópunum, þó sérstaklega stúlkunum sem eins og kemur fram á 

fleiri stöðum hafa átt bágt með að tengjast sem hópur. Stungið er uppá því í 

Aðalnámsskrá grunnskóla (2011) að nota staðalímyndir til að vinna með sýn nemenda 

á ákveðna hópa og auka meðvitund um félagsstöðu þeirra til dæmis (Aðalnámsskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 22). 
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4.6 Eru niðurstöðurnar yfirfæranlegar? 
 

Niðurstöður áhorfsathugana leiða í ljós að þær aðferðir sem Sigríður Birna beitir í 

kennslu sinni eru vel til þess fallnar að efla sjálfstraust nemendanna. Hún skapar það 

nauðsynlega öryggi sem til þarf og virkjar alla nemendur til þátttöku. Hún gætir 

jafnræðis innan hópa og setur skýr markmið sem unnið er að. Með þeim skýru 

markmiðum og af einstakri næmni tekst henni að mæta hverjum nemanda á þeim stað 

sem hann er á og byggir vinnuna á fyrri reynslu og þekkingu viðkomandi.  

Sú spurning hlýtur að vakna hvort þessar niðurstöður eru yfirfærnalegar yfir á aðra 

skóla. Það væri óskandi. Bæði að skólastjórnendum gæfist fjárhagslegt svigrúm til að 

bjóða uppá leiklistarkennslu sambærilega þeirri sem fram fer í Hagaskóla og eins að 

gildi þess að hljóta markvissa kennslu í leiklist á unglingastigi með það að markmiði 

að efla sjálfstraust nemenda væri þeim ljóst. Að þessu tvennu gefnu er ekki nokkur 

spurning um að niðurstöðurnar eru yfirfæranlegar. Tvennt verður þó að koma fram hér 

sem mögulega getur komið í veg fyrir að ekki einungis takmarkað fjármagn sem hver 

skólastjórnandi hefur úr að spila né þeim sé augljóst sá akkur sem nemendum væri af 

því. Annars vegar er það félagsleg staða foreldra þeirra barna sem stunda nám í 

Hagaskóla og leitt er líkum að hér að ofan að sé hagsælli en í mörgum skólahverfum 

öðrum, hvort sem er í Reykjavík eða annarsstaðar á landinu. Hitt er sú staðreynd að 

kennsla sem þessi getur aldrei orðið af þeim gæðum sem æskilegt væri nema til 

hennar séu fengnir faglærðið leiklistarkennarar. Sigríður Birna er því miður bara til í 

einu eintaki.  

Lausnin er án efa fólgin í að halda áfram á lofti mikilvægi listgreinakennslu inni í 

grunnskólunum og trúa á að von bráðar verði auknu fjármagni varið til hennar og 

vægi listnáms fyrir börn og ungmenni verði skólayfirvöldum augljós. Vonandi halda 

listmenn áfram að mennta sig til kennslu, vonandi njóta öll börn á landinu bráðlega 

gæðakennslu í leiklist sem og öðrum listgreinum. Ég vona það og verð að trúa.  
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5. Lokaorð 
 

Það eru fólginn fjársjóður í því starfi sem Sigríður Birna leiklistarkennari við 

Hagaskóla hefur mótað og sinnir af einstakri alúð í leiklistarkennslu sinni. Sá auður 

sem hún skapar með nemendum sínum fellur aldrei úr gildi. Fyrir mig sem 

leiklistarkennara var það að fá að fylgjast með kennslu hennar í heila önn óþrjótandi 

brunnur. Aðferðir, eldmóður, hugrekki og einstök næmni … ótal margt fleira sem 

stendur mér lifandi fyrir hugskotssjónum þegar styttist í að síðasti punkturinn í þessu 

verkefni mínu verði settur aftan við efnið.  

Þær skráningar sem ég á frá öllu ferlinu ávaxtast án efa eins og auður gerir gjarnan. 

Þessi auður er þeirrar náttúru að í hvert sinn sem hann er borinn augum blasir við nýr 

flötur og feiknin öll af fallegum litum. Hann tek ég með mér héðan í frá hvert sem ég 

fer.  

 

Þegar litið er til baka yfir þann tíma sem vettvangsathuganir mínar fóru fram í 

Hagaskóla standa eftirfarandi þættir uppúr sem grunnurinn að því að hægt sé að efla 

sjálfstraust nemenda með leiklistarkennslu á unglingastigi: 

Öruggt og styðjandi umhverfi er alger grunnforsenda fyrir því að þeim markmiðum 

leiklistarkennslunnar sem sett eru um að efla sjálfstraust nemenda á námstímanum 

náist. Þeir nemendur sem hér um ræðir eru á miklum mótunartíma og eiga rétt á að 

njóta þess öryggis sem góður kennari býður uppá í lokuðum hópi. Sá kennari setur 

skýran ramma og vinnur að markmiðum í samvinnu við nemendur. Kennarinn setur 

skýrar og aðgengilegar reglur og stuðlar m.a. með því að vellíðan nemenda í 

kennslustundum. 

Virk þátttaka er augljóslega nauðsynleg til þess að markmiðið aukið sjálfstraust nái 

fram að ganga. Til þess að svo megi verða er ég sannfærður um ágæti þess að 

kynjaskipta leiklistarhópunum í 8. bekk. Nauðsynlegt er að fram fari samtal á milli 

kennara og nemenda og bakgrunnur hvers þeirra verði ljós og tækifæri til að haga 

náminu eftir því og byggja á reynslu og þekkingu nemenda og gera hæfilegar kröfur í 
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markmiðasetningu og mati á frammistöðu. 

Allir eru jafnir - Kennari skal gæta þess að allir nemendur hljóti jöfn tækifæri til 

tjáningar og fylgjast vel með og hvetja til góðrar samvinnu í lausnaleit og á 

ferðalaginu í átt að auknu sjálfstrausti. Skilgreina hindranir og finna leiðir til að 

yfirstíga þær. 

Markmið þurfa að vera skýr svo hver nemandi hafi tækifæri á að efla sjálfstraust 

sitt. Markmið skyldi alltaf vera að hver og einn nemandi upplifi að hann tilheyri 

hópnum. Til þess þarf að ríkja traust innan hópsins, það má mynda það með því að 

hvetja til þess að allir í hópnum sýni hverjir öðrum virðingu og komi fram af kurteisi í 

öllum samskiptum. Nemandinn þarf að þekkja sjálfan sig og hafa hugrekki til að 

gangast við tilfinningum sínum og framkomu. Mikilvægt er að kennari hrósi nemanda 

þegar vel er gert og hvetji hann til að gera betur þegar tilefni er til þess. Kennari 

leggur sig fram um að höfða til áhugahvatar nemanda og býður uppá samtal og 

gagnvirka samvinnu um að ná hverju markmiði. 

 

Sú vinna sem fólgin er í öllu því ferli sem liggur til grundvallar þessu verkefni hefur 

eflt mig. Hún hefur gefið mér skýrari sýn á starf og ábyrgð leiklistarkennarans og 

hvatt mig til sjálfskoðunar. Ögrað mér og orðið til þess að ég hef á köflum fyllst 

vonleysi. Nú þegar sá auður sem ég á er mér augljós þykir mér meira að segja vænt 

um vonda tíma.  

Vinnum öll saman að eflingu sjálfstrausts ungmenna. Öxlum ábyrgð á vaxtarsprotum 

og vonarstjörnum. Sköpum tækifæri fyrir þau öll, þau eiga það skilið! 
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