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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er einblínt á braggasamfélagið á Íslandi á 20. öldinni. Landið var tekið 

hernámi á stríðsárunum af Bretum og síðar Bandaríkjamönnum. Bretar byggðu bragga fyrir 

hermenn sína og vistir. Eftir að þeir fóru fluttust Íslendingar inn í braggana vegna 

húsnæðiseklu á þessum árum. Átti það að vera skammtímalausn en svo varð hins vegar 

ekki. Fjöldi fólks bjó í bröggum í mörg ár. Í braggasamfélaginu var mikið um fátækt, þeir 

sem bjuggu í ,,venjulegum‘‘ húsum litu oft niður á braggabúa. Amma mín bjó í bragga í 

nokkur ár, fluttist þangað þegar hún var aðeins fjórtán ára gömul og þessi ritgerð byggist á 

frásögnum. hennar Hún fluttist frá bröggunum þremur árum síðar eða þegar hún var 

sautján ára gömul. Vil ég þakka ömmu minni sérstaklega fyrir hennar þátt í verkefninu, 

hennar þáttur skiptir miklu máli þar sem efni ritgerðarinnar og bygging kennslunnar kemur 

út frá hennar frásögnun. 

Efni ritgerðarinnar byggir á undirbúningi og framkvæmd leiklistarkennslu, námskeiðs 

í Borgarholtsskóla þar sem ég kenndi unglingum leiklist. Nemendur fengu þar í gegnum 

leiklist tækifæri til þess að kynnast braggamenningu liðins tíma og læra um leið ólíkar 

leikhúsaðferðir. Vil ég þakka nemendum fyrir þeirra þátt í verkefninu, þeirra þátttaka gerði 

það að verkum að verkefnið gekk upp. Markmið kennslunnar beindist að því að kennslan 

þjálfi nemendur í aðferðum leiklistar en ekki síður í læsi á leiklist í víðu samhengi og að 

dýpka skilning nemenda á sjálfum sér, mannlegu eðli og samfélagi. 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verður fjallað um samfélag braggabúa, minningar þeirra og 

sögur. Því næst verður rætt um mikilvægi þess að nota skapandi aðferðir í skólastarfi. 

Kynntar verða leiklistaraðferðir Augustos Boal en þær voru notaðar í leiklistarkennslu 

minni um braggamenningu. Einnig verða hugmyndir heimildarleikhúss viðraðar og rætt 

hvernig þær geta komið að góðum notum við kennslu. Framkvæmd námskeiðsins sjálfs er 

síðan lýst þar sem gerð er grein fyrir æfingum og framvindu vinnunnar. Í lok ritgerðar er 

farið yfir helstu atriði leiklistarkennslunnar og árangur námskeiðsins metinn, jafnframt því 

sem fjallað er um hvaða lærdóm má draga af verkefninu og hvernig megi þróa framhald 

þess. Ég vil  þakka Ásu Helgu Ragnarsdóttur, eiðbeinandia mínum, en hún hefur haldið 

utan um verkefnið frá fyrsta degi. Hennar þáttur skiptir gríðarlega miklu máli og er ég 

henni ævinlega þakklát.  
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Abstract 

This project looks at the lives of Icelandic people after the British and American armies 

were resident in Iceland (after the Second World war). The impact of these armies 

precence on the Icelandic culture was considerable. In the years following the armies‘ 

departure there was a housing shortage so the Icelandic people moved into their now 

disused temporary housing. There was a lot of poverty in these communities and the 

people who lived in ´´normal housing‘‘ looked down on them. My grandmother lived in 

one of these communities and the project is mainly built on her stories from the time. The 

subject of this thesis is based on the preparation of drama lessons and workshop in 

Borgarholtsskóli, Reykjavík where I was teaching. Students got the oppurtunity to research 

the people who lived in the houses after the army left and then learn new drama activities 

and games connected to these characters. The goal was to teach the students new theories 

within drama but also how to read drama in a wider context and therefore deepen their 

understanding of themselves, community and human communication. The drama technique 

we primarily used was verbatim theatre. We also used ecercises and theories from Augusto 

Boal. The students put these two theories together to work with the material in the process 

learnt about old times in Icelandic community. At the end of the lessons they devised a 

scene that was only used from the interview that I took with my grandmother. The students 

were happy about the experience and that was the main goal, they also said that they would 

definitely use this kind of method in their work going forward. 

In the first part of the essay I will explore the lives of the people who lived in those hafl 

rounded houses, their memories and stories. Next I will discuss the neccessity to use 

creative methods of Augusto Boal and how they were used within the teaching. Then I will 

look at verbatim theatre and discuss how this can be utilised within teaching and activites. 

The workshop is then described and will discuss the work of the students. In the end I will 

go over the main issues the essay explred how they worked.  
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Inngangur  

Innan samfélags hafa allir hlutverk og tilgang með tilvist sinni hvort sem það er að vera 

foreldri, dóttir, sonur, systir, bróðir, vinkona eða vinur. Hvert okkar skiptir máli á okkar 

einstaka hátt, rödd allra skiptir máli í hvaða samhengi sem hún birtist. Í gegnum tíðina hef 

ég haft marga kennara, hvort sem það er í skóla, í tengslum við áhugamál eða á öðrum 

vettvangi í lífinu. Með tímanum verða til fyrirmyndir. Það er gott að hafa góðan hóp í 

kringum sig sem hægt er að líta upp til og leita til. 

Kveikjan að þessari ritgerð er amma mín. Í gegnum tíðina hef ég fylgst með henni og hún 

sagt mér ýmislegt sem ég hef tekið með mér eins og nesti út í lífið. Það má segja að á ýmsum 

sviðum er amma mín ein helsta fyrirmynd mín. Hún er eina amma mín og eyði ég því eins 

miklum tíma með henni og ég get. Hún hefur verið mér fyrirmynd í svo mörgu, einna helst 

hvernig hún segir skemmtilega frá. Hún hefur líka kennt mér ýmislegt þegar kemur að því 

að sleppa takinu á samböndum við fólk sem eru eitruð. Hún léttir mér lífið og hjálpar mér 

að skilja ýmislegt. Amma er engin venjuleg kona, hún heklar mestallan daginn, drekkur kaffi 

þess á milli og reykir eins og henni sé borgað fyrir það. Við fyrstu kynni er hún kjarnakona 

sem lætur ekkert setja sig út af laginu, rífur kjaft og hlær hátt og hvellt. Amma hefur gengið 

í gegnum ýmislegt og með tímanum hef ég skilið æ betur af hverju hún er sá persónuleiki 

sem hún er í dag. Hún hætti í skóla fjórtán ára gömul til þess að fara að vinna fyrir sér, móður 

sinni og systkinum sem eru sex talsins. Foreldrar ömmu skildu og því hafði móðir hennar 

ekki kost á dýrara húsnæði en bragga. Þangað fór því öll fjölskyldan. Braggahverfið stóð í 

Laugarnesi og amma ólst þar upp þar til hún fór að sjá fyrir sér sjálf í Vestmannaeyjum. 

Seinna meir kynntist hún manni, þau fluttust til Vestmannaeyja, eignuðust sjö börn og 

bjuggu þar til 1973 er Heimaeyjargosið varð. Þegar tók að gjósa fluttust þau öll á Vestfirði. 

Þrátt fyrir að amma hafi tekist á við margt og er talin með harðan skráp þá á hún einlæga 

hlið. Sú hlið er feimin og það getur verið erfitt að ná inn fyrir skelina. Hún hálf skammast 

sín fyrir að hafa verið braggabarn. Hjá ömmu geymist stór gagnabanki af minningum og 

upplýsingum sem vert er að hafa í heiðri og skrifa niður. Þau skrif eru uppspretta þessarar 

ritgerðar.  
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 1.1 Lýsing á þessu verkefni 

Hugmynd að verkefninu varð til í framhaldi af áhuga mínum á sögum af braggatíma 

Íslendinga á hernámsárunum. Það kviknaði hjá mér sú hugmynd hvort ekki væri hægt að 

samþætta annars vegar leiklist og hins vegar umfjöllun um braggamenningu. Segja má að 

leiklist sé í eðli sínu samþætt listform þar sem allar listgreinar koma oft fram. Hún getur því 

ef til vill nýst vel til þess að auðga og styrkja kennslu í greinum eins og móðurmáli, 

samfélagi, sögu og erlendum tungumálum. Braggamenning getur verið áhugavert 

viðfangsefni fyrir unglinga. Þar viðgekkst stéttaskipting og útskúfun á minnihlutahópi á 

Íslandi, nokkuð sem á sér stað enn þann dag í dag. Þar er komið umræðuefni sem er 

áhugavert að taka fyrir með ungu fólki. Hvers vegna átti þessi stéttaskipting sér stað, hvað 

var það sem kom henni af stað? Mögulegt er að skoða þetta í gegnum hegðunarmynstur fólks 

í gegnum leiklistaræfingar. 

Í kjölfar þess að ég hafði kennt í Borgarholtsskóla í verknámi fékk ég hóp af 

leiklistarnemum að láni til þess að prófa aðferðir leiklistar í þeim tilgangi að kenna sögu 

braggamenningar. Ég skipulagði eins konar leiklistarnámskeið þar sem fléttað var saman 

sögu og leiklist yfir ákveðinn tíma. Nemendur voru 22 talsins og var því um stóran hóp að 

ræða. Stelpurnar voru 12 talsins og strákarnir 9. Fyrstu tímarnir fóru í að kynna 

braggamenningu og af hverju hún átti sér stað í Reykjavík. Það var gert með því að horfa á 

kvikmyndina Djöflaeyjuna sem fjallar um braggalíf. Í kjölfarið fylgdi fræðsla um seinni 

heimstyrjöldina og hernám á Íslandi á stríðsárunum. Líflegar umræður sköpuðust hjá 

nemendum um þetta tímabil, sumir höfðu haldgóða þekkingu á heimstyrjöldinni og aðrir 

enga. Þegar kom að leiklistinni voru bæði aðferðir Augustos Boal um ,,leiklist hinna 

kúguðu‘‘og aðferðir heimildaleikhúss (sjá nánar kafla 5) notaðar. Nemendur fengu að 

kynnast þessum aðferðum bæði í verki, með fræðslu og umræðum. Augusto Boal var 

maður réttlætisins og barðist lengi fyrir því að allir innan samfélags fengju rödd á 

almennum grundvelli. Hann vann mikið með minnihlutahópum og þeim sem voru 

,,kúgaðir‘‘ innan samfélagsins. Með æfingum sínum reyndi Boal að leggja áherslu á 

óréttlæti sem minnihlutahópar máttu þola. Í gegnum æfingar Boals fengu nemendur 

tækifæri til þess að setja sig í spor braggabúa og í sameiningu að reyna að leysa úr 

vandamálum sem þar komu upp. Vandamálin voru margvísleg og áttu þau sér oft stað í 

almennum samskiptum, voru hlaðin innibyrgðum tilfinningum sem oft fengu útrás á 

ofsafenginn hátt. Til þess að kafa enn dýpra í efnið notaði ég æfingar heimildaleikhúss en 

eins og nafnið gefur til kynna er unnið með heimildir í tengslum við þann tíma sem fjallað 



 

 
6 

er um. Nemendur ræddu sín á milli hvar væri helst hægt að leita heimilda um 

braggamenningu en tími braggamenningarinnar er þeim fjarlægur þar sem hann var á 20. 

öld. Nemendum fannst efnið engu að síður heillandi þar sem þeir höfðu nýlega séð 

kvikmyndina Djöflaeyjuna. Í kennslunni var notast við gamlar blaðagreinar, sem komu út 

þegar hernámið átti sér stað, og einnig tilkynningar frá hernum sem voru hengdar upp fyrir 

almenning á þessum tíma. Þegar kennslan var komin langt á veg kynnti ég nemendur fyrir 

ömmu minni og hennar sögum innan braggasamfélagsins. Þeir fengu að heyra viðtal sem 

ég hafði áður tekið við hana . Þar komu fram mikið af upplýsingum um braggasamfélagið 

og fólkið sem þar bjó. Í heimildaleikhúsi er notast við viðtöl fólks sem var á staðnum þegar 

ákveðinn atburður eða tímabil átti sér stað. Rödd einstaklinga er því aðalheimildin sem 

leikhúsfólk nýtir sér þegar skrifa á leikverk. Nemendur hlustuðu á viðtalið og áttu því næst 

að skrifa niður það sem þeim fannst áhugavert í upptökunni. Þeir athuguðu hvort fram 

kæmu áhugaverðar persónur eða sögur í viðtalinu sem hægt væri að nota í leikrænum 

tilgangi. Lokaverkefni nemenda var síðan að búa til atriði út frá viðtalinu með hliðsjón af 

aðferðum heimildaleikhússins.  

 

1.2 Tilgangur og markmið 

Markmið kennslunnar var að þjálfa nemendur í aðferðum leiklistarinnar, ekki síst að þjálfa 

læsi í leiklist í víðu samhengi, og að dýpka skilning nemenda á sjálfum sér, mannlegu eðli 

og samfélagi. Markmiðin snerust einnig um að nemendur gætu sýnt frumkvæði í skapandi 

hugsun og gætu borið siðferðislega ábyrgð á sköpun og hagnýtingu þekkingar sinnar. Reynt 

var að fá nemendur til þess að tengja menningu og listir við samfélagsþróun með tilliti til 

sögu okkar Íslendinga. Þannig fengu þeir tækifæri til að setja sig í spor annarra og prófa sig 

áfram með mismunandi tjáningarform. Stefnt var að því að skerpa samfélagsvitund þeirra 

og virkja þá í lýðræðislegum samræðum. Ætlunin var að skoða hvort hægt væri að kenna 

sögu með leiklistaraðferðum, samþætta leiklist og mannkynssögu. Með leikferlinu var reynt 

að koma sögunni til skila þannig að útkoman væri sú að nemendur gætu með áhrifaríkum 

hætti sýnt áhorfendum líf braggabúa, fjölskylduhagi og tilfinningar með því að nota aðferðir 

heimildaleikhúss. 



 

 
7 

2. Samfélag braggabúa 

Í þessum kafla verður fjallað um samfélag braggabúa, einna helst verður skoðað hverjir 

bjuggu í bragga og hvaða áhrif bágar aðstæður höfðu á líf þeirra. Inn í kaflann fléttast 

viðtal sem höfundur tók við ömmu sína en hún bjó lengi í bragga. Upplifun hennar er afar 

persónuleg og skilningur hennar á braggalífi einstaklega áhugaverður. 

 

2.1 Braggasamfélag verður til  

Það er vægast sagt erfitt að ímynda sér að hernám hafi átt sér stað á Íslandi, að orðin „stríð“ 

og „Ísland“ skuli vera hægt að setja í sömu setningu. Staðreyndin er hins vegar sú að breskt 

herliðið kom til Íslands og tók landið hernámi en vera þess hér átti síðan eftir að hafa töluverð 

áhrif á samfélagið og verður því alltaf hluti af sögu landsins. Hermennirnir, sem hingað 

komu, byggðu bragga sem birgðageymslur og suma sem vistarverur. Þegar þeir fóru tóku 

Íslendingar yfir braggana. Í þá fluttist fátækt fólk sem ekki átti í annað hús að venda. Svo 

virðist vera að þessu tímabili fylgi ákveðin skömm, þeir sem þarna bjuggu áttu eftir að 

upplifa útskúfun. Amma talaði um að hún hefði fundið fyrir útskúfun í skólanum og þegar 

hún gekk um götur Reykjavíkur. Hún nefndi að hún hefði einungis fengið að umgangast 

krakka úr hverfum bragganna. Í þessum kafla verður farið yfir samfélag braggabúa, skoðað 

hverjir bjuggu þar og hvaða áhrif hinar bágu aðstæður höfðu áhrif á líf þeirra. Í lok kaflans 

er frásögn ömmu minnar sem ólst upp í bragga.  

Þann 8. maí árið 1940 lagði breskt herlið úr höfn í Skotlandi og kom til Íslands aðfaranótt 

10. maí (Eggert Þór Bernharðsson, 2000, bls. 9). Þegar herliðið kom í höfn vakti það mikla 

athygli Íslendinga sem annars höfðu búist við venjulegum vordegi. Herliðinu fylgdi 

fjölbreyttur varningur, hlutir sem aldrei höfðu sést hér á landi áður. Forvitnir Íslendingar 

flykktust því í miðbæinn og fylgdust óþreyjufullir með Bretunum. Viðmót Breta í garð 

Íslendinga var vinalegt. Fyrsta spurning dátanna var hvort Íslendingar væru hrifnir af 

Þjóðverjum. Líklegt er að Íslendingar hafi ekki skilið orð af því sem Bretarnir sögðu en þegar 

Íslendingarnir hristu höfuðið og svöruðu neitandi virtist spyrjandinn ánægður og öruggari. 

Ef til vill má segja að samskipti hersins við almenning hafi gengið átakalaust fyrir sig. 

Þennan dag hófust kynni við erlendan her sem átti eftir að standa lengur en nokkurn óraði 

fyrir (Eggert Þór Bernharðsson, 2000, bls.12)  

Í kjölfar komu hermanna til landsins varð Reykjavík vinsæl; einkum kom ungt fólk á besta 

aldri í leit að atvinnu og hlutdeild í því bætta árferði sem skapaðist í kringum hernámið. Þetta 
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varð til þess að stór hluti þeirra sem bjuggu í sveit fluttust í borgina eða um 43%. Húsakostur 

í Reykjavík var víða gamall og yfir 70% húsa voru eldri en tíu ára. Kreppuástand hafði verið 

í nokkur ár og íbúar því ekki færir um að sinna viðhaldi húsa sinna. Fjórðungur húsanna var 

sagður ónýtur við upphaf 5. áratugarins og um fimmtungur þarfnaðist verulegra lagfæringa. 

Hermenn sóttust eftir húsnæði til að búa í, eftirspurnin var því mikil og gerði það að verkum 

að leiga hækkaði upp úr öllu valdi. Þegar hermenn voru sem flestir, árið 1942, voru þeir 45 

þúsund, ríflega helmingur Reykvíkinga en á þessum tíma bjuggu um 85 þúsund manns á 

svæðinu (Kristín Una Sigurðardóttir, 2012, bls., 36). Baráttan um húsnæði varð mikil á milli 

herliðsins og bæjaryfirvalda sem gerðu þó allt sem hægt var til þess að Íslendingar hefðu 

húsaskjól á þessum erfiðu tímum. Til að byrja með reisti herliðið tjöld víða í borginni en 

þegar kólnaði byrjuðu þeir þó að byggja öruggara og hlýrra húsaskjól þar sem tjöldin höfðu 

staðið. Þeir byggðu bragga víðs vegar um bæinn. Ástæða þess að braggahverfunum var dreift 

um Reykjavík var sú að ef þau væru á víð og dreif yrði erfiðara fyrir Þjóðverja að greina þau 

úr lofti ef loftárás yrði gerð (Kristín Una Sigurðardóttir, 2012, bls., 38).  

Rúmlega þremur árum síðar eða árið 1943 gerði svokölluð húsaleigunefnd samninga við 

herstjórn Breta um afnot húsnæðislausra af þeim herskálum sem höfðu losnað. Með þessum 

hætti væri hægt að draga úr húsnæðiseklu Íslendinga. Bretar höfðu þá yfirgefið Ísland og 

bandaríski herinn tekið við. Þegar Bandaríkjamenn höfðu komið sér fyrir stóðu eftir 

fjölmargir ónotaðir braggar. Árið 1943 hófst skipulögð búseta fólks í bröggum þó að fyrsta 

fjölskyldan hafi flutst í bragga strax árið 1941 (Eggert Þór Bernharðsson, 2000, bls. 110). Í 

fyrstu þótti ósköp eðlilegt að fólk fluttist inn í braggana, talið er að fólkið hafi verið glatt að 

fá húsaskjól. Enn þá vantaði húsnæði á Reykjavíkursvæðinu og tekjur margra Íslendinga 

voru of lágar fyrir það háa leiguverð sem ríkti. Þegar á leið varð braggahverfið orðið fremur 

dapurlegt. Það var ekki draumastaða neins að búa í slíku samfélagi og smátt og smátt var 

farið að líta niður á braggabúa. Ástæðan var augljós, braggabyggðin skar sig verulega út úr 

byggðinni og talið var að braggarnir líktust ekki ,,venjulegum‘‘ húsum. Braggarnir voru á 

óhentugum stöðum innan borgarinnar, oft inni í miðri byggð reisulegra húsa og þeir voru 

litnir hornauga. Það fylgdi þeim ákveðin skömm, blanda af pólitískum umræðum og 

stríðsáróðri. Braggarnir voru vart taldir mannabústaðir, þeim var lítið sem ekkert haldið við 

og margur Íslendingurinn vildi þá burt (Eggert Þór Bernharðsson, 2000, bls. 184). Það má 

ef til vill segja að þarna séu á ferð fordómar hins stolta Íslendings sem vildi hafa allt fínt og 

flott. Litið var niður á fólk sem bjó í bröggum og lítill samgangur var við það fólk. Ákveðin 
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stéttaskipting myndaðist. Braggabúar fundu fyrir aukinni andstöðu og útskúfun í samfélagin 

(Eggert Þór Bernharðsson, 2000, bls. 184). 

 

2.2 Daglegt líf braggabúa 

Á tíma braggabúa var ekki algengt að konur ynnu utan heimilisins. Þær voru því heima og 

hugsuðu um börnin og heimilið. Eiginmenn unnu ýmist við störf á höfninni eða þar í kring. 

Fátækt setti mark sitt á fólkið. Þó voru nokkrir í braggabyggðinni ekki taldir fátækir, þeir 

bjuggu einungis í bröggunum á meðan þeir leituðu sér að öðru húsnæði. Þar á meðal voru 

læknar og kennarar en þeir dvöldu stuttan tíma í bröggunum (Eggert Þór Bernharðsson, 

2000, bls. 160). 

Krakkarnir í braggahverfunum fóru í skóla líkt og önnur börn. Þeir urðu oft fyrir aðkasti frá 

öðrum nemendum og oftar en ekki voru þessi börn lögð í einelti eða þau máttu ekki vera 

með í barnahópnum, þeim var úthýst. Sagan segir að helsta ástæða þessa hafi verið sú að af 

þeim væri ,,braggalykt“. Braggabörn léku sér því saman og áttu oftast aðeins vini innan 

braggasamfélagsins. Innan bragganna myndaðist ákveðin samheldni þar sem allir innan 

braggasamfélagsins voru góðir vinir. Þar drukku braggabúar saman sitt vín og var 

samheldnin mikil. Gera má ráð fyrir að hún hafi verið fólkinu mikilvæg þar sem margir áttu 

við erfiðleika að stríða. Áfengisvandamál, fátækt og ofbeldi fylgdi mörgum fjölskyldum. 

Braggabúar gerðu sér samt margt til skemmtunar. Félagslífið var fjölbreytt. Í einu 

braggahverfinu var til dæmis skautasvell og staður þar sem fólk kom saman og hélt dansleiki 

og þess háttar. Ekki þótti fínt að vera meðlimur braggasamfélagsins en fólkinu, sem þar bjó, 

fannst það ágætt. Amma mín sagði: Braggabúar þekktu ekkert annað.  

 

2.3 Amma höfundar segir frá braggalífi sínu 

Amma mín talaði um að það hefði farið vel um fjölskylduna í bragganum þrátt fyrir að þau 

systkinin hafi verið sjö talsins. Fjölskyldan hafði áður fengið leigt hjá Einari Loftssyni, en 

þegar foreldrar hennar skildu þurfti fjölskyldan að finna annað húsnæði. Eftir mikla leit á 

ómögulegum leigumarkaði var ekkert annað í stöðunni en að fá hjálp frá ríkinu. 

Fjölskyldunni var því útvegaður braggi. Þetta var árið 1949 en þá var amma aðeins ellefu 

ára gömul. Fjölskyldan kom sér fyrir í þessu bogadregna húsnæði, bragginn var einangraður 

með texplötum og olíukynding var til staðar. Þetta gerði það að verkum að inni hjá þeim var 

alltaf kalt. Innandyra voru rafmagnsofnar en kuldinn blés inn um illa einangraðan braggann. 
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Veturnir einkenndust því af frostrósum á gluggum. Ömmu fannst þær svo fallegar að hún 

bölvaði ekki vetrinum eins og margir í hverfinu. Í fyrstu var fjölskyldunni komið fyrir í 

bragga sem var of lítill fyrir svo stóran fjölskylduhóp en þeim var sagt að þetta væri aðeins 

til bráðabirgða. Það reyndist síðan rétt en þegar fjölskyldunni var útvegaður stærri braggi 

braust út afbrýðisemi í braggahverfinu. Hellt var yfir fjölskylduna formælingum og einnig 

var kastað inn í forstofuna hjá þeim mörgum kílóum af grjóti. Að sögn ömmu var 

afbrýðisemin svo mikil yfir því að þau fengju stærra húsnæði að næstu vikur einkenndust af 

miklum leiðindum innan braggasamfélagsins. Amma var uppnefnd og leið illa að ganga um 

hverfið á meðan á þessu stóð. Það var eins gott að ömmu fylgdi stór systkinahópur þannig 

að öll systkinin pössuðu vel hvert annað. Amma var feimin, hún átti erfitt með að eignast 

vini. Henni fannst erfitt að taka fyrsta skrefið í átt að vináttu. Hún sagði að þrátt fyrir það 

hefði hún eignast marga góða vini. Það sem þykir þó áhugavert er að allir hennar vinir voru 

braggabörn, það umhverfi og fjölskylduvenjur þekkti hún best. Amma útskýrði að sem barn 

hefði henni fundist ágætt að búa í bragga, hún þekkti ekkert annað. Í hverfinu – eins og í 

öðrum fjölskylduhverfum – voru börn að leik og eignaðist hún marga góða vini. Hver og 

einn virtist hafa skilning á annarra högum.  

Húsnæðisleysi Íslendinga var gríðarlegt og leigan fór hækkandi. Það þótti því ekki skrýtið 

að einstæð móðir með sjö börn hefði endað í bragga enda fátt annað í stöðunni. Amma talaði 

um að innan sinnar fjölskyldu hefði verið fátækt. Móðir hennar vann lítið sem ekkert, hún 

skúraði alls fjórar klukkustundir á viku í verslun í hverfinu. Ekki hafði hún mikið upp úr því; 

það var ekkert annað í stöðunni fyrir ömmu en að hætta í gagnfræðiskóla fjórtán ára gömul 

og fara að vinna til þess að styðja fjölskylduna. Því miður sneri amma aldrei til baka á 

skólabekk og hún taldi að það hefði haft áhrif á hana. Á sínum tíma þótti þetta þó eðlilegt og 

var ekki einsdæmi. Vinkonur ömmu voru margar hverjar í sömu stöðu. Ein af bestu 

vinkonum ömmu hét Lína, hún bjó í braggahverfi við Landspítalann en þar stendur BSÍ í 

dag. Amma talar um að hún hafi oft gengið til hennar til þess að þær gætu farið saman í bíó. 

Á heimili Línu var mikil fátækt, bæði móðir hennar og faðir voru heyrnarlaus og mállaus. 

Lína aflaði því fjár með vinnu og sá þannig fyrir heimilinu. Lína fæddist með klofinn góm 

og sökum peningaskorts var ekki hægt að laga góminn. Hann rifnaði upp þó nokkrum sinnum 

og þurfti Lína að læra að lifa með því. Það sem hjálpaði þessari stúlku var sjálfstraustið. Þrátt 

fyrir klofna góminn var hún með afar fallegt bros og smitandi hlátur. Þær voru lengi góðar 

vinkonur og var mikill samgangur þeirra á milli. Það lifði sterkt í minningu ömmu að þegar 

hún heimsótti Línu bankaði hún ekki eða hringdi bjöllunni eins og annars staðar. Fyrir utan 
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útidyrahurðina var hnappur og þegar ýtt var á hann kviknaði ljós innandyra. Með þessum 

hætti vissu foreldrar Línu að einhver væri að koma í heimsókn. Á þessum tíma var ekki 

algengt að börn innan braggahverfa eignuðust vini utan þess og algengt var að börn frá 

,,fínni‘‘ hverfum mættu ekki umgangast braggabúa. Þeim var sagt að það væri ,,braggalykt‘‘ 

af þeim og þar byggju einungis drykkjufólk og aumingjar (Eggert Þór Bernharðsson, 2000, 

bls. 161)  

Í braggahverfinu í Laugarnesinu var mikið um drykkjulæti. Amma sagði hins vegar að 

hennar fjölskyldumeðlimir hefðu aldrei komið nálægt því. Móðir þeirra passaði upp á að 

börnin væru ekki að þvælast úti um helgar. Í bragganum við hliðina á þeim bjó par; þau voru 

kölluð Halli Spánarfari og Helga fagra. Halli hafði einu sinni gert sér ferð til Spánar og var 

þekktur sem Halli Spánarfari eftir það en þess ber að geta að ekki var mikið um 

utanlandsferðir á þessum tíma. Helga fagra var falleg kona, hún gekk um í frakka og 

hælaskóm og hafði ávallt meðferðis rauðan varalit. Þau drukku mikið. Amma rifjaði upp 

þegar hún vaknaði við læti eina nóttina. Þá var unga parið að rífast,Helga skellti hurðum og 

gekk út úr bragganum. Á eftir henni fylgdi Halli en hann var allsnakinn og hljóp á eftir henni 

niður götuna. Í hverfinu voru ljós kveikt og mikið um læti þessa nótt, hringt var í lögreglu 

og í minningu ömmu voru öll ljós skyndilega slökkt og grafarþögn ríkti á meðan lögreglan 

gekk um hverfið. Lögreglan var oft kölluð til, sagði amma, en lítið var gert í þeim málum 

sem upp komu. 

Amma nefndi að henni hefði ekki liðið neitt sérstaklega illa í bragganum. Það fór vel um 

stóru fjölskylduna og þrátt fyrir fátækt var samheldnin sterk og einbeitti fjölskyldan sér að 

því að ná endum saman. Hún talaði þó um að frá fjórtán ára aldri hefði hún unnið markvisst 

að því að safna peningum til þess að getað flutt út; hana langaði að láta stærri drauma rætast. 

Hún fór ung að heiman eða aðeins sautján ára gömul. Hún sneri aldrei aftur í braggahverfið. 

Móðir hennar hélt þó áfram að búa þar og fór amma einungis þangað til þess að heimsækja 

hana. 
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Minningar og sögur 

Verkefni mitt er aðallega til orðið út frá minningum og sögum, helst sem viðkemur 

braggasamfélagi. Amma mín varð fyrir valinu sem viðmælandi enda segir hún 

skemmtilega frá og minnið er ennþá til staðar. Í þessum kafla er kafað dýpra í hvað 

minningar eru, hvaðan þær koma og hvernig er hægt að nýta þær í framtíðinni. Það er vel 

hægt að skrifa bók út frá minningum fólks og hefur það oft verið gert áður. Það hlýtur vera 

mikilvægt að varðveita minningar því þær segja svo margt um fortíðina. Af fortíðinni geta 

allir síðan lært, hvort sem það viðkemur skólalífinu eða lífinu að öðru leyti.  

 

3.1 Hvað eru minningar? 

 

Minningar eru staðsettar í huga hvers og eins, þær eru það sem einstaklingur varðveitir úr 

fortíðinni. Minningar er hægt að rifja upp svo lengi sem manneskjan leggur þær á minnið 

eins og amma gerði þegar hún rifjaði upp fortíð sína í braggahverfinu. Minningar okkar 

stórar sem smáar móta manneskjuna. Það sem manneskjan upplifir segir til um hvernig hún 

er og verður í framhaldinu. Minningar er hægt að nýta til þess að segja sögur úr fortíðinni, 

þær verða æ dýrmætari með tímanum og í ljósi þess ber að varðveita minningar. Minningar 

eru hluti af manneskjunni, móta hvern einstakling. Minningar eru eins og órjúfanlegur hluti 

af manneskjunni, þótt atburðirnir, sem þær tengjast, séu liðnir hjá (Matthías Jochumsson, 

1992, bls. 57). Mér þykja merkilegar minningar sem bregður fyrir örskotsstund við minnstu 

örvun, hvað situr eftir í minni einhverra og eitthvað allt annað í minni þess næsta.  Áhugavert 

er að athuga hvað situr eftir í minningum um atburð, upplifun og mannlega tengingu. Oft 

notar manneskjan minningar til þess að rifja upp ákveðið tímabil eða atvik sem hún upplifir 

í hópi eða með öðrum einstaklingi. Einnig hjálpast fólk oft að við að rifja upp atburðinn.  

Minni hjá einstaklingum er margbrotið og rannsóknir hafa sýnt fram á ólík afbrigði innan 

þess. Munurinn á skammtímaminni og langtímaminni er sá að skammtímaminnið dokar 

aðeins við í örstutta stund. Minning, sem er í skammtímaminninu, gleymist því fljótlega. 

Langtímaminni geymir minningar mun lengur, það gerir manneskjunni kleift að rifja upp 

minningu mörg ár aftur í tímann. Hugtakinu skammtímaminni er oft skipt út fyrir hugtakið 

vinnsluminni hjá fræðingum. Þá er um að ræða takmarkaða minnisgeymslu þar sem 

minnisatriði eru varðveitt áður en þau færast yfir í langtímaminni (Gathercole og Hitch, 

1993, bls. 189–190). Á neðanverðum heilaberki er staður sem hefur með minni, vitrænar 
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aðgerðir og tilfinningar að gera. Þessi staður er oft kallaður dreki en hann stjórnar hegðun 

með tilvísun í dómgreind og forsjálni. Sjónrænar minningar eru geymdar í gagnaugablaði 

heilans, nálægt heyrnasvæðunum (Crowder, 1993, bls. 145).  

Minni er staðsett í þeim hluta heilans þar sem móttaka upplýsinga kemur til sögunnar og eru 

þær varðveittar og að lokum endurheimtar. Því má ef til vill segja að minni okkar megi teljast 

afar mikilvægt í lífinu. Til þess að geta lært þarf einstaklingur að notast við minni. Hvernig 

ætti hann til dæmis að geta munað eða lært til prófs án þess? Með minni eru skráðar 

minningar og atburði og jafnvel er hægt að „endurspila“ þá í huganum. Ef ekki væri fyrir 

minni ættu allir erfitt með að læra af reynslunni, einstaklingar upplifa ýmislegt og leggja það 

á minnið. Til þess að getað lært af reynslunni þarf hver og einn að geta endurspilað minningu 

sína og tekið þá ákvörðun að gera það ekki aftur (Sigurður Gylfi Magnússon, 2005, bls. 8). 

Allir gera mistök en ef ekki væri fyrir minnið þá gætum við ekki munað mistökin og reynt 

að koma í veg fyrir að þau endurtaki sig. Minnið hjálpar við að minna einstaklinginn á 

hvernig honum leið þegar hann gerði mistökin. Þær tilfinningar langar hann ekki að upplifa 

aftur og reynir því að koma í veg fyrir það. Þá er hægt að segja að þannig læri einstaklingur 

af reynslunni.  

Minningar eru á misjöfnum stöðum í heilanum og fer það eftir því hvers eðlis þær eru. 

Minningar, sem að tengjast óttatilfinningu, verða að miklu leyti til í möndlunni. Þegar 

líkaminn upplifir kvíða eða streitu eiga þær tilfinningar upptök sín í möndlunni. Mandlan sér 

um að stjórna þessum óttatilfinningum en forennisblaðið gegnir mikilvægu hlutverki fyrir 

skammtímaminnið (Sigurður Gylfi Magnússon, 2005, bls. 7). Til dæmis má nefna að þegar 

einstaklingur hlustar á tónlist eiga sér stað viðbrögð í heilanum sem túlka það sem eyrað 

heyrir. Tónlistin er sérstök á þann hátt að þegar hlustað er á hana koma oft upp minningar 

eða ákveðnar tilfinningar sem tengjast ákveðnum atburði eða tímabili í lífi fólks (Sigurður 

Gylfi Magnússon, 2005, bls. 8). Margir hafa reynslu af því að hlusta á ákveðið lag og í 

huganum ferðast þeir aftur til ákveðins staðar eða tímabils í lífinu, þá koma minningar sterkar 

fram og fólk rifjar upp stað og stund. Tónlist hefur þá sérstöðu að geta kallað fram sömu 

tilfinningar eða andartak sem átti sér stað fyrir löngu. Áhugavert er að kanna, hvernig 

skynfærin kalla fram minningar eða ákveðin andartök í lífinu. Sum þeirra geta verið góð en 

önnur kalla fram slæmar tilfinningar eða minningar.  

Þegar litið er til baka og manneskjan rifjar upp sínar eigin minningar og skrásetur þær er oft 

talað um endurminningar (e. memoir) (Sigurður Gylfi Magnússon, 2005, bls. 10). Þá er 

yfirleitt um að ræða þætti úr ævi fólks því ekki er hægt að leggja alla ævi sína á minnið. 
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Áherslur minninga fólks eiga oft rætur sínar að rekja til atburða, einna helst tengda fólki sem 

hefur verið í umhverfi viðkomandi (Sigurður Gylfi Magnússon, 2005, bls. 10). Eins og gefur 

að skilja er fólk ólíkt en það er einmitt það sem gerir einstaklinginn áhugaverðan. Ef allir 

væri eins þá byggi enginn yfir sérstöðu. Það væri líklegast ekki mögulegt í nútímasamfélagi. 

Allir þurfa að fá að hafa sitt áhugamál og stefnu í lífinu, allir hafa sína sögu að segja. 

Áhugavert er að sjá fólk segja sjálft frá eigin upplifunum því það er mikill kraftur sem fylgir 

upprifjun, tilfinningar koma fram, upplifun og reynsla hvers og eins er einstök. Í 

svokölluðum minningabókmenntum er oft sagt frá uppgjöri einhverra og einlægar frásagnir 

og leyndardómar eiga það til að afhjúpast þegar sögur eru sagðar. Það er einmitt þá sem 

lesendur verða þyrstir í að vita meira um fólk, forvitnast og hnýsast, hneykslast, fá að upplifa 

samkennd og samsömun (Sigurður Gylfi Magnússon, 2005, bls. 12). Sigurður Gylfi 

Magnússon (2005) bendir á að einstaklingur, sem les bók, finnur oft til með sögupersónum, 

sérstaklega ef hann hefur upplifað svipaða hluti. Hann bætir við að það geti hjálpað fólki að 

rifja upp tilfinningar sem eru óþægilegar og því kjósa höfundar oft þá leið að skrifa þær niður 

og koma þeim þannig frá sér.  

Hins vegar er sitthvað að hafa upplifað ákveðna líðan, tilfinningar og samskipti eða  að segja 

frá þeim mörgum árum síðar eins og amma mín gerði. Hún var aðeins ellefu ára þegar hún 

flutti í braggahverfið og fór þaðan fjórtán ára og því áratugir liðnir frá því að hún upplifði 

þessa hluti. Það er athyglisvert að hún skyldi muna svona margt frá þessum tíma þar sem 

langt var um liðið. Að segja frá atburðum úr lífi sínu á afmörkuðu tímabili getur lotið sömu 

lögmálum og listaverk sem er eingöngu komið fyrir innan ákveðins ramma. Frásögnin öðlast 

nýtt og sjálfstætt gildi innan þess ramma sem henni er sett. Frásögnin getur varla greint frá 

því eina sem raunverulega gerðist, hún er hluti af því, hluti af fortíðinni og minningunni. 

Amma mín sagði þó að varla væri hægt að muna langt aftur í tímann, heldur viðhaldi 

manneskjan minningum með því að vera minnt á þær af öðrum. Ekki er sjálfsagt að maður 

muni frá því að maður var lítill, oftast eru þetta minningabrot en ekki heildstæð heild. 

Sigurður Gylfi (2005, bls. 13) minnir á að frásögn sé alltaf listaverk og lífið sé efniviðurinn, 

sem notast er við, en ekki listaverkið sjálft. Ef til vill má segja að frásagnir og upprifjanir úr 

fortíðinni séu þannig sjálfstæð hugverk einstaklingsins. Hann reynir að greina frá fortíðinni 

sjálfri og því sem raunverulega átti sér stað. Ef við höldum okkur við myndlíkinguna við 

listaverkið er tilfinning viðkomandi ekki sú sama við frásögn atviksins mörgum árum síðar 

og er frásögnin því listaverkið en það sem átti sér stað efniviðurinn eins og áður segir. Þegar 

þessar vangaveltur koma upp virðist vera ógerlegt að vita með vissu hvað gerðist í raun og 
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veru í fortíðinni þegar stuðst er við minningar og upprifjanir. Eftir því sem tíminn líður 

breytist sjónarhorn þess sem segir frá, hann öðlast nýja reynslu og þekkingu. 

Menningarheimur og samfélag einstaklingsins breytist og hann öðlast dýpt og meiri skilning. 

Því má segja að annað hvort dragi úr upprifjun atburða eða hún eykst (Sigurður Gylfi 

Magnússon, 2005, bls. 15). Því meira sem maðurinn þroskast ávinnur hann sér skilning á 

atburðum, þeir verða skýrari og með þroskaðri hugsun og viðhorfum fer viðkomandi að 

skilja betur hver hann er.  

Sigurður Gylfi (2005) segir að hver einstaklingur geti valið hvað hann gerir og geti haft 

stjórn á því sem hann man. Auðvelt sé að afneita erfiðum og sársaukafullum minningum. 

Oft reyna einstaklingar að gleyma þeim og bæla þær niður. Ætla má að allir geri þetta 

meðvitað eða ómeðvitað einhvern tíma um ævina (Sigurður Gylfi Magnússon, 2005, bls. 

104). Með tímanum breytast áherslur, einstaklingurinn þroskast og aðrir hlutir verða honum 

mikilvægir. Með nýjum og breyttum viðhorfum til lífsins geta sumir atburðir misst vægi sitt 

og þannig gleymast. Ef stutt er frá því að upplifaðar hafa verið tilfinningar sem illa þola 

dagsbirtu er þeim oft ýtt til hliðar í minninu og aðrar upplifanir hlaðast þannig ofan á þær og 

það viðkvæma vill gjarnan gleymast. Samhengi í lífi hvers og eins breytist. Flestir halda í 

minningar sem þeir deila með fáum eða jafnvel engum og ef þær loks komast á yfirborðið 

og rata á vettvang endurminninga veitir það öðrum dýpri skilning á einstaklingnum sem 

verður áhugaverðari fyrir vikið (Sigurður Gylfi Magnússon, 2005, bls. 15). Í gegnum ævina 

byggir maður upp sína eigin ímynd, sumar minningar úr fortíðinni fá að fljóta með en aðrar 

ekki. Svo virðist sem minningar úr braggahverfinu séu ömmu minni ákaflega minnisstæðar 

ef til vill vegna þess að sá tími var óvenjulegur í lífi ungrar stúlku. 

 

3.2 Að varðveita minningar 

Eins og áður hefur verið nefnt eru minningar eitthvað sem við upplifum öll. Þær eru til þess 

gerðar að við rifjum upp liðna tíma. Það hlýtur að vera mikilvægt að varðveita minningar 

sem okkur þykir vænst um, þær eru það sem mótar okkur því að við upplifum misjafna hluti 

og lærum af þeim í lífinu. Þrátt fyrir að við upplifum slæmar minningar þá móta þær einnig 

hver við erum, hvernig við bregðumst við og þess háttar. Þannig getum við lært af hegðun 

okkar. Ef það væri ekki fyrir það eitt að amma sagði mér frá minningum sínum þá hefði þetta 

verkefni verið annað. Hún mótaði það út frá minningum sínum. Þannig náðu nemendur mínir 

að læra af hennar sögu. Ef minningar eru ekki varðveittar þá getum við ekki lært af þeim 

sem eldri eru. Þeir sem hafa upplifað fyrri tíma eru fullir af visku og þekkingu sem ber að 
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kynnast betur. Líklegt er að amma mín hafi sagt öðrum sögur úr braggahverfinu, þær hafa 

vafalaust heillað marga. Hún hefur í gegnum árin haft gaman af því að segja frá en ég hef þó 

grun um að hún skammist sín lítillega fyrir þetta tímabil. Það er einmitt ástæða þess að hún 

vill ekki láta nafns síns getið. Ég held að hún sé ekki sú eina sem skammast sín fyrir þetta 

tímabil, þ mikil fátækt fylgdi braggabúum, oft óregla og drykkjuskapur og samfélagið leit 

niður á braggabúa. 
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4. Skapandi skólastarf 

Skólastarf hefur alla tíð gegnt því lykilhlutverki að móta ungt fólk sem virka lýðræðisþegna 

framtíðarinnar. Því er nauðsynlegt að í skólastarfi sé skapaður vettvangur þar sem nemendur 

þjálfast í að hlusta, sýna sjálfum sér og öðrum virðingu og taka virkan þátt í að byggja upp 

eigin færni og þekkingu. Hlutverk kennara og annarra umsjónaraðila innan veggja skólans 

er að efla sjálfsmynd ungs fólks og kenna því að leita lausna sem hvetur til jákvæðrar breytni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 16). Öflug sjálfsmynd stuðlar að vellíðan og vinnur að 

því að ungt fólk geri sér grein fyrir að það hefur rétt á að vera hamingjusamt. Skapandi 

hugsun og ferli stuðlar að persónulegri og samfélagslegri framþróun (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 17). 

Skapandi skólastarf felst í því að allir nemendur fái að njóta sín á því sviði sem þeir hafa 

áhuga á. Það að vera skapandi getur á margan hátt verið mikilvægur hluti af skólastarfinu í 

heild. Skapandi skólastarf stuðlar að því að nemendur fá tækifæri til þess að skapa og læra 

af sköpun sinni. Jafnvel er hægt að samþætta skapandi námsgreinar og aðrar greinar. Með 

því móti læra nemendur á samfélagið í gegnum sköpun. Skapandi skólastarf er þegar 

nemendur fá að skapa, hvort sem það er í myndlist, leiklist eða sjónlistum. Í þemahefti um 

sköpun segir enn fremur: „Til þess að mæta nýrri og aukinni áherslu á sköpun í menntun á 

öllum skólastigum þurfa kennarar og raunar nemendur einnig að hjálpast að, gefa sér tíma 

til að ræða málin og vera óhræddir við að leita nýrra leiða, losa um og láta reyna á óvænt og 

áhugaverð vinnubrögð (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 

Hjartason, 2012, bls. 6). Í þemaheftinu kemur þó ekki fram skilgreining á 

sköpunarhlutverkinu, eða það kemur ekki fram sameiginlega og mörkuð stefna um hvað felst 

í sér fyrir skólastarfið. Það virðist sem að tilgangurinn sé að viðra mismunandi hugmyndir 

manna um það.  

Í skapandi skólaumhverfi kynnast nemendur sjálfum sér og hæfileikum sínum betur, 

nemendur fá tækifæri til þess að taka þátt í sjálfsskoðun sem skilar þeim skýrari hugmynd 

um framtíðina. Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri til þess að spreyta sig bæði með huga 

og hönd í verklegri vinnu. Það er mikilvægt vegna þess að ekki eru allir nemendur tilbúnir 

til að stunda aðeins bóklegar greinar. Í náttúrufræði eru gerðar tilraunir út frá því bóklega til 

þess að nemendur skilji betur hvað á sér stað. Þeir gera það með því að lesa fyrst og fara svo 

í verklega vinnu sem dýpkar skilning þeirra á viðfangsefninu. Í öðrum námsgreinum dýpka 
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nemendur skilning sinn með því „að læra með því að gera“. Þetta á einnig við í skapandi 

skólastarfi en þar fá nemendur tækifæri til þess að skerpa athyglisgáfu sína og skynjun.  

Leiklistarnám er skapandi, að mati Violu Spolin (1963), það er umfram allt nám sem byggir 

á einstaklingsbundinni og persónulegri nálgun og að upplifa á eigin skinni. Hún lagði ríka 

áherslu á að láta nemandann upplifa hluti á eigin skinni á persónulegu plani. Þær hugmyndir, 

sem Spolin lagði ríka áherslu á um gildi upplifunar og að byggja á reynslu nemenda, tengjast 

einnig kenningum heimspekingsins og sálfræðingsins Johns Dewey. Inntak kenninga 

Deweys (1859) er hversu mikilvægt hugtakið ,,reynsla‘‘ er í öllu námi. Í bók sinni Learning 

by doing, segir að nemendur læri best með því að framkvæma (e: learning by doing), að gera 

hlutina (Dewey, 2000). Hann taldi að nám færi fram þegar nemendur upplifa hlutina á eigin 

skinni. Dewey taldi að með kennslu í leiklist væru nemendum gefin ákveðin verkfæri til að 

uppgötva, gera athuganir og kannanir.  

Sem dæmi er hægt að segja að nemendur skynji tóna með hlustun. Með því að nemendur búi 

sjálfir til tónana verður skilningur á þeim dýpri, þar sem þeir nota fleiri skynfæri  Eisner 

(2002) taldi að listirnar, þar á meðal leiklist, væru afar góður vettvangur til að þjálfa 

nemendur í að túlka hluti á ýmsa vegu og til að tjá jafnvel sama hlutinn með margvíslegum 

hætti. Hann lagði það til að reynt yrði að fá nemendur til að vera opnari fyrir því 

ófyrirsjáanlega, þeir ættu það til að vilja fylgja fyrirmælum. Þess í stað ætti að reyna að örva 

forvitni nemenda sem gæti þá stundum kallað fram uppgötvanir eða betri lausnir en ella. 

Hann bætti við að grundvöllur alls náms væri að rannsaka og uppgötva. Eisner taldi að nám 

ætti að vera sett fram á sem fjölbreytilegastan hátt og ekki þyrftu allir nemendur að vera 

sammála um niðurstöðurnar. 

Segja má að í nánast öllu skapandi umhverfi vinni nemendur með skynfærin. Þar eru þeir að 

hlusta, horfa, snerta og lykta. Með því móti öðlast nemendur dýpri skilning á viðfangsefninu. 

Nemendur í skapandi skólaumhverfi fá að upplifa nám sitt og þekkingu á annan hátt, þreifa 

meira fyrir sér og dýpka skilning sinn með verklegum hætti. Eða – eins og Dewey kallaði 

það–  ,,að læra með því að gera“. 

Það sem sameinar allar listgreinar er áhersla á að læra með því að gera, skapa, túlka og tjá. Í 

skapandi starfi fá nemendur tækifæri til að virkja sköpunarferli sitt og að þjálfast í að taka 

ákvarðanir þar sem þeir vega og meta mismunandi valkosti og sjá afleiðingar af því vali. 

Nemendur þroskast í samvinnu og samtali við aðra, efla sjálfstæð vinnubrögð og 

sjálfsþekkingu. Í þessu gefandi ferli finna nemendur hæfileikum sínum farveg (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 140). Menntagildi listgreina er mikilvægur þáttur í öllu skólastarfi. 
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Sköpun opnar nemendum fjölbreyttari leiðir til að vinna með hugmyndir sínar, spyrja 

spurninga, endurspegla eigin reynslu og túlka reynslu annarra. Nemendur þroska þannig 

hæfileika sína og getu og meta gjörðir sínar og umhverfi með gagnrýnum hætti. Það hefur 

sýnt sig í gegnum tíðina að við sköpun opnast oft ný sýn á hugmyndir og hluti, hún losar um 

hömlur og nemendur fá tækifæri til að njóta sín í óvenjulegum og ögrandi verkefnum. Í sinni 

fjölbreyttu mynd fást listir við hugtök, hugmyndir og hluti sem tengjast manneskjunni og 

hennar nánasta umhverfi. Listir hreyfa við nemendum á margvíslegan hátt, næra 

ímyndunarafl og efla fegurðarskyn (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 143). 

 

4.1 Leikkona kynnist kennarastarfinu 

Kennarastarfið getur oft verið margþætt og á sama tíma flókið. Það eru fáir utan 

kennarastéttarinnar sem geta sett sig í spor kennara eða gera sér grein fyrir því hversu 

margslungið og fjölbreytt starfið er. Að koma inn í framhaldsskóla sem kennari var upplifun 

og reynsla sem ég lærði hvað mest af í ferlinu sjálfu. Þarna er kominn saman hópur af ungu 

fólki sem hefur svo margt að gefa, það er misjafnlega statt hvað varðar tilfinningar og þroska. 

Allir nemendur hafa sinn eigin persónuleika og stíl, kennarinn kynnist öllum og á einhverjum 

tímapunkti á hann samskipti við alla nemendurna sameiginlega eða hvern fyrir sig.. 

Kennarinn verður iðulega félagslegur stuðningur, fyrirmynd og hálfgerður uppalandi að mati 

kennslufræðingsins Sams Intrator. Í rannsókn Intrators (2005) talar hann um að nemendur 

vilji að kennarinn þekki þá sem persónur, þeir vilji að kennarinn skilji þarfir þeirra og áhuga 

og virði þá sem persónur.  

Það er engin regla sem segir til um það hvernig hver og einn tekst á við kennarastarfið. Þó 

er hægt að styðjast við ábendingar sem koma m.a fram í aðalnámskránni. Þar kemur fram að 

fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 13). Einnig má segja að markviss og skýr samskipti 

ásamt góðri kennslu stuðli að námi og aukinni hæfni ungmenna. Í aðalnámskrá er mælt með 

að kennarar leitist við að skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi 

námsumhverfi. Í hvetjandi námsumhverfi afla nemendur sér þekkingar og leikni, örva 

starfsgleði sína og efla frjóa hugsun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 13). 

Fyrir kennarann er mikilvægt að átta sig á að kennsluaðferðir eru í eðli sínu ólíkar og 

markmið þeirra mismunandi eftir námsgreinum. Hver kennsluaðferð einkennist af þeim 

kennara sem beitir henni. Allt getur haft áhrif á hvernig kennslan tekst til, orðalag við 
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kynningu, bros á réttum eða röngum stöðum eða smávægileg truflun frá nemendum sem snýr 

út úr viðfangsefni tímans (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 13). Þegar unnið er með erfiðum 

nemendum geta þeir truflað einbeitingu annarra nemenda sem vilja læra en fá ekki frið til 

þess. Framkoma kennarans og sú kennsluaðferð, sem hann beitir, getur fallið svo vel saman 

að árangurinn verður markviss og sannfærandi, nemendahópar eru þó mismunandi og þrátt 

fyrir að ákveðin tækni virki á einn hóp þarf ekki að vera að hún virki á alla. Varðandi fas, 

framkomu og verklag kennara eru fimm þættir sem nytsamlegt er að huga að. Raddbeiting, 

augnsamband, að hafa áhuga og sýna hann í starfi, líkamstjáning og virk hlustun (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 14). Það er ómetanlegt að hafa þægilega rödd og geta beitt henni á 

lifandi hátt. Þá er gott að tala beint við nemendur og beita röddinni með óþvinguðum og 

eðlilegum áherslum. Í framhaldi af því er mikilvægt að horfa á þann sem talað er við, það 

undirstrikar öryggi og sjálfstraust. Röddin berst betur og tjáning verður markvissari því 

svipbrigði hafa mikil áhrif á það sem sagt er. Til þess að nemendur fái áhuga á því 

viðfangsefni, sem tekið er fyrir, er mikilvægt að áhugi kennara sé til staðar. Smitandi áhugi 

er mikilvægur í kennslu. Kennarinn þarf ekki einungis að hafa áhuga á því sem hann er að 

kenna heldur líka á starfinu sem slíku, hann þarf að sýna fram á að það sé gaman að kenna 

(Ingvar Sigurgeirsson 1999, bls. 15). Það sem hefur mest áhrif, hvað þetta varðar, er hversu 

mikinn áhuga kennarinn sýnir nemendum sínum. Nemendur vilja finna að kennarinn hafi 

áhuga á því sem þeir leggja til málanna. Það getur hann sýnt með virkri hlustun og 

svipbrigðum. Til þess að sanna fyrir nemendum virka hlustun er oft gott að endurtaka eða 

umorða það sem nemandinn hefur sagt og spyrja síðan hvort að það sé ekki rétt skilið. 

Líkamstjáning er einnig mikilvæg í þessu sambandi en með líkamsstöðu, handahreyfingum 

og bendingum má tjá margt eða leggja áherslu á það sem sagt er (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, 

bls. 24). 

Alla ofangreinda þætti var gagnlegt að hafa í huga þegar ég hóf kennslu mína. Það var vægast 

sagt krefjandi að ganga inn í framhaldsskóla sem kennari. Í fyrstu var ég kvíðin yfir því að 

nú þyrfti ég að setja mig í stellingar kennarans, að geta verið fyrirmynd á fræðilegum grunni. 

Ég hugsaði mikið til þess hvernig nemendur myndu taka á móti mér sem kennara, hvort þeir 

myndu taka mark á mér yfirleitt. Í leiklistarkennslu byggist vinnan oft mikið á traustæfingum 

og æfingum sem stuðla að samheldni innan hópsins. Nemendur sýndu mér ákveðið traust 

með því að gera æfingarnar sem ég setti fyrir, ég tók þátt í þeim flestum og með þeim hætti 

náði ég að verða hluti af hópnum. Ekki liggur í augum uppi hvar maður á að staðsetja sig í 

kennslustofunni. Erfitt getur reynst að finna milliveginn milli þess að vera kennari eða vinur. 
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Ég fann strax að nauðsynlegt er að standa með sjálfum sér og sínum kennsluaðferðunum og 

trúa á eigin getu. Hugtakið trú á eigin getu (e. self efficiacy) var sett fram af kanadíska 

sálfræðingnum Albert Bandura. Í því felst mat einstaklings á eigin hæfileikum til að leysa 

tiltekið verkefni. Trú einstaklings á eigin getu segir ekki til um eiginlega hæfileika hans 

heldur færni í að skipuleggja athafnir sínar og setja sér markmið í samræmi við getu sína 

(Bandura, 1997). Bandura bendir á að trú kennara á eigin getu felist í mati þeirra á eigin 

hæfileikum til að leysa tiltekin verkefni. Til dæmis má nefna undirbúning, skipulagningu og 

framkvæmd aðgerða sem eru nauðsynlegar til að ná kennslumarkmiðum. Réttmætt, jákvætt 

mat á eigin hæfileikum til þess að takast á við þessi verkefni er talið hafa mótandi áhrif á 

seiglu kennara í starfi (Jackson og Mentzer, 2015).  

 Með hverjum kennslutímanum sem leið byggðist upp sjálfstraust og ég fór að læra inn á 

nemendur og þeir á mig. Ég fann að það sem virkaði best var að mæta nemendum á 

jafningjagrundvelli, sýna einlægni, skilning og síðast en ekki síst að vera til staðar.  

4.2 Leiklist í skólastarfi 

Nytsamlegt er að grípa til aðalnámskrár þegar kennsla er annars vegar. Til þess að stuðla að 

velferð nemenda er mikilvægt að milli grunnskóla og framhaldsskóla séu virk tengsl og 

miðlun upplýsinga eigi sér stað. Grunnskólanemendur eiga að geta komið inn í 

framhaldsskóla og haldið áfram með þá menntun sem átti sér stað í grunnskóla (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 66). Því er nauðsynlegt að nemandi, sem ætlar sér í frekara nám, 

byggi ofan á fyrri fræðslu og þekkingu. Þess ber að geta að fyrsta hæfniþrep framhaldsskóla 

skarast á við unglingastig grunnskólans á þann hátt að lýsing á fyrsta hæfniþrepi 

framhaldsskóla er jafnframt lýsing á þeirri hæfni sem stefnt er að við lok grunnskóla. Til 

þess að kenna við framhaldsskóla er hjálplegt að kynna sér starf grunnskólanna fyrst og átta 

sig á úr hvaða umhverfi nemendur koma upp í framhaldsskólann. Áherslur aðalnámskrár 

grunnskóla (2011) eru markvissar þegar kemur að hverju fagi fyrir sig. Ástæðan er sú að 

grunnfögin í grunnskólanum eru oftar en ekki þau sömu. Þegar nemendur koma upp á 

framhaldsskólastig er valið fjölbreyttara og hver framhaldsskóli hefur meira frelsi til þess að 

velja námsgreinar og stefnu inn í sinn skóla. Í gegnum ferli mitt í kennslunni velti ég því 

fyrir mér hvers vegna svona mikill munur væri á milli aðalnámskrár grunnskóla og 

framhaldsskóla. Það gefur augaleið að munurinn er töluverður á þessum skólum enda um 

hvort sitt stigið og aðrar áherslur að ræða. Samt mætti ef til vill leggja til að tímabært sé að 

betrumbæta Aðalnámskrá framhaldskóla, hún þarf að vera ítarlegri. Upplýsingarnar eru 
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góðar en almennar. Þegar stuðst er við hana þarf kennarinn stundum að geta í eyðurnar. Hver 

kennari þarf að aðlaga kennslu sína að námskránni.  

Nám í leiklist kemur ekki beint fram sem leiklistarmenntun heldur fellur það undir skapandi 

greinar. Það mætti laga þennan þátt í Aðalnámskrá framhaldsskóla og skipta skapandi 

greinum niður í ítarlegri hluta með betri hæfniviðmiðum og markmiðum. ,,Menntun í leiklist 

snýst um að þjálfa nemendur í aðferðum listgreinarinnar en ekki síður um læsi á leiklist í 

víðu samhengi og á að dýpka skilning nemenda á sjálfum sér, mannlegu eðli og samfélagi“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls.145). Hið sama á væntanlega við þegar leiklist er kennd 

í framhaldsskóla. Í leiklistarkennslu fá nemendur tækifæri til þess að setja sig í spor annarra 

og prófa sig áfram með mismunandi tjáningarform í öruggu umhverfi í skólanum. Markvisst 

er unnið að því að efla ábyrgðarkennd, frumkvæði, sjálfstæði og umburðarlyndi nemenda og 

gefa þeim tækifæri til að afla sér þekkingar sem ýtir undir frumlega hugsun og sjálfstæð 

vinnubrögð (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). Nemendur fara auðveldlega 

út af sporinu í leiklist, þeim finnst sjálfsagt að grínast mikið og tala frjálslega um ýmis 

málefni. Því er nauðsynlegt að á staðnum sé kennari sem grípur inn í ef nemendur fara yfir 

strikið. Málefnin í leiklistarkennslunni verða að vera innan siðsamlegra marka. Þrátt fyrir að 

nemendur fái að leika sér í spuna er mikilvægt að þeir viti hver mörkin eru og hvenær þeir 

stíga yfir þau (Boal, 2002, bls. 72). Hið jákvæða við leiklist er að hún getur tekist á við mál 

sem efst eru á baugi innan samfélagsins hverju sinni og brenna því oft á nemendum. 

Samfélagsvitund þeirra skerpist því í ferlinu og þeir verða hluti af lýðræðislegri þátttöku 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 146). Leiklist hefur þann kost að skapa umræður um 

alls konar málefni sem skipta unglinga miklu máli. Þegar ólga myndast í samfélaginu er 

nytsamlegt að geta gripið til vopna leiklistarinnar til þess að ræða og leysa málefni sem koma 

upp í hugann hjá unga fólkinu. Þetta má gera á einfaldan þátt með því að búa til aðstæður og 

persónur í leiklistarstofunni, þar kljást nemendur saman við eitthvert vandamál og leysa það. 

Ef til vill má segja að ábyrgð kennarans í leiklistarkennslu sé töluverð því að oft verða þeir 

eins konar leiðbeinendur nemenda sína út í lífið. Fagmennska kennara byggist fyrst og fremst 

á sérfræðilegri menntun og þekkingu. Á kennurum hvílir ekki einungis skylda til að miðla 

þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, 

örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. Kennarar leitast við að skapa góðan skólabrag, 

réttlátar vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 

13). Í leiklistarkennslu skiptir máli að andrúmsloftið sé óþvingað í skólastofunni að þar ríki 

samheldni og traust því að þannig líður nemendum vel. Mikilvægt er fyrir leiklistarkennara 
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að ná að skapa gagnkvæmt traust hjá nemendum til að nemendur geti lifað sig inn í leikræna 

ferlið. Sjá þarf til þess að friður ríki fyrir utanaðkomandi áhrifum og gefa þarf nemendum 

tíma til að lifa sig inn í viðfangsefnin (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). 

Ákveðin nánd getur myndast milli nemenda og kennara. Þetta var eitt af því sem ég átti hvað 

erfiðast með að takast á við, nemendur opnuðu sig um sín hjartans mál og stundum vissi ég 

ekki hvernig bregðast skyldi við. Í slíkum tilvikum er mikilvægt að vera góður hlustandi og 

vera leiðbeinandi fyrir nemendur eftir bestu getu. Eins og áður var nefnt er mikilvægt að 

hlusta með opnum huga og taka á móti því sem nemandi segir.  

 

4.3 Þverfagleg kennsla – kostir og hindranir 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, sem kom út árið 1989, er samþætting fyrst skilgreind sem 

markmið. Námskráin greinir frá því að viðfangsefnið í þverfaglegri kennslu krefjist 

þekkingar og færni sem sótt er í fleiri en eina námsgrein. Markmiðið með þessari 

kennsluaðferð er að athuga námsefnið út frá nokkrum sjónarhornum en það á að stuðla að 

dýpri skilningi og heildarsýn nemenda (Lilja M. Jónsdóttir. 1996, bls. 9). 

Mikilvægi þess að samþætta námsgreinar er gjarnan nefnt í tengslum við 

fjöldagreindakenningu Howards Gardner (1993). Í henni er greindum mannsins skipt í átta 

flokka: málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, tónlistargreind, hreyfigreind, 

félagsgreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Fjölgreindakenningin gengur út á 

að greindirnar séu missterkar og starfi saman á mismunandi hátt hjá ólíkum einstaklingum. 

Viðfangsefni þurfa því nemendur að geta nálgast út frá ólíkum forsendum, þvert á 

námsgreinar, til að námið verið sem heildstæðast. Leiða má að því líkur að kostir 

samþættingar séu talsverðir. Meiri líkur er á að hver nemandi fái viðfangsefni og verkefni 

við sitt hæfi þar sem hæfileikar hans fá notið sín. Námið verður fjölbreyttara og áhersla er 

lögð á virkni og þátttöku. Oft gefst meiri tími til að leysa verkefnin en það eykur tækifærin 

til að kafa dýpra í verkefnin. Þess má geta að nemendur fá aukið valfrelsi þar sem hver 

nemandi velur sér viðfangsefni í samræmi við getu sína og áhuga. Því má bæta við að 

nemendur geta nálgast verkefnin frá mörgum ólíkum sjónarhornum í samþættum 

verkefnum (Gardner, 1993; Lilja M. Jónsdóttir, 1996) Það sem helst stendur í vegi fyrir 

samþættingu námsgreina er að sumum kennurum finnst óþægilegt að vinna eftir 

vinnubrögðum samþættingar, öðrum finnst hávaði og streita fylgja samþættingu (Lilja M. 

Jónsdóttir, 1996, bls. 10–11). 
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5. Augusto Boal og heimildaleikhús (Verbatim) 

 

Leikhúsaðferðirnar, sem kennsla mín byggðist á, var annars vegar tækni Augustos Boal og 

,,leikhúss hinna kúguðu‘‘ og heimildaleikhússins. Nemendur fengu að vinna með báðar 

þessar aðferðir samhliða því að læra um braggamenninguna í Reykjavík.  

 

5.1 Augusto Boal 

Augusto Boal var brasilískur leikhúsfrömuður sem fæddist árið 1931, hann lést árið 2009 

eftir langan og áhrifaríkan feril. Í gegnum tíðina starfaði hann sem listrænn stjórnandi, 

leikskáld, leikstjóri, fræðimaður, kennari, aktívisti, rithöfundur og stjórnmálamaður (Dwyer, 

2004, bls. 199). Boal nálgaðist leiklist á nýstárlegan hátt þar sem lögð var áhersla á að beita 

leiklist til samfélagslegra úrbóta. Þetta gerði hann með margvíslegri tækni og mótaði aðferðir 

sem veittu almenningi rödd. 

Árið 1956 ákvað Augusto Boal ásamt fleirum að stofna leikhús fyrir brasilíska borgara. Þetta 

gerðu þeir á eigin forsendum og Arena-leikhúsið var stofnað. Þjóðernishyggja reið yfir í 

Brasilíu á þessum tíma og markmið Boals og félaga var að byggja upp leikhús sem fjallaði 

um brasilískan veruleika. Fyrstu leikritin, sem sýnd voru í leikhúsinu, fjölluðu ýmist um 

skert lífsskilyrði járnbrautaverkamanna, framhjáhald í úthverfum svo og hjátrú um hina 

heilögu jómfrú og djöfulinn (Boal, 2008, bls. 139). Leikhópurinn einbeitti sér að því að allir 

gætu verið áhorfendur, ekki ætti að skipta máli hvaða stétt þeir tilheyrðu. Á þessum tíma 

ríkti sú hefð að leikhúsið væri einungis fyrir hærri stéttir. Hópurinn, hins vegar, einbeitti sér 

að lægri stéttum eða að þeim sem Boal kaus að kalla hina ,,kúguðu“. Með þessu er átt við 

hóp sem upplifir ákveðna útskúfun í samfélaginu, hvort sem það snýr að peningalegu eða 

félagslegu hliðinni. Í leikhúsi hinna kúguðu gegnir áhorfandinn jafn mikilvægu hlutverki og 

leikendurnir. Þeir eru hvattir til að hafa skoðun, skipta sér af og leiðrétta verkið. Í hefðbundnu 

leikhúsi er varpað fram heimsmynd sem áhorfendur koma til með að velta fyrir sér og ræða 

sín á milli. Í leikhúsi hinna kúguðu eru þessar myndir kynntar til þess að rífa þær niður og 

skipta út fyrir aðrar. Áhorfendur fá tækifæri til þess að endurskapa framvindu leikþáttarins 

með það að markmiði að þjálfast í að umbreyta eigin veruleika (Boal, 1995, bls. 72). Ef til 

vill má segja að með því að berjast gegn kúgun í ímynduðum heimi leikhússins æfa 

þátttakendur sig í að styrkja og undirbúa sig fyrir baráttuna gegn kúgun í raunveruleikanum. 
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Leikhús hinna kúguðu er á landamærum skáldskapar og raunveruleika, þátttakendur koma 

með sínar skoðanir og áherslur inn í ímyndaðan heim leikhússins.  

Frá fyrsta degi lagði Boal mikla áherslu á samspil leikenda og áhorfenda. Með tímanum 

þróaðist leikhúsform hans (e. forum theatre) en það var komið til að vera. Nafnið gefur til 

kynna samræðuvettvang sem verður til þegar jafningjar fá á lýðræðislegan hátt að tjá sig 

innan leikhússins, virkja hugmyndir og hlusta á aðra. Áhorfendur renna saman við leikara 

og á staðnum er aðeins einn þátttakandi sem er hvorugt en hann ber nafnið „jókerinn“ (e. 

drama resource). Hlutverk jókers er að stjórna verkinu, án þess þó að hafa áhrif á það á 

nokkurn hátt. Jókerinn þarf einungis að hafa í huga að hann þarf alltaf að taka afstöðu með 

„þeim ,kúguðu“. Hlutverk hans er að halda verkinu gangandi með spurningum, nýjum 

hugmyndum og lausnum frá áhorfendum. Hann kynnir aðstæður fyrir viðstöddum til að 

komast að ákveðnum málalokum, hvort sem niðurstaða finnst innan hópsins eða ekki (Boal, 

2008, bls. 126). Með þessum hætti braut Boal niður vegginn á milli persóna verksins og 

áhorfenda en í leiðinni gaf hann áhorfendum tækifæri til þess að hafa áhrif – ekki einungis í 

orði heldur einnig á borði. Áhorfsleikaranum eða hinum svokallaða ,,spect-actor‘‘ er gert að 

standa upp og fara inn í leikverkið með tillögu að breytingu og framkvæma hana. Boal lagði 

áherslu á þetta samspil leikara og áhorfenda: ,,Ég trúi því að öll raunverulega byltingarkennd 

leikfélög eigi að færa sviðsetninguna í hendur fólksins svo að fólkið sjálft geti nýtt sér hana. 

Leikhúsið er vopn og það er fólkið sem á að beita því“ (Boal, 2008, bls.98). 

Boal tókst á við ýmislegt í gegnum tíðina og um tíma var hann á þingi fyrir 

verkamannaflokkinn (PT) í Rio de Janeiro þar sem hann kom fram með nýjasta 

leikhúsformið sitt. Það kallast löggjafarleikhúsið. Með því á fólk að geta notað leikhúsið sem 

miðil til að koma ábendingum um lagabreytingu eða um ný lög á framfæri til þingsins 

(Michael Huxley og Noel Witts, 1996, bls. 91) 

Leikhústækni Boals var nýtt í kennslunni minni á þann hátt að við notuðumst við æfingar 

hans og tengdum þær við verkefnið um braggamenningu. Æfingar hans eru góðar bæði sem 

upphitun og til þess að taka á málefnum sem þarf að kljást við og leysa. Ég notaðist við leiki 

sem Boal hefur samið. Þeir hafa allir sama þema, öll tæknin snýr að kúgun að einhverju leyti. 

Ástæðan fyrir því að þessar æfingar voru notaðar í kennslunni varað þær nýtast vel til að 

samþætta braggahverfisverkefnið og leiklist. Markmiðið var einnig að nemendur lærðu nýja 

tækni og um fleiri leikhúsfrömuði innan listaheimsins. Markmiðin voru nokkuð skýr en fyrir 

hverja kennslustund voru nefnd bæði hæfniviðmið og lykilhæfni. Eftir kennsluna var síðan 
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hægt að hafa umræðu um hæfniviðmiðin og lykilhæfnina og sjá hvort þeim hefði verið náð. 

Þannig gat ég séð hvernig gekk í kennslunni og lært af reynslunni. 

Það má ef til vill segja að leikhústækni Augustos Boal hafi orðið fyrir valinu vegna þess að 

innihald kennslunnar hjá mér og hugmyndafræði hans haldast í hendur. Viðfangsefni 

kennslunnar sneri að braggasamfélaginu sem varð til á Íslandi eftir hernám. Þarna var um að 

ræða minnihlutahóp sem varð fyrir ákveðinni kúgun eða útskúfun í samfélaginu. Þar sem 

Boal lagði mikla áherslu á að leikhúsið væri fyrir alla, líka þá kúguðu, fannst mér vinna hans 

eiga sérlega vel við í þessu tilviki. Það kom sér vel að setja nemendur í spor braggabúa og 

með hugmyndafræði leikhúss að vopni fundu nemendur lausnir og gátu sett sig í spor fólks 

á þessum tíma. 

5.2 Heimildaleikhús 

Heimildaleikhús eða ,,Verbatim Theatre“, eins og það er kallað á ensku, er leikhús þar sem 

samfélagið ásamt hópi af leikhúsfólki vinnur saman að leikgerð. Það er gert með því að 

leikhúsfólkið tekur viðtöl við þann hluta samfélagsins sem við á hverju sinni. 

Samsköpunarleikhús á rætur sínar að rekja til Bretlands árið 1960. Til að byrja með var 

aðferðin notuð til þess að rödd þeirra sem ekki fengu tækifæri til þess að tjá sig heyrðist. 

Yfirleitt var um að ræða einstaklinga sem á einhvern hátt var þaggað niður í innan 

samfélagsins (Anderson, 2007, bls. 56).  

Fyrstu skref innan samsköpunarleikhúss eru að velja sér viðfangsefni, oftar en ekki er það 

atburður eða málefni sem snertir heilt samfélag. Leikhópurinn leggst í heimildavinnu, viðtöl 

eru tekin þar sem almenningur tjáir sig um málefnið eða atburðinn. Margir klukkutímar af 

upptökum eru síðar skoðaðir, efni valið úr og sett inn í leikrænt ferli, tjáningu og 

sviðssetningu. Það sem þótti sérstakt við heimildaleikhús og þykir enn í dag er að með því 

að segja sögur annarra orðrétt skín persónuleiki viðkomandi í gegn. Í samsköpunarleikhúsi 

er ekki einungis skoðað samband á milli minninga og sýningar, heldur einnig sambandið 

milli leikarans og þess sem viðtalið er tekið við. Þrátt fyrir að í leikhúsi þurfi leikarar oft að 

,,herma eftir‘‘ eða ,,leika‘‘ ákveðna manneskju og draga fram persónueinkenni hennar, getur 

leiktækni innan samsköpunarleikhússins vafist fyrir mörgum. Þeir þurfa að finna leiðir til 

þess að segja frá minningum annarra og í leiðinni bera virðingu fyrir þeim sem þær eiga. 

Þetta getur reynst flóknara heldur en það hljómar enda er um líf annarra að ræða (Brown, 

2010, bls. 98). Handrit sýningarinnar er í raun í eigu þeirra sem sögðu sögurnar í viðtölunum. 
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Þess ber að geta að leikhópurinn þarf að fara varlega með efnið og vinna það í samvinnu við 

viðmælanda (Heddon, 2008, bls. 124) 

Ég hef oft velt fyrir mér hver galdurinn sé við að leika minningar annarra þannig að 

áhorfendur séu sannfærðir og sáttir. Þegar spurningar leikara vakna um þessa tækni hlýtur 

að vera æskilegt að segja við sjálfan sig: ,,Ég er ekki að reyna að vera þessi manneskja,“ 

heldur: ,,Ég er að segja áhorfendum sögu hennar“ . Markmið leikhópsins er að komast eins 

nálægt raunveruleikanum og hægt er. Ekki skemmir fyrir ef efnið er ekki skáldskapur, ef 

viðburðirnir áttu sér stað og hafa á einhvern hátt markað fótspor í sögu landsins. Þegar 

þessi tiltekna tækni hófst um 1960 var það í fyrsta skipti sem verkin voru það sem á ensku 

kallast ,,site specific‘‘ (Anderson, 2007, bls. 56) en það þýðir að leikhópurinn verður að 

sýna fram á nákvæmlega þann stað þar sem viðburðurinn gerðist eða draga upp eins líka 

mynd og hægt er. Raddir einstaklinganna, sem segja sína sögu, eru spilaðar í takt við 

leikhópinn, það hjálpar því einnig ef sviðsmyndin er sambærileg þeim stað sem fjallað er 

um. Áhorfendur ná að skilja söguna betur ef þeir geta tengt söguna við tímann, persónurnar 

og staðinn. Leikstjórinn Nicholas Kent segir að markmiðinu sé náð ef áhorfendur ganga út 

úr leikhúsinu og velti fyrir sér raunveruleika persónanna. ,,Góðu verbatim leikriti er hægt 

að líkja við spennandi réttarhöld“ (Blythe, 2008, bls. 139). 

 

Ég notaði heimildaleikhús í kennslu minni að því leyti að nemendur lærðu aðferðirnar sem 

notaðar eru innan leikhússins, prófuðu þær og upplifðu leikferlið. Mikilvægt er fyrir 

leiklistarnemendur að læra nýja tækni og þannig bæta við þá þekkingu sem er til staðar. 

Þegar ég byrjaði að kenna þeim vissu þeir ekki hvað heimildaleikhús væri. Eftir kennsluna 

tók ég viðtöl við nemendur og á svörum þeirra sást að þeim þótti tæknin heillandi og að þeir 

myndu nota þessa tækni áfram. Nemendur unnu með viðtal við ömmu mína, þeir nemendur 

fengu þó frjálsar hendur, þeir hlustuðu á viðtalið, bjuggu síðan til persónur og því næst 

atriðið sjálft. Með þessu móti lærðu nemendur að nota tækni heimildaleikhúss. 

5.3 Heimildaleikhús á Íslandi 

Samsköpunarleikhús eða heimildaleikhús er frekar nýtt fyrirbæri á Íslandi og hefur verið 

lítið notað innan leikhúsheimsins. Það eru þó nokkrar sýningar, sem sýndar hafa verið á 

Íslandi, sem notast við þessa tækni. Árið 2016 var til dæmis sýning í Borgarleikhúsinu þar 

sem tekinn var fyrir sá hræðilegi atburður, er átti sér stað á Flateyri þegar snjóflóð féll yfir 
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byggðina, og lést hópur fólks. Áfallið átti sér stað árið 1995 og var flóðið af þeirri stærð að 

hálft þorpið varð undir því.  

Hrafnhildur Hagalín og Björn Thors unnu verkið upp úr viðtölum við fólk sem upplifðu 

atburðinn. Í byrjun sýningarinnar mátti heyra fólkið tala um sjávarþorpið sitt og leikarar lýstu 

í leiðinni sjálfu þorpinu og það gerðu þeir á mjög eftirtektarverðan hátt. Áhorfendur fengu 

nákvæma lýsingu á þorpinu, leikarar röðuðu upp bókum og hlutum til þess að tákna húsin. 

Á örfáum mínútum voru leikararnir búnir að stilla upp Flateyri, áhorfendur gerðu sér því 

snemma grein fyrir að um lítinn bæ var að ræða og íbúafjöldi ekki mikill, tengsl fólksins, 

sem þar bjó, voru því mjög náin. Í þessu heimildaleikhúsi varð plastpoki á myndvarpa 

skyndilega orðinn Eyrarfjall. Einnig teiknuðu pappakassar á vinnuborði, borðlampar og 

farsími sannfærandi mynd af ferð snjóflóðsins niður hlíðina þessa örlagaríku nótt. Sögurnar, 

sem urðu til á sviðinu, voru magnaðar. Löng eintöl leikara einkenndu síðari hluta verksins 

og lýstu líðan fólks í flóðinu og eftir björgun.  

Í lok sýningarinnar var greinilegt að heimildaleikhús átti hlut í gerð verksins. Heyra mátti 

raddir þeirra sem upplifðu flóðið og lýsingar þeirra. Áhorfendur upplifðu verkið eins og þeir 

væru á staðnum. Það er vart hægt að komast nær raunveruleikanum en það.  

Í byrjun árs fór ég síðan í heimildaleikhús í Tjarnarbíói. Þar vann leikhópurinn RaTaTam 

sýninguna Suss upp úr samtölum við fórnarlömb heimilisofbeldis, nokkra karlmenn og þó 

nokkuð margar konur. Þegar inn í leikhúsið var komið mætti mér forleikur í anddyrinu, einn 

leikaranna sat á barborðinu í náttslopp og fór í hlutverk trúbadors. Á meðan ég sötraði 

hvítvínið mitt hlustaði ég á söng um að heimilisofbeldi sé brot á mannréttindum sem verði 

að laga. Leikararnir stigu hver á fætur öðrum fram í andyrðið í hálf nöturlegum búningum 

og „impróvíseruðu“ meðal leikhúsgesta. Síðar var okkur hleypt inn í reykfylltan salinn. 

Sviðsmyndin var einföld og notast var við hana alla sýninguna. Þar var að sjá nokkrar hurðir 

sem stillt var upp í hring, eins og herbergi eða búr, byggt upp af hurðarkörmum. Síðar í 

sýningunni var vísun til hálfgerðs fangelsis áberandi eða að vera læstur innan heimilis þar 

sem ofbeldisfull hegðun er við lýði.  

Verkið sagði sögu barna sem eru rænd sakleysi sínu og misnotuð, þau verða vitni að ofbeldi 

sem þau þegja um út í frá og eru þannig gerð ábyrg fyrir velferð foreldranna. Börnin munu 

borga fyrir það sem fullorðnir hafa gert þeim, viljandi eða óviljandi. Í sýningunni var líka 

sögð saga fullorðinna, reiði þeirra og þrá eftir ást og jafnvægi. Sýningin var mjög áhrifamikil 

og byggð á mörgum harmsögum frá heimilum okkar Íslendinga. Leikhópurinn sýndi þetta 

stundum á gróteskan og súrrealistískan hátt, jafnvel þannig að áhorfendur vissu ekki hvort 
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hlæja mætti að aðstæðunum. Að mínu mati stóð ein sena upp úr í verkinu en þar var 

munnhörpu stungið upp í börnin við matarborðið á jólunum og fjölskyldurifrildið milli 

drukkinna og árásargjarnra foreldra og taugatrekktra barna fór fram í munnhörputónum. 
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6. Listnám 

Í Borgaholtsskóla geta nemendur tekið listnám til stúdentsprófs. Listnámsbrautin er þriggja 

ára stúdentsprófsbraut þar sem nemendur fá undirstöðu í grafískri hönnun, kvikmyndagerð 

og leiklist. Í framhaldinu velja nemendur síðan eitt af þessum sviðum sem þeir vilja 

sérhæfa sig í. Talið er að námið henti þeim nemendum vel sem hyggja á frekara nám í 

þessum listgreinum en veitir jafnframt haldgóða almenna menntun þar sem áhersla er lögð 

á skapandi verkefnavinnu og sjálfstæð vinnubrögð. Auk verklegra áfanga stunda nemendur 

nám í fræðigreinum lista og hönnunar svo og í kjarnagreinum í bóknámi og íþróttum. Nám 

á listnámsbraut, segir í kynningu á náminu, er lifandi, skapandi og skemmtilegt. Það opnar 

dyr að spennandi möguleikum að námi loknu (Listnámsbraut, 2016). Á leiklistarbraut er 

tekin fyrir þjálfun í raddbeitingu og sviðshreyfingum ásamt leiktækni á sviði og í 

kvikmyndum. Reynt er að leggja góðan grunn í leiklist sem vonandi gefur nemendum 

möguleika á frekara námi á því sviði. Á brautinni er lögð áhersla á þekkingu og færni í 

fjölbreyttum þáttum sviðsetningar, leikgerðar, lýsingar, sviðsmuna, búningahönnunar, 

leikmyndagerðar og hljóðvinnslu. Í náminu er fléttað saman fræðilegum og verklegum 

þáttum. Fræðilegu áfangarnir gefa yfirlit yfir faglegan og sögulegan grunn til sköpunar og 

rannsókna við uppsetningu sviðsverka (Listnámsbraut, 2016). 

Aðstaðan fyrir listnámsnemendur er til fyrirmyndar í Borgarholtsskóla. Þar fá nemendur 

svigrúm til þess að prófa sig áfram og fá afnot af öllum þeim búnaði sem til þess þarf. 

Leiklistarstofan er snyrtileg og vel skipulögð. Búningarnir eru í stórum skápum á hjólum. 

Þeir eru færanlegir sem er ákveðinn kostur þegar um plássfrekar leikuppsetningar er að 

ræða.  

 

6.2 Spurningar í upphafi kennslu 

Áður en kennslan hófst fannst mér mikilvægt að finna út hvaða væntingar nemendur höfðu 

til kennslu minnar. Einnig fannst mér gagnlegt að fá svör við því hvað þeir héldu að þeir 

myndu læra í tengslum við kennsluna. Góð kennsla byggir á kennslufræði að mati Morgan 

og Saxton (1994, bls. 7) sem benda á að kennari verði að byggja kennslu sína á 

upplýsingum sem hann hefur um nemendur, þekkingu þeirra og áhuga. Með þær 

upplýsingar í farteskinu getur hann undirbúið sig vel og reynt að glæða áhuga nemenda 

með heillandi viðfangsefnum. Að auki þurfti ég að vita hvort nemendur hefðu séð 

kvikmyndina Djöflaeyjuna en ég ætlaði að sýna hana í upphafi kennslu ef nemendur hefðu 



 

 
31 

ekki séð hana. Ég lagði því fyrir nemendur spurningar í þessum tilgangi. Allir 22 nemendur 

svöruðu spurningum mínum, síðan valdi ég fimm svör sem voru hvað fjölbreyttust og 

birtast hér fyrir neðan. Nemendur fengu blað með spurningum og þeir svöruðu þeim áður 

en kennslan hófst. 

Spurningar til nemenda voru eftirfarandi: 

1. Hvaða væntingar hefur þú til kennslunnar? 

2. Hvað heldur þú að þú komir til með að læra í kennslunni? 

3. Hefur þú séð Djöflaeyjuna, kvikmynd sem er byggð á bók Einars Kárasonar, Þar sem 

djöflaeyjan rís? 

 

1. Hvaða væntingar hefur þú til kennslunnar? 

A. Áhugavert námskeið. 

B. Góðar og ég vona að ég læri eitthvað af þessu námskeiði. 

C. Vona að fræðast meira um þetta mikilvæga skeið í samfélagi okkar 

 Íslendinga. Ég vona að kennslan fari fram á skemmtilegan hátt. 

D. Skemmtileg og fróðleg kennsla. 

E. Mér finnst þetta mjög áhugavert því að ég hef mjög mikinn áhuga á þessu. 

 

2. Hvað heldur þú að þú komir til með að læra í kennslunni? 

A. Ég held að ég eigi eftir að læra meira á þessu. 

B. Læra meira um fortíðina okkar og um 1960 sem er besti áratugurinn. 

C. Ég held að ég eigi eftir að læra um samfélag Íslands. 

D. Um nákvæmlega sögu fólks sem lifði og bjó í bröggunum. 

E. Hvernig lífið var og hvernig við getum breytt hlutunum. 

 

3. Hefur þú séð Djöflaeyjuna, kvikmynd sem er byggð á bók Einars Kárasonar, Þar 

sem djöflaeyjan rís? 

A. Nei. 

B. Já, fyrir löngu, man voða lítið eftir henni. 

C. Já, við þurftum að lesa hana í 8.bekk og horfðum á myndina og síðan er ég 

 nýlega búin að fara á söngleikinn í Þjóðleikhúsinu. 
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D. Já, en ég ætla að horfa á hana aftur. 

E. Nei, en mamma mín dýrkar bæði myndina og bókina. 

6.3 Kennsluskipulagið í Borgarholtsskóla 

 

Tími 1 – (Hernám á Íslandi sem síðar leiðir til braggamenningar) 

2 x 60 mínútur 

 

Markmið: Að nemendur kynnist hernáminu á Íslandi á 20. öld og lífi fólks á þessum tíma. 

Hæfniviðmið: Að nemendur geti tekið virkan þátt í leikrænu ferli í hópi og sýnt 

skólasystkinum sínum tillitssemi. 

 

6.4 Kynning á efni kennslunnar  

Fyrsti tími minn með nemendum í framhaldsskólanum byrjaði á því að nokkrir nemendur 

komu of seint inn í tímann. Þetta getur haft áhrif á aðra nemendur og einbeitingu í 

tengslum við viðfangsefni tímans. Ég útskýrði fyrir nemendum að innan leikhúsheimsins 

væri ekki í boði að mæta seint, leiksýningin byrjar klukkan 20. Því verður ekki breytt, 

þannig að mikilvægt er að venja sig strax á að mæta tímanlega. Nemendur lofuðu bót og 

betrun. Fyrir tímann hafði ég undirbúið stuttan fyrirlestur sem ég flutti. Í þessum fyrirlestri 

er greint frá sögu hernámsins á Íslandi. Ég reyndi að hafa fyrirlesturinn stuttan en 

hnitmiðaðan. Upplýsingarnar, sem nemendur fengu í fyrirlestrinum, hjálpuðu til við næstu 

skref. Nemendur höfðu fengið innsýn í hernámsárin og líf Íslendinga á þeim tíma þannig 

að auðvelt var að vísa í fræðin þegar kennsluaðferðir voru kynntar. Nemendur vissu 

mismikið um hernám á Íslandi, umræðuefnið vakti þó athygli þeirra og þeir voru duglegir 

að spyrja. Ég kynnti síðan fyrir þeim braggamenninguna sem myndast eftir hernám. Ég 

útskýrði fyrir nemendum hvers vegna braggabyggð varð til og af hverju Íslendingar fluttust 

í braggana. Því næst sagði ég frá því hvers vegna þetta verkefni skipti mig máli, ég kynnti 

ömmu mína og fór stuttlega í hennar sögu. Við ræddum aðstæður fólks í bröggum ásamt 

því að reyna að skilja veruleika þeirra. Það sem er gott við þessa tækni er að í byrjun 

kennslustundarinnar er efni kennslunnar kynnt fyrir nemendum þannig að kynningin í 

byrjun tímans er notuð til þess að nemendur sjái við hverju er að búast. Kennsluáætlunin 

var fyrir framan nemendur allan tímann og þá gátu þeir vitað hvað fram undan var. Ef 

nemendur eru með skýra mynd af því hvað fram á að fara í tímanum, kennarinn hefur rætt 

hæfniviðmiðin, sem hann vill reyna að ná, og hefur útskýrt vel allt sem tekið er fyrir ætti 
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ekkert að koma nemendum á óvart. Góðar útskýringar og hnitmiðaðar eru, að mati Ingvars 

Sigurgeirssonar (1999, bls. 27) lykilatriði í kennslu. Þær taka á kjarna málsins og tengja 

staðreyndir, hugtök og kenningar á einfaldan og ljósan hátt. Kennarinn getur rætt 

skipulagið í upphafi tímans eða einfaldlega skrifað á töfluna (Cotton, 1995, bls. 28). Sá 

áhugi, sem kennari sýnir efninu þegar hann útskýrir, ræður eflaust miklu um það hvort 

tekst að vekja áhuga nemenda og halda athygli þeirra. Ég reyndi að taka góð dæmi og 

útskýra vel fyrirkomulag kennslunnar og síðast en ekki síst notaði ég kveikju í upphafi 

tímans til þess að fanga athygli nemenda og draga þá að efninu (Ingvar Sigurgeirsson, bls. 

19) 

Nemendur koma í hring  

Kennsla hjá mér í leiklist er oft framkvæmd í hring. Fyrir mér er nauðsynlegt að allir sjái 

alla, þetta fyrirkomulag gefur mér einnig góða yfirsýn yfir hópinn. Margar ástæður eru 

fyrir því hvers vegna hringformið hentar vel í hópi. Hringformið hefur verið notað allt frá 

því að frumbyggjar okkar sátu í hring við eldinn að hlýja sér, það fer ákveðin nánd af stað 

(Wheatley, 2005, bls. 238). Aðferðin gerir það að verkum að jafnræði myndast, það sjá 

allir framan í alla og allir eru velkomnir að taka þátt í samræðum og leikjum. Nemendur 

gera sér snemma grein fyrir því að háreisti og ókurteisi í hring er ekki vel liðið af 

samnemendum eða kennara. Þessir þættir verða til þess að auðveldara er að ná athyglinni. 

Upphitun hefst með því að allir eiga að ímynda sér að þeir séu að teygja sig eftir epli á háu 

eplatré, báðar hendur eru teygðar upp í loft. Þegar nemendur teygja sig upp í loft ná þau að 

teygja á öllum líkamanum. Eplið dettur yfir lækinn, nemendur reyna að teygja sig yfir 

lækinn og sækja eplið. Nemendur eru síðan beðnir um að hanga eins og tuskudúkkur, hægt 

og rólega reisa þeir sig síðan upp lið fyrir lið og hlusta á líkamann á leiðinni. Með því að 

vera í hring er auðvelt að sjá framan í alla. Þegar nemendur hanga niður þá teygist á bakinu 

og öxlunum, síðar er farið hægt upp lið fyrir lið og þá teygist aðeins betur á öllu. Síðan er 

allur líkaminn hristur til þess að hita hann aðeins upp. . Ástæðan fyrir þessari æfingu er að 

hita upp líkamann fyrir komandi tíma. Ég hef alltaf talið að það sé alltaf mikilvægt að hita 

upp fyrir daginn, sama hvaða æfingar verða teknar fyrir. Það getur reynst erfitt að byrja 

leiklistartímann ef hópurinn er kaldur og er því meiri hætta á að nemendur slasist eða fari 

of geyst af stað. 

 

Sipp, sapp og boing  

Sipp, sapp og boing er upphitunarleikur sem er gott að grípa til í leiklistarhópum. Ástæðan 
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er sú að flestir kannast vel við leikinn og því hægt að byrja strax. Í leiklistarkennslu er þetta 

góður leikur til þess að byggja ofan á með nýjum reglum hverju sinni, hann hjálpar því oft 

þegar kemur að samheldni og leikgleði nemenda. Leikurinn hentar vel sem upphitun, hann 

fær nemendur til þess að vinna saman og byrja að einbeita sér frá byrjun. Ég tek alltaf sjálf 

þátt í þessum leik, þá eru allir saman á jafnvægisgrundvelli. Sá sem byrjar leikinn lítur til 

hægri og með handahreyfingum segir hann ,,sipp‘‘. Þetta gengur allan hringinn, ef að annar 

nemandi segir síðan ,,boing‘‘ þá fer leikurinn í hina áttina í hringnum (Erwin, 2004, bls. 

189). Síðan gengur leikurinn áfram og nemendur eru hvattir áfram jafnt og þétt og 

leikurinn verður æ hraðari og erfiðari. Þessi leikur er góður grunnur í leiklistarkennslu, 

hentar vel til upphitunar, hann samhæfir huga og líkama, nemendur þurfa að einbeita sér 

allan tímann og leggja sig fram. 

Kennari les upp tilkynningu frá breska hernum  

,Brezkur herliðaafli er kominn snemma í dag á herskipum og er núna í borginni. 

Þessar ráðstafanir hafa verið gerðar bara til þess að taka sem fyrst nokkrar 

stöður og að verða á undan Þjóðverjum. Við Englendingar aetlum að gera ekkert 

á móti Islensku landsstjórninni og Islenska fólkinu, en við viljum verja Islandi 

örlög, sem Danmörk og Norvegur urðu fyrir. Þessvegna biðjum við yður að fá 

okkur vinsamlegar viðtökur og að hjálpa okkur. 

Á meðan við erum að fást við Þjóðverja, sem eru búsettir í Reykjavík eða 

annarstaðar á Íslandi, verður um stundar sakir bannað. 

(a) að útvarpa, að senda símskeyti, að fá símtöl. 

(b) að koma inn í borgina eða að fara út úr henni í nokkra klukkutíma 

Okkur þykir leiðinlegt að gera þetta ónæði við biðjumst afsökunar á því 

og vonum að það endi sem fyrst. 

R.G.Sturgis, yfirforingi. 

(Eggert Þór Bernharðsson, 2000) 

Umræður 

Eftir að hafa lesið yfirlýsingu breska hersins reyndi ég að fá nemendur til þess að hjálpa 

mér að skilja hvað átti sér stað þennan dag. Í ljós kom að við vorum öll óviss um hvernig 

samfélagið hafði brugðist við. Nemendur komust þó að sameiginlegri niðurstöðu þess efnis 

að þegar hernám hefði átt sér stað árið 1940 hefðu fjölskyldur brugðist við með ákveðinni 

samheldni og samhug. Sumum hefði fundist þetta spennandi, öðrum var þetta 

kvíðavaldandi. Áhugavert var síðan að velta því fyrir okkur hvernig samfélagið árið 2017 
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myndi bregðast við hernámi. Nemendur voru vissir um að samfélagsmiðlar myndu fara á 

hliðina, hræðsluáróður yrði mun meiri og fjölmiðlar staðhæfa um óöruggar heimildir. 

Spunaæfing 

Hver og einn nemandi dregur spjald sem segir til um persónu. Persóna þessi er 

fjölskyldumeðlimur: Faðir, móðir, dóttir eða sonur. Fjórir fjölskyldumeðlimir sitja við 

eldhúsborðið heima hjá sér en segja ekki neitt. Fimmta persónan, sonur eða dóttir, kemur inn 

og les tilkynninguna upphátt, hún fer síðan heim og segir fjölskyldunni frá því sem hún las. 

Hvernig bregst fjölskyldan við? Er þetta alvarlegt mál? Er fjölskyldan við eldhúsborðið fegin 

að breski herinn er kominn til að vernda Ísland? 

Æfing þessi er til þess gerð að skapa umræður. Hvorki ég né nemendur vorum uppi á þessum 

tíma, saman ætluðum við að skoða raunveruleika þessa fólks. Ástæða þess að nemandi 

kemur inn og les tilkynninguna og segir fjölskyldunni frá henni er að æskilegt er að upplifun 

persónunnar komi skýrt fram, nemendur velja sér persónu innan fjölskyldunnar við 

eldhúsborðið. Það er þó ein persóna, sem þarf að vera dóttir eða sonur, þ.e. sú sem kemur 

heim eftir að hafa lesið tilkynninguna og útskýrir fjölskyldunni hvað hann eða hún upplifði. 

Eitt er að lesa eitthvað og annað að segja frá. Hvaða hluta af tilkynningunni man persónan? 

Það tel ég áhugavert að skoða með verklegri æfingu. Ef umræður sköpuðust og ég náði að 

vekja áhuga nemenda á þessu tímabili sögunnar var markmiðinu náð.  

Heimavinna: Lagt var fyrir að nemendur horfðu heima á kvikmyndina DJÖFLAEYJUNA 

(1996) . 

Frumsýnd: 3. október 1996 

Leikstjóri: Friðrik Þór Friðriksson 
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Nemendur fengu það heimaverkefni að horfa á Djöflaeyjuna. Kvikmyndin er sýnishorn 

afbraggasamfélagi. Hún var valin sérstaklega til þess að fá nemendur til þess að kynnast 

braggasamfélaginu betur. Kvikmyndin er byggð sannsögulegum braggasögum Einars 

Kárasonar, Þar sem djöflaeyjan rís og Gulleyjan. Söguþráður myndarinnar fjallar um 

fjölskyldu sem býr í braggahverfi en slík hverfi höfðu mörg einkenni fátækrahverfa 

(Benedikt Grétarsson, 2011, bls. 13). Í myndinni er skyggnst inn í heim braggahverfisins, 

þar er tekið á skilmerkilegan hátt á aðstæðum fólks sem þar bjó. Samskipti Íslendinga og 

bandaríska hersins eru einnig áberandi, Lýsandi er í gegnum myndina að fólk innan 

braggahverfanna er í leit að betra lífi. Hinn grákaldi veruleiki í bröggunum er álitinn 

óspennandi í samanburði við hina stóru Ameríku (Benedikt Grétarsson, 2011, bls. 14). 

Stéttaskipting er stór þáttur í Djöflaeyjunni, braggahverfin sína skýra mynd af lágstéttarfólki 

á Íslandi sem er hjálparlaust í umhverfi sínu. Samfélagið innan bragganna sýnir fram á 

ákveðna uppgjöf, fólkið er hætt að berjast fyrir betri lífsgæðum þar sem sú barátta virðist 

ekki bera neinn árangur. Allir ofangreindir þættir eru samhljóða frásögnum ömmu minnar af 

braggalífinu, örbirgð, vonleysi og fátækt litaði líf braggabúa. 

Ástæða þess að nemendur áttu að kynna sér Djöflaeyjuna var sú að með því að horfa á 

myndina gætu þeir eftir vill sett sig í spor braggabúa og áttað sig á því hjálparleysi sem 

braggabúar bjuggu við. Þetta tímabil er mikilvægt í sögu okkar Íslendinga og tel ég því 

gagnlegt að rifja það upp með unga fólkinu. Nemendur hafa gott af því að setja sig í spor 

fólks sem lifði við aðrar aðstæður en við lifum við í dag. Til dæmis er mikil breyting á 

tækninni og nemendur gera sér ef til vill ekki grein fyrir að á þessum tíma var ekki til farsími. 

Það að sjá muninn hjálpar þeim til þess að gera sér betur grein fyrir raunveruleika þessa 

fólks. Nemendur sögðu að með því að horfa á myndina hefðu þeir náð að tengja betur við 

tímabilið varðandi klæðaburð, tónlist og húsnæðiskost Íslendinga á þessu efnahagslega 

erfiða tímabili. Djöflaeyjan veitir góða innsýn inn í líf þeirra Íslendinga sem ekki sátu við 

sama borð og landar þeirra og þurftu af illri nauðsyn að aðlagast óvinveittu umhverfi sínu. 

Tilhneigingin hefur verið að draga upp glansmynd af Íslandi fortíðar, sérstaklega árunum 

eftir stríð (Benedikt Grétarsson, 2007, bls. 17). 

Tími 2 – Samfélag braggabúa (Viðfangsefni: stéttaskipting og valdabarátta) 

2 x 60 mínútur 

Markmið: Að nemendur kynnist braggamenningu sem var til staðar á Íslandi á 20. öld.. 

Að nemendur kynnist aðferðum Augustos Boal og noti hana í æfingum sínum. 

Hæfniviðmið: Að nemendur geti nýtt sér hugmyndir jafningja sinna og lagt fram sínar 
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eigin í leikrænu ferli við undirbúning og sköpun leikþáttar. 

 

Djöflaeyjan – Umræður um kvikmynd og samfélag í bröggum 

 

Í byrjun tímans hófust umræður um Djöflaeyjuna. Ég hafði undirbúið opnar spurningar til 

þess að virkja nemendur og kynda undir áhuga þeirra. Ekki tókst öllum nemendum að 

horfa á Djöflaeyjuna heima. Við því mátti búast enda var aðeins einn dagur á milli 

kennslustunda. Óþarfi var að hafa áhyggjur af því að nemendur hefðu ekki áhuga á efninu, 

þeir höfðu mikinn áhuga, vörpuðu fram spurningum og vildu vita meira. Umræður 

hjálpuðu til við að varpa ljósi á tíma braggana. Oft getur verið erfitt að fá nemendur til þess 

að taka virkan þátt í umræðum.Mikilvægt er að gefa góðan tíma í umræður og virkja 

þannig og vekja áhuga. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) mælir með því að reynt sé að fá 

nemendur til að taka þátt í lýðræðislegum umræðum með það að leiðarljósi að slík þátttaka 

styrki um leið færni þeirra og virkni í umræðu. Það hlýtur að vera mikilvægt að nemendur 

öðlist færni í að skoða ýmsar hliðar mála, geti tjáð skoðanir sínar, rökrætt þær og fylgt 

niðurstöðum sínum eftir, einir eða í samvinnu við aðra (Selma og Kwok, 2010) 

Góð spurningatækni er nauðsynleg fyrir kennara þegar hann vill kanna þekkingu og hug 

nemenda, með henni er hægt að miðla námsefni eða leiða nemendur í ákveðna átt í vinnu 

þeirra. Tilgangurinn með spurningunum þarf að vera skýr áður en þeim er varpað fram. 

Þegar nemendur svara er gott að leiða þá í átt að rétta svarinu, það er gert með opnum 

spurningum. Til eru bæði opnar og lokaðar spurningar, stýrandi og leiðandi. Þegar unnið er 

með lokaðar spurningar krefjast þær einungis svaranna nei eða já og eru því stýrandi. Þegar 

talað er um opnar spurningar er átt við spurningar sem krefjast ígrundunar nemenda og 

sjálfstæðrar hugsunar (Aníta Ómarsdóttir, 2009, bls. 6). 

 

Dæmi um opnar spurningar sem ég notaðist við í kennslunni:  

Hvaða álit hafið þið á kvikmyndinni Djöflaeyjunni? 

Hvernig er best að lýsa aðstæðum þeirra sem bjuggu í bröggum í myndinni? 

Hvað finnst ykkur um braggabyggðina sjálfa? 

Haldið þið að Djöflaeyjan sé góð kvikmynd til þess að skilja samfélag í bröggunum? 

Opnar spurningar hjálpa kennurum að sjá hverju nemendur taka eftir, í þessu tilfelli þegar 

þeir horfðu á kvikmyndina. Opnar spurningar upplýsa kennarann um kunnáttu og þekkingu 

nemenda á viðfangsefninu. Innan leiklistarkennslu skiptir miklu máli að kennari notist við 
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opnar spurningar og vinni út frá svörum nemenda. Einnig er nauðsynlegt að kennari gefi 

sér góðan tíma til þess að taka við hvaða svari sem er, veiti virka hlustun og styðji það sem 

nemendur hafa að segja (Anna Jeppesen, 1994, bls. 38). Nemendur, sem tóku virkan þátt í 

umræðunni um Djöflaeyjuna, höfðu margt að segja um myndina. Þeir áttu erfitt með skilja 

veruleika persónanna en voru fljótir að setja sig í spor þeirra. Nemendurnir sögðu að 

myndin hefði dýpkað skilning þeirra á braggaumhverfinu og töldu því að þeir væru nær því 

að kynnast þessu merka tímabili.   

,,Góðar spurningar eiga að vekja nemendur til umhugsunar og krefjast þess að þeir dragi 

eigin ályktanir eða tengi nýja þekkingu við það sem þeir vita fyrir. Í þessu sambandi varðar 

miklu að spurningarnar séu rökréttar og í eðlilegu framhaldi hver af annarri, þannig að ein 

leiði af annarri“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2006, bls. 24). 

 

Augusto Boal í kennslustofunni 

Sterk hefð er fyrir því að nýta aðferðir Augustos Boal í skólum. Hann býr yfir stórum 

gagnabanka af alls konar upphitunaræfingum og leikjum sem allir geta nýtt sér í 

skólastarfi. Þær henta vel fyrir hópa, sem hittast í fyrsta skipti, eða hópa sem hafa unnið 

saman áður. Líkt og Boal (1992) nefnir í bók sinni Games for actors and non actors henta 

þessar æfingar öllum, hvort sem hópurinn eru þjálfaður í leikrænu ferli eða ekki. Talið er 

að aðferðirnar styrki sjálfsmynd nemenda, gagnrýna hugsun, hópavinnu og skapandi 

vinnubrögð. Ég ákvað að velja leik sem reynir á samvinnu á milli nemenda. Hann kemur úr 

smiðju Boals og hentar sérstaklega vel til þess að skapa traust milli nemenda.  

 

Nemendur vinna tveir og tveir saman. Nemandi A stjórnar nemanda B með lófanum. 

Nemandi B á alltaf að halda sig í eins metra fjarlægð frá lófanum á nemanda A. Mikilvægt 

er að byrja hægt til þess að skapa traust milli A og B. Nauðsynlegt er í þessari æfingu að 

sýna þolinmæði og fara hægt í fíngerðar hreyfingar. Til þess að traust geti skapast milli 

þátttakenda má ekki vera með snarpar hreyfingar eða koma mótleikara í óþægilega 

líkamlega stöðu (Boal, 1992, bls. 63). Markmiðið gengur út á að sýna nemendum að þeir 

geta beitt líkama sínum á margvíslegan hátt. Með því að framkvæma hreyfingar, sem eru 

þeim ónáttúrulegar, þjálfa þeir túlkunargetu eigin líkama (Boal, 2002, bls. 56).  

 

Blindir bílar   

Annar leikur úr smiðju Boals er „blindu bílarnir“, en þar reynir einnig á gagnkvæmt traust. 
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Nemandi A er með lokuð augun, Nemandi B er fyrir aftan og stjórnar nemanda A (eins og 

að keyra bíl). Það eru fjögur merki sem nemandi A notar til þess að stjórna nemanda B;  

Ýtir ofarlega á bakið – Þá fer nemandi A áfram 

Ýtir neðarlega á bakið – þá á nemandi A að bakka 

Ýtir á hægri öxl – Þá beygir nemandi A til hægri  

Ýtir á vinstri öxl – Þá beygir nemandi A til vinstri 

Ýtt á höfuðið – Þá á bíllinn (nemandi A) að flauta (Boal, 1992, bls. 63). 

Markmiðið með þessum leik er einnig að vinna inn traust milli nemenda. Það gera þeir 

með því að treysta þeim sem stýrir bílnum, vegna þess að ,,bíllinn‘‘ er með lokuð augun. 

Þá þýðir ekki annað en að reyna á traust milli nemenda. Það er líka mikilvægt að traustið 

ríki milli allra nemenda þar sem að sá sem stjórnar bílnum á að reyna að passa upp á alla 

nemendur í stofunni með því að koma í veg fyrir að það verði árekstur.  

Eyja og stórborg 

Æfingu þessa fannst mér kjörið að taka og tengja hana við námsefnið braggamenningu. 

Sex sjálfboðaliðar koma á svið, þrír af þeim eru í stjórn Reykjavíkurborgar og þrír eru 

braggabúar. Nemendur eru beðnir um að ímynda sér að stjórnarfundur hafi verið settur. 

Yfirmenn Reykjavíkurborgar tilkynna braggabúum að nú verði braggarnir rifnir, annar eins 

óþrifnaður passi ekki inn í borgina og þeir tilkynna að nú eigi að byggja blokkir í staðinn. 

Braggabúar bregðast ókvæða við og rökræður fara af stað. Athugið að braggarnir stóðu í 

um tíu ár, þetta hafði verið heimili þeirra í allan þann tíma. Þessi æfing tekur á 

stéttaskiptingu. Til eru ófáar sögur af því hversu illa stætt braggasamfélagið var og að 

fátæktin hafi verið mikil. Þarna var hins vegar einnig menntað fólk með góðar tekjur, 

Íslendingar af ólíkum uppruna og í mismunandi stöðum. Sögurnar lifa þó lengst af 

óreglufólkinu og fátæktinni. Tilgangurinn með þessari æfingu er að nemendur geti sett sig 

bæði í spor braggabúa og einnig í spor þeirra sem bjuggu í ,,venjulegum húsum‘‘. Í 

æfingunni þurfa að koma fram rök fyrir því hvers vegna rífa á og nýta nemendur sér þá 

þekkingu sem þeir hafa aflað sér eða búa jafnvel til ný rök. Ég bað nemendur um að reyna 

að setja sig í spor braggabúa með þeim hætti að fram kæmu tilfinningar og sýnt væri fram 

á að þeim sárnaði yfirgangur yfirvalda. Þeir vildu ekki flytja í burtu. Nemendur fengu að 

upplifa bæði að vera í stöðu yfirvalda og í stöðu braggabúa. Með þeim hætti náðu þeir að 

bera fram rök fyrir báðum hliðum málsins.  

 

Áhorfendur sem virkir þátttakendur (Forum-leikhús) 
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Í kennslustundinni köfuðum við dýpra í fræði Augustos Boal. Ég hafði það fyrir sið að 

endurtaka fræðin á bak við æfingarnar í hverjum tíma. Síðan tengdi ég fræðin við æfingarnar 

með því að notast við tímabil bragganna í æfingum frá Augusto Boal. Æfingar leikhúss hinna 

kúguðu hentuðu því vel til að tengjast lífi lítilmagnans í bragganum. Markmiðið með Forum-

leikhúsi Boals er að áhorfendur taki virkan þátt í framgangi verksins og niðurstöðu þess. 

Saman vinnur hópurinn að því að leysa vandamál sem verður til í atriðinu. Ég lagði áherslu 

á að í atriðinu yrði að koma fram skýr kúgun, þ.e.a.s, það yrði að vera áberandi valdabarátta, 

álíka og í fyrri æfingunni þar sem yfirmenn Reykjavíkurbogar hittu braggafólk. Undirgefni 

er mikilvægur þáttur í leikhúsi Boals, kúgun og undirgefni fer oft saman. Í byrjun 

kennslunnar ákvarða nemendur í tveimur hópum hvers konar kúgun þeir ætla að taka fyrir. 

Því næst byrja þeir að æfa atriði, hópnum er skipt niður þannig að þrír eru á sviðinu og þrír 

eru í hlutverki áhorfenda. Atriðið er flutt, síðan er það flutt aftur nákvæmlega eins. Í þetta 

skipti mega áhorfendur þó grípa inn í og segja ,,stopp‘‘ og fara inn í atriðið og breyta 

útkomunni. Mikilvægt er að vera með hugmynd af því hvernig leysa megi vandamálið, að 

hjálpa þeim kúgaða. Þeir sem verða eftir á sviðinu halda áfram með sínar persónur og spinna 

svör við nýja leikaranum. Í æfingunni var ég ,,jókerinn‘‘ en hans hlutverk er að hjálpa 

leikurunum að halda áfram á réttri braut. Ég stend því reglulega og kem með tillögur að lausn 

og spyr leiðandi spurninga til þess að halda leikurunum gangandi (Drama rescource, 2017). 

Aðferðin brýtur vegginn á milli leikara og áhorfenda, allir eru jafnir. Upprunalega var 

æfingin notuð í þeim tilgangi að hafa pólitísk áhrif. Hún er nú notuð í alls konar tilgangi og 

mörgum útfærslum, innan sem utan skólastofunnar.  

Umræður 

Áður en æfingin hófst settust nemendur og ég í hring og við ræddum hvað kúgun er og í 

hvaða aðstæðum og myndum hún birtist. Ég hafði útbúið lista yfir vandamál sem 

mynduðust oft í braggahverfunum. Við lásum saman um stéttaskiptingu á braggatímunum, 

hver málsgrein var rædd og við veltum fyrir okkur hvort kúgun ætti sér stað. Þessar 

umræður voru skýr tenging á milli leikhúsaðferða Augustos Boal og braggahverfanna. Þar 

sem nemendur höfðu horft á Djöflaeyjuna heima tók ég nokkur dæmi um kúgun í þeirri 

mynd og lét þau fá á blaði. Nemendur máttu velja hvort þeir notuðu þau dæmi eða byggju 

til sína eigin bragga og kúgun innan hans. Ég vildi athuga hvort nemendur myndu nýta sér 

kúgunardæmin, sem nefnd voru á blaði sem þeir fengu, eða búa til ný. Þrátt fyrir að 

nemendur hafi stuðst við þemu frá blaðinu þá vildu þeir frekar búa til ný. Þau sömdu síðan 

atriði, þar sem allt þetta átti að koma fram, eða að fjölskyldan hefði orðið fyrir kúgun frá 
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einum fjölskyldumeðlim og það átti að koma skýrt fram. Einn hópurinn hafði þann háttinn 

á að frændi, sem bjó með fjölskyldunni, kom alltaf drukkinn heim og vakti því alltaf alla á 

heimilinu, þar á meðal aldagamlan afann og ungu börnin.  

 

Dæmi um kúgun í Djöflaeyjunni 

1. Baddi, ungur og fordekraður maður, er drukkinn og vekur alla á heimilinu þegar hann 

kemur heim. Á heimilinu, sem er braggi, búa foreldrar og börn, amma og afi. Foreldrar 

barnanna rífast mikið fyrir framan börnin. Allt snýst um Badda, hvernig hann hafi það og 

hvað sé hægt að gera fyrir hann. Það má segja að fjölskyldan sé kúguð af Badda. 

Hvað er til ráða? 

 

2. Danni og Gerða eyða miklum tíma saman og eru góðir vinir. Danni verður skotinn í 

Gerðu en er of feiminn til að viðurkenna það. Honum þykir mjög vænt um Gerðu. Baddi 

og Gerða byrja að vera saman, Danni er ekki sáttur við það. Hann verður afbrýðisamur en 

segir ekkert. Þetta verður til þess að mikil afbrýðisemi og rifrildi brjótast út. 

Hvað er til ráða? 

 

3. Er afinn, sem gerir allt fyrir alla, kúgaður? Hvað finnst ykkur? 

 

Nemendur vildu búa til nýtt efni, nýtt atriði sem gæti gerst í bragga. Þeir byrjuðu á að 

ákvarða hverjir byggju í bragganum sem þau vildu setja á svið. Ég bað nemendur að tengja 

braggasögurnar. Braggasögurnar áttu nemendur að tengja við kúgun og hún þurfti að vera 

áberandi í atriðunum. Fjölskyldan var því kúguð af drykkjuvandamáli afans. Við byrjuðum 

á því að reyna að leysa vandamálið. Allir tóku virkan þátt og gripu inn í eftir bestu getu 

með leiðsögn og umræðum inn á milli. Það varð allt vitlaust í bragganum sem endaði með 

því að lögreglan kom vegna þess að kvartað var yfir hávaða. Nemendur veltu vandamálinu 

fram og tilbaka til þess að finna lausn. 

Síðar í tímanum kom hinn hópurinn, sem nefndur var hér á undan, og hóparnir sýndu hvort 

öðrum atriði sín. Nemendur virtust hafa gaman að tímanum þrátt fyrir að kennsluáætlunin 

hefði verið fullskipuð og vel það.  Því var nóg eftir af æfingum eftir að þessum æfingum 

var lokið. Hópurinn var góður og samheldinn. Þegar unnið er að ákveðnu markmiði 

leggjast allir á eitt og reyna að ná þeim. 
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Tími 3 – Samfélag braggabúa (Viðfangsefni: Heimildaleikhús, að setja 

frásögn annarra á svið) 

2 x 60 mínútur 

 

Markmið: Að nemendur kynnist aðferðum heimildaleikhúss og geti nýtt sér tæknina til 

þess að skapa.  

Hæfniviðmið: Að nemendur geti valið milli mismunandi aðferða við sviðsetningu, bæði 

hvað varðar frásagnarform og leikstíl, prófað sig áfram og tekið sjálfstæðar ákvarðanir í 

sköpunarferlinu. Að nemendur geti skrifað handrit að stuttu leikverki þar sem beitt er 

grunnreglum við uppsetningu leikhandrits fyrir svið og/eða myndmiðla. 

 

Tæknin á bak við heimildaleikhús 

 

Nemendur og ég horfðum saman á myndband á „Youtube“ þar sem hægt var að fylgjast 

með tækni heimildaleikhússins. Hópur leikara frá National Theatre á Englandi útskýrði 

hvernig ferlið gengur fyrir sig. Ástæða þess að ég ákvað að sýna myndbandið var sú að ég 

vonaði að áhorfið myndi dýpka skilning nemenda á heimildaleikhúsi.  

Nafnaleikur (Augusto Boal) 

Nemendur standa í hring. Allir eru beðnir um að segja nafnið sitt um leið og þeir gera 

einhverja hreyfingu. Þegar hver og einn er búinn að segja nafn og gera hreyfingu þá herma 

hinir eftir. Í næstu æfingu má hver sem er stíga fram en í þetta skipti án þess að gefa upp 

nafn eða gera hreyfingu. Hinir í hringnum stíga þá fram og segja nafnið og gera hreyfingu 

þess sem steig fram. Tilgangurinn með nafnaleik sem þessum er að takast að læra nöfn 

allra. Nemendur eru einnig að samhæfa huga og líkama. Þeir þurfa að leggja á minnið 

hreyfingar hinna nemendanna og getur það verið erfitt. 

Sprengjan og skjólið (Augusto Boal) 

Nemendur eru beðnir um að ganga um rýmið hver fyrir sig. Þegar kennari segir til eiga 

allir að velja sér einn nemanda sem verður sprengja og einn nemanda sem er skjól. 

Kennarinn telur frá tíu og niður í einn. Þegar kennarinn er kominn niður í einn springur 

sprengjan. Nemendur eru beðnir um að frjósa þegar sprengjan hefur sprungið. Hvar er 

skjólið og hvar er sprengjan í herberginu? Þessi æfing er notuð í þeim tilgangi að hita upp. 
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Nemendur þurfa að hlaupa um stofuna og myndast oft spenna í hópnum. Þannig fá 

nemendur tækifæri til þess að hita upp líkamann. 

Sipp, sapp og boing (Bætt er við eldkúlu og ship ahoy) 

Í fyrsta tíma fórum við í leikinn Sipp sapp boing en skemmtilegt er að bæta við reglu eða 

jafnvel búa til nýjar reglur sem hópurinn stingur upp á sjálfur. Með þessu móti er hægt að 

gera leikinn sérstakan fyrir hópinn sem skapar ákveðna samheldni og leikgleði innan 

bekkjarins. 

 

Hópaverkefni – dagblöð 

 

Ákveðið var að skipta nemendum í hópa og biðja þá að vinna í hópum í næsta verkefni. 

Stundum geta komið upp vandamál þegar nemendum er raðað í hópa. Sumir vilja ákveða 

fyrir fram í hvaða hópi þeir eru, margir eiga góða vini, sérstaklega í leiklist. Sumir virðast 

hins vegar vilja vera einir í hópi en það er varla mögulegt hópverkefni eru á dagskrá 

(Cotton, 1995, bls. 62). Ýmsar aðferðir eru til þess að skipta í hópa. Hægt er að láta 

nemendur ganga um rýmið, því næst eru þeir látnir faðmast, til dæmis fjórir saman. Fylgst 

er vel með hvernig hóparnir myndast, það er gert með því að láta nemendur gera þetta oftar 

en einu sinni. Þegar hóparnir faðmast er nauðsynlegt að reyna að hafa þá þannig að bæði 

strákar og stelpur séu í hópnum. 

Saman sem hópur eru nemendur beðnir að skoða dagblöð. Þeir koma sér saman um grein 

eða frásögn sem þeim líst á. Greinin þarf að fjalla um málefni þar sem einhver eða 

einhverjir lýsa ákveðinni upplifun eða segja skoðanir sínar á tilteknu málefni. Því næst 

velja nemendur tíu setningar í blaðagreininni sem þeir hafa áhuga á að vinna með. 

Nemendur eru beðnir um að gæta þess að hægt sé að setja setningarnar í fyrstu persónu, 

þ.e.a.s. þannig að hún geti byrjað á: Ég, mig, mér eða mín. 

Æfingin er oft notuð til þess að nemendur átti sig á því að það eru fleiri miðlar til staðar en 

síminn. Hægt er að lesa dagblöð og skilja hvað er að gerast í nærumhverfinu og öllum 

heiminum. Nemendur hafa gott af því að setjast niður og lesa blöðin. Markmið 

æfingarinnar er að fá þá til þess að nota dagblöð sem uppsprettu til þess að skapa það sem 

þá langar til (Drama rescource, 2017). Saman sem hópur velja nemendur í blaðinu eina 

grein sem þeir vilja nota í verkefninu.  
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Dæmi:  

Ég hef alltaf verið hreinskilin manneskja, ég gat því ekki sagt neitt nema sannleikann um 

það sem gerðist þennan örlagaríka dag. 

Mig hefur alltaf dreymt um að fara til Ítalíu en flughræðslan bannar mér það. 

Mig langar að fara og hverfa frá raunveruleikanum um stund, ástandið á heimilinu er 

rosalega slæmt. 

Mín bíður ekkert nema eintóm hamingja í framtíðinni, ég hef fundið það sem ég leita að. 

Þegar hópurinn hefur komið sér saman um tíu setningar er þeim skipt niður á hópinn. 

Þannig að hver og einn þarf að læra eina eða tvær setningar. Hópurinn æfir sig að segja 

setningarnar í þeirri röð sem hann vill. Allir hópar sýna afraksturinn í lok tímans. 

Nemendur voru síðan beðnir um að nota setningarnar og tengja þær við braggamenningu; 

þá áttu persónurnar í blaðagreininni að vera braggabúar. 

Dagblaðaæfing  

Bekkjardeildinni allri var skipt í fjóra minni hópa, einnig er hægt að skipta í tvo hópa en það 

fer eftir fjölda nemenda. Bunki af Fréttablaðinu, Morgunblaðinu og öðrum blöðum var 

tiltækur. Í hópum skrifa nemendur niður setningar í fyrstu persónu (ég, mig, mér eða mín) 

sem þeir finna í blaðagreinum. Nemendahópurinn velur sér síðan tíu setningar úr sömu 

greininni. Því næst skiptir hópurinn setningunum niður á hópmeðlimi, hver og einn þarf að 

leggja hana/þær á minnið. Hópurinn velur röð á setningunum og æfir sig í að segja þær. 

Þegar hópurinn er tilbúinn stendur hann upp og ákveður hvernig setningarnar verða sagðar. 

Er hreyfing á hópnum eða er hann alveg kyrr? Hvernig nota nemendur rýmið o.s.frv.  

 

Tími 4. Viðfangsefni: Að vinna úr viðtalinu  

2x60 mínútur 

Markmið: Nemendur hlusta á viðtalið við ömmu mína og skrifa niður hugmyndir. Vonast 

er til þess að út frá viðtalinu vakni hugmyndir fyrir atriði. Markmið tímans er að hóparnir 

komi saman og ákveði hvernig atriði þeirra verður, hvaða efni þeir ætla að hafa í atriðinu 

og hvaða form þeir hafa í huga. 

 

Hæfniviðmið: Að geta túlkað leikpersónu á sviði í góðu samspili við meðleikara. Að geta 

beitt rými, notað radd- og líkamsbeitingu á meðvitaðan hátt til þess að styrkja túlkun sína. 

Að geta skrásett og rökstutt eigið vinnuferli í leiklist. 
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Í þessum tíma var haldið áfram með atriði síðustu viku. Nemendur skoðuðu setningar frá 

síðustu viku, í þetta skipti bættu þeir við setningum. Þeir bættu við sex setningum úr 

blaðagreininni sem þeir unnu með. Nú þurftu setningarnar ekki að vera í fyrstu persónu. 

Því næst áttu nemendur að bæta setningunum sex inn á milli þeirra setninga sem þeir völdu 

í síðustu viku. Nemendur voru beðnir um að læra setningarnar og flytja og sýna hinum 

vinnuna. Þetta verkefni er notað til þess að hjálpa nemendum að leggja setningar á minnið. 

Eins og áður hefur komið fram þá þurftu nemendur að beita þessari tækni en tengja 

setningarnar á einhvern hátt við braggana.  

 

Braggamenning: Komið var að því að nemendur öfluðu sér heimilda í anda 

heimildaleikhúss. Hvaða möguleika höfðu þeir á að afla sér heimilda? Nemendur ræddu 

saman um það. Flestir nemendur töldu að best væri að afla heimilda í tölvunni. Ég sagði 

þeim þá að það væru takmarkaðar heimildir um braggamenningu á internetinu, því væri 

öruggara að leita í bókum. Ég tjáði þeim að hér gæti ég hjálpað. Amma hefði búið í bragga 

og hefði ég tekið við hana viðtal og þeim væri velkomið að nota það sem heimild. 

 

Nemendur hlustuðu á viðtalið við ömmu um braggatímann. Nemendur voru beðnir 

um að skrifa niður hvað vekti áhuga þeirra. 

Að hlusta á viðtalið var einn mikilvægasti hlutinn af kennslu minni. Þar heyrðu nemendur 

af upplifun ömmu minnar af braggamenningunni. Ég bað nemendur að hlusta vel og sýna 

orðum ömmu virðingu. Nemendur skrifuðu niður hvað vakti áhuga þeirra eftir að þeir 

höfðu hlustað á viðtalið. Flestir voru með heila blaðsíðu af efni og því nóg af efni til þess 

að vinna með. Ég bað nemendur um að skrifa niður setningar, sem vöktu áhuga þeirra, í 

fyrstu persónu  og nemendur áttu að velta fyrir sér hvort þeir hefðu orðið varir við litlar 

sjálfstæðar sögur í viðtalinu. Nemendur játtu því. Hafist var handa um að finna þessar 

sögur með það í huga að athuga hvort hægt væri að setja þær á svið.  

 

Tími 5. Viðfangsefni: Viðtal verður til úr viðtalinu við ömmu, nemendur 

notast við viðtalið til þess að búa til heimildaleikhús 

2x60 mínútur 

Markmið: Markmiðið með tímanum er að nemendur setjist saman í hópunum og semji 

saman atriði.. Þeim er skylt að notast við heimildir úr viðtalinu við ömmu og með því móti 
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vinna með aðferðir heimildaleikhúss. Einnig á að koma fram í atriðinu ákveðin kúgun og 

þarf hún að vera áberandi. 

Hæfniviðmið: Að nemendur geti notað aðferðir heimildaleikhúss til þess að skapa atriði. 

Hóparnir sem byrjuðu að ræða málin í síðasta tíma komu saman aftur. Fyrri tíminn fór í 

undirbúning á atriði. Þá fengu nemendur blað sem hefur með persónugreiningu að gera, 

blaðið notuðu þeir til þess að ákvarða hvernig persóna þeirra er. Persónugreiningin ætti að 

hjálpa þeim að ákveða fjölskyldu sína og hverjir komu fram í atriðinu. 

Nemendur fá blað – Persónugreining, þeir búa sér til persónu hver fyrir sig. 

 

Nemendur hlustuðu á hljóðfærslu sem ég kom með. Hljóðfærslan var notuð til þess að búa 

til atriðin, á henni er tónlist og rödd ömmu heyrist í bakgrunni. Hún segir nokkrar setningar. 

Tónlistin er til þess að hjálpa flæðinu í atriðinu og rödd ömmu styður við það sem er að 

gerast á sviðinu.  

Hljóðfærslan var spiluð á meðan nemendur ákváðu atriði sitt. Ég hvatti alla til þess að standa 

upp sem fyrst og prófa atriði sín, spinna.  

Tími 6 – Undirbúningur atriðis. Viðfangsefni: úrvinnsla og sviðssetning á 

atriði  

2x60 mínútur 
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Markmið: Að nemendur haldi áfram að æfa atriði sitt. Markmiðið er að þeir nái að æfa sig 

það vel að atriði þeirra verði tilbúin fyrir næsta tíma.  

Hæfniviðmið: Að nemendur geti æft lítið leikverk sem þeir hafa samið sjálfir. 

 

Í upphafi tímans var nemendum skipt í hópa. Þeir fengu að vita að í næsta tíma yrði próf 

sem var fólgið í því að nemendur sýndu atriði sín. Þeir hlustuðu síðan aftur á hljóðfærsluna 

og voru beðnir um að undirbúa sig fyrir atriðin. Nemendur völdu sér búninga og hafði ég 

afskipti af vali ef mér fannst búningar ekki passa inn í þann tíma sem unnið var með. 

Hóparnir fengu fimmtán mínútur í kennslustofunni með mér til þess að hlusta á 

hljóðfærsluna og æfa atriðið sitt. Nemendum var ljóst að hljóðfærslan var hluti af því að 

vinna með heimildaleikhús og hlustuðu vel á hljóðfærsluna og tengdu hana við 

braggamenningaratriði sitt. 

 

Tími 7 – Viðfangsefni: Hópar sýna afrakstur úr tímunum, sýna atriði sitt 

með heimildaleikhús að vopni 

2x60 mínútur 

Markmið: Að nemendur klári að sýna atriðin sín og fái síðan að ræða við ömmu og spyrja 

hana spurninga. 

Hæfniviðmið: Að nemendur þekki þau atriði sem þarf að hafa í huga meðan á leiksýningu 

stendur.  

Það gekk vel að æfa atriðin sem nemendur höfðu samið í tengslum við braggamenningu. 

Nemendur voru á kafi í sögunni og fannst hún heillandi, það virtist sem kennslan hefði 

heppnast vel og að nemendur hefðu lært mikið af henni. Í kjölfarið var tekin sú ákvörðun 

að nemendur héldu sýningu þar sem allir sýndu atriðin sín. Þessi atriði giltu til prófs, voru 

miðannarmat sem var samþætt úr hegðun og mætingu nemenda og uppskeru nemenda á 

tímabilinu. Hóparnir voru fjórir talsins, öll atriðin voru ólík en voru öll samin út frá 

viðtalinu sem ég tók við ömmu um braggasamfélagið. Amma mín var hátíðlega boðin á 

sýninguna, kom upp í Borgarholtsskóla og varð þeirrar ánægju aðnjótandi að sjá þessi 

atriði verða að veruleika. Eftir sýningu fengu nemendur tækifæri til þess að spyrja ömmu 

spjörunum úr og fræddust þá enn meira um braggatímabilið. 
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Amma stillir sér upp með hópnum í Borgarholtsskóla. 
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Hópur 1 

   

Afinn skammar unga parið sem kemur heim af djamminu. 

 

Eiginkona segir manni sínum frá því sem hún hefur séð.  

 

Hópur eitt fjallaði um fimm einstaklinga sem bjuggu hver í sínum bragga. Atriðið gekk út á 

að unga parið, Halli Spánarfari og Helena fagra, kom heim seint um nótt drukkið og vöktu 

föður Halla. Hann tók ekki létt á þessari hegðun parsins og skammaði það. Í hinum 

bragganum voru ung hjón, konan í bragganum fylgdist vel með því sem gerðist í bröggunum 

neðar í hverfinu. Hún vakti manninn sinn með hraði og sagði honum þær stórmerkilegu 

fréttir að nú sé fólk í hverfinu að drekka og rífast. 

 

 

 

 

 

 



 

 
50 

 

 

Hópur 2 

     

Halli Spánarfari er ekki sáttur við að fjölskyldan hafi fengið stærri bragga.     

 

Myndataka í bragganum af fjölskyldu ,,ömmu‘‘. 

Hópur tvö var með atriði þar sem fjölskylda ömmu hafði nýlega flust í stærri bragga. 

Fjölskyldan var stór og voru persónur kynntar vel. Atriðið fjallaði um það þegar Halli 

Spánarfari kom frá Spáni og varð afbrýðisamur þegar hann komst að því að fjölskylda ömmu 

hafði fengið stærri bragga. Fjölskyldan gerði allt til þess að róa Halla niður en það gekk ekki. 

Yngsta stúlkan á heimilinu skildi ekki þessa afbrýðisemi og espaði Halla upp með 

óviðeigandi spurningum. Halli varð að lokum svo reiður að hann henti kílói af grjóti inn í 

forstofu fjölskyldunnar, eins og gerðist í frásögn ömmu.  
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Hópur 3 

        

Eiginkona skammar manninn sinn fyrir að vera fullur. 

 

 

Faðir skammar vin sonar síns fyrir að stela áfengi. 

Hópur þrjú sagði frá fjölskyldu þar sem ungt par bjó ásamt syni sínum og ömmu. Einn daginn 

kom sonur þeirra heim með vin sinn sem tilheyrði ekki braggasamfélaginu. Faðir drengsins 

fór strax í vörn og leist ekkert á aðkomudrenginn. Í atriðinu var greinilegt að faðirinn átti við 

drykkjuvandamál að stríða og konan hans reyndi stöðugt að koma í veg fyrir meiri drykkju. 

Þegar strákarnir komu heim reyndi vinur sonarins að stela áfengi frá föður sonarins. Það fór 

ekki vel í fjölskylduna og var vini drengsins kastað út úr bragganum með tilheyrandi látum. 

Í þessu atriði var greinilegt hversu mikil togstreita var á milli þeirra sem bjuggu í 

braggahverfum og þeirra sem bjuggu í fínni hverfum.  
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Hópur 4 

 

 

Faðir stúlkunnar sem slúðrað var um vill vera eins og hann er, klæðast 

kvenmannsfötum. 

 

Konan sem fylgist með öllum bröggunum handtekin 

Hópur fjögur fjallaði um gömlu konuna sem bjó efst í braggahverfinu og njósnaði um 

hverfið. Hún stóð upp á stól og horfði út um gluggann allan guðs langan daginn og lét son 

sinn skrifa niður slúður um íbúa bragganna. Meðal annars var slúður um unga stúlku sem 



 

 
53 

var alltaf að kela við hermenn og laumaði þeim út áður en faðir hennar vaknaði á morgnana. 

Faðir stúlkunnar heyrir slúðrið og brást mjög illa við þessum ásökunum um dóttir sína.  Hann 

bankaði upp á hjá gömlu konunni sem síðar var handtekin. Áður en hún var handtekin hótaði 

hún að segja hverfisbúum frá leyndarmáli föðurins, þ.e. að hann klæddi sig í kjóla á kvöldin, 

setti á sig varalit og setti upp hárkollu. Faðir stúlkunnar varð ævareiður en síðar kom í ljós 

að þessi kjaftasaga var sönn. Endaði atriðið á að hann kom fram með hárkollu og varalit og 

spurði áhorfendur af hverju hann mætti ekki vera hann sjálfur.  

 

 

Hvað? Hvernig? Hvers vegna? 

 

Samþætting 

 

Í þessu verkefni er 

samþættingin sú að notast 

er bæði við leiklist og sögu 

Reykjavíkur. Farið er aftur í 

tímann um mörg ár og tími 

braggasamfélags 20. aldrar 

tekinn fyrir. 

Nemendur í leiklist hafa 

mjög gott af því að skoða 

margvíslega hluti og læra 

að samþætta leiklist og 

aðrar greinar. Það er 

mikilvægt að læra að nota 

efni úr sögunni til þess að 

skapa og þannig læra í 

leiðinni. 

 

Læra til gagns 

 

Nemendur fá tækifæri til 

þess að læra nýjar 

leikhúsaðferðir.Þær eru 

tiltölulega nýjar á sviði 

leiklistar og því höfðu 

flestir nemendur ekki heyrt 

um þær áður. Þar með læra 

nemendur eitthvað nýtt og 

spennandi. 

Það er mikilvægt að halda 

nemendum „á tánum“ með 

því að kenna þeim eitthvað 

nýtt. Þannig halda þeir sér í 

takt við samtímann og geta 

tekist á við ólíkar aðferðir 

leiklistar.  

 

Tengsl við raunveruleikann 

 

Það tók tíma fyrir nemendur 

að setja sig í spor þeirra 

sem bjuggu í bröggum á 

þessum tíma, en að lokum 

gekk það prýðilega. Við 

ræddum einnig hvað myndi 

Nemendur læra í gegnum 

leiklist um braggamenningu 

á Íslandi. Með því að nota 

leiklist fá þeir tækifæri til 

þess að setja sig í spor 

annarra. 
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gerast ef her kæmi til 

Íslands í dag.  

 

Hæfni nemenda til þess að 

vinna sjálfstætt, í samvinnu 

við aðra og undir leiðsögn 

 

 

Nemendur unnu einir eða í 

hópum í gegnum ferlið, það 

gekk vel, þetta var 

samstilltur hópur. Þeir unnu 

einnig vel undir leiðsögn og 

tóku vel öllum ábendingum. 

 

Í leiklist er mjög mikilvægt 

að getað unnið saman í 

hópi.  

Hæfni nemenda til að miðla 

þekkingu sinni á 

skilmerkilegan þátt og taka 

þátt í samræðum og 

rökræðum 

Í gegnum ferlið var mikið 

um samræður þar sem rætt 

var um braggatímann. 

Nemendur áttu auðvelt með 

að taka þátt, þeir rökræddu 

og leystu sín mál.  

Mikilvægt er að allir 

nemendur geti á einhvern 

hátt tjáð sig á 

skilmerkilegan hátt fyrir 

framan aðra nemendur. Það 

að geta sagt skoðun sína 

eða komið henni á framfæri 

er mikilvægt nesti út í lífið. 

 

Að deila ábyrgð 

 

Nemendur deildu ábyrgð 

með því að taka að sér 

hlutverk. Þeir deildu ábyrgð 

á því atriði sem þeir sömdu 

og fluttu.  

Það er gott þegar nemendur 

geta notað styrkleika sína 

innan hópsins þannig að allt 

gangi vel upp. 

 

6.4 Þátttakendur 

Þátttakendur í námskeiðinu voru nemendur á öðru þrepi í Borgarholtsskóla. Um er að ræða 

nemendur sem eru á öðru ári í leiklist. Þeir voru 21 talsins og var hópurinn vel blandaður af 

strákum og stelpum en í honum voru 11 stelpur og 9 strákar. Nemendur tóku þátt í 

æfingum og svöruðu spurningum í byrjun námskeiðsins og eftir það. Amma var einnig 

mikilvægur hluti af verkefninu þar sem allt verkefnið byggðist í raun á frásögnum hennar 

um líf í bröggum. Atriði nemenda voru byggð á frásögnum hennar og sögum. 

 

6.5 Spurningar til nemenda í lok námskeiðs 

Að kennslu lokinni lagði ég fyrir nemendur spurningarlista. Mig langaði að vita, ef 

möguleiki væri á, hvað þeir hefðu lært í leiklistarferlinu, hvort verkefnið um 
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braggasamfélagið hefði vakið áhuga þeirra og hvort þeir héldu að þeir myndu get nýtt sér 

þær æfingar sem teknar voru á námskeiðinu. Allir nemendur svöruðu spurningunum en ég 

valdi þau svör sem mér fannst gefa bestu yfirsýnina. 

 

 

Spurningar voru eftirfarandi: 

1. Stóðust væntingar þínar til kennslunnar? 

2. Hvað fannst þér standa upp úr í tímum okkar saman? 

3. Hvað finnst þér þú hafa lært í ferlinu? 

4. Hvað er braggasamfélag? 

5. Telur þú að þú komir til með að nýta þér tækni og æfingar sem við kynntumst í 

tímunum? 

 

1. Stóðust væntingar þínar til kennslunnar? 

A. Já og ég fékk að læra meira um braggana. 

B. Algjörlega, fannst þetta fræðandi og fjölbreytt. 

C. Já, algjörlega. 

D. Mér fannst gaman að læra um braggana. Mér fannst gaman að heyra sögu frá 

braggafólkinu. 

E. Já, lærði mun meira en ég átti von á. 

 

2. Hvað fannst þér standa upp úr í tímunum okkar saman? 

A. Þegar við fórum að pæla hvernig hver og einn hugsaði um stríðið. 

B. Tímar sem við vorum að búa til sögu í kringum braggasamfélagið. 

C. Að setja sig í spor fólksins sem gekk í gegnum tíma sem ég í dag get ekki ímyndað 

mér hvernig var. 

D. Senuvinnan og að fá að skapa sjálf persónur og senur. 

E. Mér fannst gaman að heyra sögurnar af ömmu þinni. Þessar sögur voru fyndnar og 

skemmtilegar. 

 

3. Hvað lærðir þú í ferlinu? 

A. Ég lærði meira um braggana og stríðsárin. 

B. Ég lærði mikið af hversu erfitt þetta tímabil var og hvernig braggarnir voru. 

C. Um bragga og nýjar og athyglisverðar leikaðferðir. 
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D. Meira um braggatímabilið og samfélagið. 

E. Að festast ekki í sama karakternum. 

 

4. Hvað er braggasamfélag? 

A. Fólk sem býr saman í braggahverfum. Oft var þetta fátækt fólk, stórar og litlar 

fjölskyldur. 

B. Braggasamfélag samanstendur af fólki sem bjó í braggahverfinu. Það fólk þurfti að 

ganga í gegnum erfiða tíma. 

C. Það er mjög fátækt hverfi sem margir voru saman. Myndaðist góð stemming. 

D. Fólk sem átti ekki nóg af peningum til að búa í húsum svo að það flutti í bragga 

eftir hermennina. 

E. Fátækrahverfi. 

 

5. Telur þú að þú komir til með að nýta þér tækni og æfingar sem við skoðuðum í 

tímunum? 

A. Já, algjörlega. 

B. Já, alveg pottþétt. 

C. Já, klárlega. 

D. Já, örugglega í framtíðinni þegar ég mun leika í einhverju um fátækt. 

E. Já, örugglega, mér finnst heimildaleikhúsið mjög góð tækni til þess að skapa atriði. 

Ástæður þess að ég ákvað að spyrja nemendur þessara spurninga fyrir og eftir kennsluna 

voru þær að það er hjálplegt fyrir kennara að sjá hvað nemendur hafa lært og hvaða væntingar 

nemendur gera til kennslunnar þrátt fyrir að vita lítið um innihaldið. Nemendur virtust, 

samkvæmt svörunum, vera ánægðir með kennsluna og töldu sig hafa lært mikið. Þeir voru 

flestir sammála um að það væri hægt að notast við tækni Boals og heimildaleikhúss í 

framtíðinni. Þá er upp að vissu marki ákveðnu markmiði náð vegna þess að þá hafa nemendur 

lært eitthvað í ferlinu sjálfu. Það er að auki nytsamlegt að hafa svör við spurningunum til 

þess að vita hvað þarf að laga eða hverju þarf að bæta við næst þegar svona ferli fer að stað. 

Það er einnig hægt að notast við dagbók sem skrifað er í hvað gerist hvern dag. Gott er að 

grípa í eina slíka til þess að rifja upp kennslu eða nýta á annan hátt innihald hennar. 
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6.6 Vangaveltur að kennslu lokinni 

 

Í verkefninu tók ég mikið af myndum sem ég skoðaði vandlega að verkefni loknu. Auk þess 

skráði ég hjá mér eftir hvern tíma þá framþróun sem ég taldi mig verða vara við. Mikilvægt 

var einnig að skrásetja það sem hefði mátt betur fara. Þannig lærði ég af reynslunni. Á 

myndunum sá ég að nemendur styrktust í trú á eigin getu eftir því sem verkefninu fleygði 

fram. Þeir urðu öruggari, tóku meira tillit til annarra og virtust efla sína félags- og 

samskiptafærni. Ég reyndi að hvetja þá á allan hátt og þeir fengu einnig hvatningu frá 

samnemendum. Rannsóknir benda til að hvetjandi andrúmsloft geti skipt sköpum en sýnt 

hefur verið fram á sterk tengsl milli skólatengdrar hvatningar og trúar ungmenna á eigin getu 

til sjálfstjórnunar í námi (Elsa Lyng Magnúsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Kristján Ketill 

Stefánsson, 2013). Bonnie Benard (2004) er einn þeirra fræðimanna sem leggur áherslu á 

mikilvægi stuðnings frá fullorðnum einstaklingi, hér kennara, að hann sé til staðar fyrir 

unglinginn, hvetji hann og sýni samkennd. Væntingar kennarans þurfa að vera raunhæfar og 

jákvæðar og snerta áhugasvið unglingsins. Allir unglingarnir, sem tóku þátt í kennslu minni, 

höfðu einstaklega mikinn áhuga á leiklist og því lagði ég mig fram um að reyna að tengja 

leiklistarverkefnið um braggamenningu við þeirra áhugasvið. 

Hæfileikar nemenda fá að blómstra í svona leiklistarstarfi og sköpunarkraftur og 

hugmyndaflug fær að njóta sín. Leiklistarkennsla er í eðli sínu hópvinna, oftar en ekki vinna 

nemendur í hópum. Leiða má að því líkur að mikilvægt sé að rækta samband þátttakenda í 

hópastarfinu. Jacobs og Kimura (2013) telja að það sé persónulegur ávinningur unglinga ef 

þeir upplifa að hópstarfið gagnist öðrum því að þá verður það einnig persónulegur ávinningur 

fyrir þá. Það skapast hópkennd og eining innan hópsins, allir reyna að leggja sitt af mörkum, 

samheldni skapast. Ofangreindir þættir benda til að um valdeflingu nemenda sé að ræða í 

tengslum við leikferlið. Nemendur upplifðu að þeir skiptu máli, bæði fyrir heildina og 

einstaklingslega, þeir uppgötvuðu að þeir gátu meira en þeir héldu, þeir fundu að það var 

hlustað á þá, þeir báru ábyrgð og síðast en ekki síst fengu þeir hvatningu bæði frá kennara 

og samnemendum. Þeir tilheyrðu hópi og sáu að þeir gátu haft áhrif á líf sitt og umhverfi. 

James Banks (2007) leggur áherslu á að mikilvægt sé að byggja á auðlindum nemenda í 

kennslu. að reyna að koma til móts við áhuga nemenda, styrkleika þeirra, hæfni og þarfir. Sé 

það gert þá eflist trú þeirra á eigin getu, þeir valdeflast.  

Seligman og Csikszentamihalyi (2000) bæta við að mikilvægt sé að huga að jákvæðum 

upplifunum nemenda eins og vellíðan og ánægju (e. satisfaction). Þeir hafa komið fram 
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með kenningar, sem tengdar eru við jákvæða sálarfræði, þar sem þeir benda á mikilvægi 

þess að vinna með jákvæða hluti í skólastarfi eins og til dæmis bjartsýni, von og trú, hlýju, 

færni, hugrekki, samhygð, einlægni og jákvæða framtíðarsýn. Spunaþættir 

leiklistarnemanna voru allt í senn fjölbreyttir, skemmtilegir, óvenjulegir og ögrandi, Það 

skein í gegn leikgleði og ljóst var að nemendur höfðu ánægju af að flytja sína þætti. Í anda 

jákvæðrar sálarfræði reyndi ég að vinna með styrkleika nemenda, hrósaði og hvatti og 

lagði áherslu á að hver og einn skipti máli í leikferlinu. 

Rannsóknir hafa sýnt að tómstundanám, til dæmis leiklistarþátttaka, þar sem lögð er áhersla 

á að efla styrkleika ungs fólks eða veita þeim tækifæri til að byggja upp nýja getu og þroska 

hæfileika, ýta undir jákvæðan þroska þeirra (Trainor, Delfabbro, Anderson og Winefield, 

2010). Með því að bjóða upp á leiklistarþátttöku eru tækifæri ungmenna til náms í víðum 

skilningi aukin og styrkleiki þeirra efldur. Slík þátttaka gerir þá vonandi að sterkum 

einstaklingum sem eru óhræddir við að takast á við lífið.  

 

6.7 Sýning mín sem tilraunarverkefni 

 

Mig langaði að prófa að búa til atriði út frá viðtalinu við ömmu mína áður en ég hæfi 

kennsluna í Borgarholtsskóla. Ég valdi að búa til gjörning ásamt stöllu minni. Gjörningurinn 

var haldinn í Listaháskólanum þar sem ég er í meistaranámi. Í fyrstu skrifaði ég handrit út 

frá viðtalinu við ömmu. Síðar klippti ég niður viðtalið og setti saman þá hluta sem mér fannst 

skipta máli. 

Atriðið gekk þannig fyrir sig að vinkona mín kom inn með áhorfendum og vissuáhorfendur 

ekki að hún væri hluti af gjörningnum. Síðar kom ég inn, ég var í hlutverki ömmu og stalla 

mín sem vinkona hennar. Gjörningurinn var hluti af prófi í áfanga sem ég tók þátt í og kallast: 
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Sýning og flutningur. Inni á sviðinu var gamaldags stóll og stór lampi. Bjórflöskur voru víða 

á gólfinu og á miðju sviðinu var mynd af braggahverfinu. Myndin var listaverk sem ég hafði 

búið til (sjá mynd). Í byrjun gengum við báðar í kringum braggahverfið og horfðum á það. 

Eina lýsingin í stofunni var ljós á braggahverfið, annars var myrkur. Í verkinu studdist ég 

við aðferðir heimildaleikhúss, tilraunarverkefni sem er enn í vinnslu. Í atriðinu tókum við 

fyrir stúlkurnar voru að fá sér í glas og töluðu um stráka og um að þær vildu fara í bíó fyrir 

peninginn sem amma vann sér inn í fiskvinnslu. Peningarnir voru í umslagi eins og amma 

nefndi í viðtalinu. Atriðið var stutt, rétt um fimm mínútur. Í lok verksins stóð ég svo fyrir 

framan hópinn og svaraði spurningum eftir bestu getu. Áhorfendum fannst þetta áhugavert 

og höfðu því fjölda spurninga. Áhorfendur voru bæði íslenskir og erlendir og því var töluð 

enska. Þeir sem voru íslenskir sögðust getað tengt við söguna hennar ömmu frá eigin 

foreldrum eða ömmum og öfum. Upptakan og atriðið var sýnt nemendum í Borgarholtsskóla 

þegar kennslan hófst.  
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                     Myndin sýnir listaverk sem ég gerði af braggahverfinu í Laugarnesinu.  

                     Verkið er búið til úr myndaramma og klósettrúllum, ásamt mold.  
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Lokaorð 

Leiklistarnámskeið það sem hér hefur verið rætt um kemur inn á marga grunnþætti 

aðalnámskrár, þar á meðal sköpun, læsi, heilbrigði og velferð og lýðræði og mannréttindi. 

Þáttur sköpunar kom við sögu þegar nemendur sköpuðu sín eigin atriði um 

braggamenningu, notuðu skapandi leiklistaræfingar og sýndu afraksturinn í lok 

námskeiðsins. Í tengslum við læsi lásu nemendur dagblöð og unnu með setningar. Einnig 

tengdist námskeiðið læsi í víðum skilningi, svo sem læsi á hegðun manna og læsi á 

mismunandi aðstæður sem fólk bjó við. Tenging við heilbrigði og velferð var einkum um 

velferð fólksins sem bjó í bröggunum. Þá var einnig rætt um skömm annarra á fólki sem 

bjó í bröggum. Lýðræði og mannréttindi tengdust efninu á þann hátt að nemendur unnu að 

lausnum fyrir braggabúa þegar yfirmenn Reykjavíkurborgar vildu rífa braggana. 

Námskeiðið lagðist vel í þátttakendur. Það sem stóð upp úr var að þeim þótti áhugavert og 

skemmtilegt að kynnast lífi fólks sem bjó í bröggum á árum áður. Þeir nefndu einnig að 

gaman hefði verið að kynnast ólíkri tækni í tengslum við leikhús, leiklistaræfingar og 

annað og þeir hugðust nota þessa tækni í framtíðinni. Á námskeiðinu fengu nemendur 

tækifæri til þess að læra bæði aðferðir heimildaleikhúss og leikaðferðir Augustos Boal.  

Ef námskeiðið verður endurtekið hefur reynslan kennt mér að reyna að fá meiri tíma með 

nemendum. Þá væri hægt að kafa dýpra í efnið og nemendur fengju meiri innsýn inn í 

efnið og aðferðirnar sem voru notaðar í kennslunni. Ef meiri tími hefði gefist þá hefði 

einnig verið hægt að gefa hverju atriði, sem nemendur sköpuðu, meiri tíma. Það hefði verið 

frábært að getað horft á kvikmyndina Djöflaeyjuna saman, en ég vildi nýta þá tíma, sem ég 

hafði, í að láta nemendur skapa. Óskastaðan hefði verið sú að fá 10 kennslustundir í viðbót 

til kennslu. Þá hefðu nemendur getað unnið úr viðtalinu sjálfir og valið þá hluta sem þeir 

hefðu viljað nota. Engu að síður gekk vinnan mjög vel. Nemendur virtust hafa áhuga á 

verkefninu, þeir sögðust vera ánægðir með að fá að kynnast þessu tímabili. Viðtalið við 

ömmu mína stóð upp úr hjá nemendum. Að fá tækifæri til þess að hlusta og sjá konu, sem 

hafði upplifað þetta allt, var þeim mikils virði. Í upphafi áttu nemendur erfitt með að setja 

sig í spor fólksins í braggahverfunum þar sem þeir vissu ekki hvað hefði átt sér stað en 

með því að leita heimilda, hlusta, leita, kafa og semja atriði gátu þeir skapað sér heildstæða 

sýn. Þegar nemendur veltu fyrir sér hvernig fólk nú til dags hefði brugðist við 

braggamenningu áttu þeir ekki í neinum vandræðum. Tóku þeir upp símana sína og áttu 

ekki í neinum erfiðleikum með að sýna fram á hvernig þetta myndi eiga sér stað í 

nútímanum. 
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Skólastarfið í Borgarholtsskóla er til fyrirmyndar, jafnt á listnámsbraut sem á öðrum 

brautum. Þar er allt til staðar sem varðar leiklistarkennslu og kennararnir þar eru 

áhugasamir og halda nemendum sínum við efnið. Stofan mætti vera stærri, en ekki verður á 

allt kosið. Nemendur hafa mikinn áhuga og mjög gott er að vinna með þeim.  

Þegar kemur að leiklist innan framhaldsskóla almennt þá er mörgu ábótavant. Þar má nefna 

til dæmis umfjöllun um listgreinar í Aðalnámskrá framhaldsskóla. Aðalnámskrá 

grunnskóla er vel upp sett og þar koma fram upplýsingar sem hjálpa kennurum að sjá 

hvernig kennslan á að vera upp byggð. Þar eru góð og gild hæfniviðmið sem hægt er að 

fylgja. Upplýsingarnar eru vel upp settar og því auðvelt fyrir kennara að fara eftir þeim. 

Það virðist vera þannig í Aðalnámskrá framhaldsskóla að upplýsingar eru ekki eins 

nákvæmar og í Aðalnámskrá grunnskóla, sérstaklega á þetta við um upplýsingar um 

leiklistarkennslu. Aðalnámskrá framhaldsskóla er opnari. Það er skiljanlegt þar sem mikill 

munur er á framhaldsskólakennslu og grunnskólakennslu. Kennarar ættu samt að hafa betri 

upplýsingar um til hvers er ætlast af þeim. Kennslan er öðruvísi á framhaldsskólastigi, hún 

er frjálslegri, þar hafa kennarar meira val, þeir ráða hvað þeir kenna í tengslum við leiklist. 

Það væri þó hjálplegt að hafa hæfniviðmið í menntaskólum; þá væri hægt að sýna 

nemendum betur til hvers er ætlast af þeim.  

Tíma mínum í Borgarholtsskóla var vel varið. Ég lærði mikið af nemendum og þeir 

vonandi af mér. Nemendur voru jákvæðir og tilbúnir til þess að taka þátt í öllu því sem var 

lagt fyrir. Það hjálpaði mikið og gerði kennsluna auðveldari. Hvað markmið verkefnisins 

varðar finnst mér að ég hafi náð þeim. Þau voru einföld en ég vildi einfaldlega að 

nemendur lærðu nýjar aðferðir, bæði leikhúsaðferðir Augustos Boal og aðferðir 

heimildaleikhúss. Þegar atriðin voru sýnd sást að nemendur tileinkuðu sér báðar 

aðferðirnar og því má segja að því markmiði hafi verið náð.  

Námskeiðið skilaði sér í því að nemendur fengu tækifæri til þess að læra um 

braggamenningu, Augusto Boal og heimildaleikhús. Með þeim hætti fengu þeir að kynnast 

nýjum aðferðum innan listaheimsins og prófa þær. Reynslan af kennslunni var góð, að 

öllum líkindum mun ég taka margt frá henni sem veganesti út í minn kennaraferil. Ef ég 

ætti að horfa fram á veginn þá væri ég tilbúin til þess að kenna aftur um braggamenningu. 

Það væri þó betra ef ég fengi heila önn til þess, þá væri hægt að bæta í efnið og nemendur 

fengju meiri tíma. Auðvelt væri að skipuleggja áfanga sem fengi heitið braggamenning. Í 

þeim áfanga væri hægt að búa til og sýna heila leiksýningu, gera mætti heimildamynd, 
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útvarpsþætti eða sjónvarpsefni – allt eftir áhugasviði nemenda. Atriðin myndu öll tengjast 

braggamenningu á sinn hátt. Gaman væri ef þetta yrði að veruleika. 
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