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ÚTDRÁTTUR 
 
Fræðslustarf í leikhúsi hefur verið í stöðugri þróun víðs vegar í heiminum eftir að 

markvisst var farið að huga að því í upphafi 20. aldar. Hérlendis hefur aukin 

meðvitund varðandi fræðslu barna og ungmenna um menningu verið að aukast, 

en áhersla á gerð menningarstefnu hjá ríki og sveitarfélögum hefur beint 

athyglinni enn frekar að málefninu.  

Í rannsókninni er leitað eftir svörum um hver staða fræðslustarfsemi sé í 

leikhúsum með sérstakri áherslu á fræðslustarf Borgarleikhússins.  

„Þarf fræðslustarf í leikhúsum að berjast fyrir tilvist sinni?” er spurningin 

sem leitast verður eftir að svara. Ólíkir þættir hafa áhrif á starfið, hvort sem það er 

rekstur eða samstarf. Þessir þættir verða hér settir í samhengi og starfið skoðað í 

samanburði við rannsóknir, kenningar og starf erlendis sem hér á landi.  

Markmið rannsóknarinnar er að fara yfir þá þætti sem hafa sýnt í erlendum 

rannsóknum að hafi skilað árangri á þeim forsendum að miðla menningu til barna 

og ungmenna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að það sé verðugt að 

skoða þetta málefni og virkja umræður á þeim grundvelli að leikhús sé fyrir alla 

en til þess að starf þrífist til langtíma þarf að ala upp kynslóð sem nýtur þess að 

fara í leikhús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykilorð: Leikhús, fræðslustarf, Borgarleikhús, börn, ungmenni, samfélag. 



 

5 
 

ABSTRACT 
 

Educational work in the theatre has been constantly evolving around the world 

after it started developing in the early 20th century. In Iceland, increased 

awareness of cultural education for children and young people has been on the 

rise. Focus on the development of cultural policy by state and local authorities 

have brought attention on the issue. 

The research is looking for answers about the location of educational 

activities in theatres in Iceland, with emphasis on the educational work of 

Borgarleikhús, Reykjavík city theatre.  

“Does educational work in theaters need to fight for it’s existence?” is the 

question to be answered. Different factors affect the job whether it is business or 

partnership. These factors will be considered here and the work will be viewed in 

comparison with research, theory and work abroad as in Iceland. 

The aim of the study is to review the factors that have been shown in 

studies to have achieved results based on communication with children and young 

people. The results of the study show that it is worth looking at these issues and 

activating discussions on the basis that theatre is for everyone but for long term 

employment, a generation needs to go to theatre. 
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Formáli  
Ritgerðin „List augnabliksins - fræðslustarf Borgarleikhússins“ er 30 ECTS-eininga 

rannsóknarverkefni til MA-gráðu í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. 

Leiðbeinandi rannsóknarinnar var Njörður Sigurjónsson og fær hann mínar bestu 

þakkir fyrir faglega leiðsögn.  

 
 

„An excellent cultural experience goes to the root of living“- Brian McMaster 

 

 

 

 

 

 

 

Þakkir 
Ég vil þakka þeim sem stóðu mér næst á tíma ritgerðarskrifa, fjölskyldu og vinum 

sem að stóðu sem styttur mér við hlið  – Takk!  

 

Ritgerð þessi er tileinkuð syni mínum Karel Hafsteini Jóhannessyni og kynslóð 

hans, með von um þau alist upp sem kynslóð sem mun meta leikhús á þeim 

forsendum sem það er í raun - list augnabliksins.  
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1. Inngangur 
Það er fimmtudagsmorgun, ungmennin streyma inn um dyr Borgarleikhússins, 

þau dreifast um forsalinn eins og maurar á faraldsfæti. Á þessum tíma eru þau svo 

ólíkir einstaklingar, hver og einn á fullu í að móta sína sjálfsmynd. Sjálfsmyndin 

mun ákvarða hvað þeim finnst mikilvægt í lífinu og það allra mikilvægasta, hvernig 

einstaklingar þau vilja vera. Salurinn er opnaður og aftur streyma þau af stað inn 

í litla sal leikhússins. Þegar litið er yfir salinn andar köldu, „skólasýning um 

kynfræðslu,“ þetta er fyrirfram dæmt. Þegar líður á sýninguna léttist 

andrúmsloftið hægt og rólega og það heyrist hlátur dynja inn á milli atriða.  

 Ferð líkt og þessi sem allir tíundu bekkingar í Reykjavík fara í getur verið 

augnablikið þar sem töfrar leikhússins uppgötvast. Flestir eiga þess háttar 

augnablik þar sem máttur menningar uppgötvast. Líkt og fræðimaðurinn Pierre 

Bourdieu hafði orð á hefur umhverfið sem fólk elst upp í mótandi áhrif á alla 

einstaklinga. Borgarleikhúsið er staður fullur af yndislegum augnablikum, gleði og 

leik. Þar er haldið úti fræðslustarfi fyrir börn og ungmenni ásamt því að kenna 

þeim leiklist og gefa ungum einstaklingum tækifæri til að stíga sín fyrstu skref á 

sviði.  

Markmið ritgerðarinnar er að skoða fræðslustarf Borgarleikhússins líkt og 

það er starfrækt í núverandi mynd og skoða rekstrargrundvöll þess. Fræðilegt 

baksvið rannsóknarinnar byggir á niðurstöðum erlendra rannsókna og skrifum 

fræðimanna á þessu sviði. Þó nokkuð hefur verið skrifað erlendis um fræðslustarf 

í leikhúsi, mikilvægi þess í samfélagslegu samhengi og einnig út frá námi barna. 

Kenningar verða skoðaðar um hvað hefur reynst vel í fræðslustarfi hérlendis 

ásamt því að skoða það sem sett hefur verið fram í erlendum rannsóknum.  

 

1.1. Lýsing á viðfangsefni 
 
Af einhverjum ástæðum hefur rannsakandi jafnan heillast af starfi sem beinist að 

börnum, mikilvægi þess að hlúð sé vel að þeim og forvitni þeirra og áhuga sé sinnt. 

Hugurinn er svo opinn fyrir nýjungum, reiðubúinn í að prófa eitthvað nýtt og 

upplifa og skapa nýja hluti. Hlutverk samfélagsins er meðal annars að örva unga 

huga í gegnum skólastarf, íþróttir og listir.  

Áherslan á leikhús kemur af persónulegum áhuga, á yngri árum var þetta 

ævintýraheimur fyrir rannsakanda, þar var ekki á ferð framtíðarleikkona en 
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áhuginn hefur alltaf verið til staðar. Tækifæri til að stunda starfsnám í 

Borgarleikhúsinu var að vissu leyti draumi líkast. Þar gafst færi á að uppgötva að 

störf leikhússins eru margfalt fjölbreyttari en áður var álitið.  

 Strax í upphafi starfsnámsins vöknuðu margar spurningar um upplifun 

barna í leikhúsi, fylgst var með ungmennum í skoðunarferðum og í heimsóknum í 

leikhúsinu og þeim fylgt eftir á sama tíma og þau voru með hugann við að skoða 

leikhúsið. Hugsanir, skoðanir og spurningar voru ótal margar og þeim var ekki 

auðvelt að svara en eftir að hafa ákveðið að rannsaka fræðslustarf fyrir börn og 

ungmenni þurfti að finna þá leið að viðfangsefninu sem hentaði hér. Því var 

ákveðið að skoða fræðslustarf Borgarleikhússins í þeirri mynd sem það er 

skipulagt um þessar mundir. Á sama tíma fannst rannsakanda mikilvægt að skoða 

mismunandi nálganir varðandi fræðslustarf, hvort sem það var hérlendis eða utan 

landsteinanna.  

 

1.2.  Rannsóknarspurningar og rannsóknarmarkmið 
 

Markmiðið með rannsókninni er að skoða ítarlega starf fræðsludeildar 

Borgarleikhússins og nýtir rannsakandi sér reynslu sína af starfsnámi þar. Líkt og 

fram kemur hér að ofan vöknuðu margar spurningar í því starfi.  

  Sú skoðun heyrist oft í samfélaginu að hefðbundin kennsla í skólum sé 

orðin hálf úrelt. Fræðsla í menningarstofnunum er kjörinn vettvangur til þess að 

dýpka kennslu í listum og stokka upp í skólastarfi. Fræðsla í menningarstofnunum 

eru ólík, mikið er lagt í starfið á einum stað og jafnvel engin fræðsla á þeim næsta. 

Margt virðist hafa áhrif á hvernig hægt sé að halda úti góðu fræðslustarfi í 

stofnunum. Það er því áhugavert að skoða starfið og hljóðar 

rannsóknarspurningin hér svo: 

 

 Þarf fræðslustarf í leikhúsi að berjast fyrir tilvist sinni?  

 

Störf í þágu barna og ungmenna innan menningarstofnana hafa lengi verið til 

staðar að einhverju marki en virðast eiga erfitt með að vinna sér fastan sess. 

Störfin eiga það til að vera síbreytileg og breytingar geta orðið á þeim, einfaldlega 

vegna hagræðingar í rekstri og niðurskurðar í styrkjum svo dæmi séu tekin, en 

nánar verður fjallað um þau atriði hér að neðan. 
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1.3.  Fræðileg nálgun, helstu kenningar  
 

Fræðileg nálgun rannsóknarinnar er tvískipt, fyrri hlutinn snýr að rannsóknum og 

kenningum sem settar hafa verið fram af erlendum fræðimönnum. Þar má helst 

nefna rannsókn fræðimannsins Dan Urian, dósent við leiklistardeild háskólans í 

Tel Aviv. Hann hefur rannsakað viðhorf ungmenna til leikhúsa og birti niðurstöður 

þeirrar rannsóknar í grein sinni „On being an audience: A spectator’s guide.” 

Einnig er rannsókn þeirra Kate Donelan og Richard Sallis skoðuð, en hún fjallar 

um upplifun og viðhorf ungmenna varðandi leikhús og leiksýningar og verður sett 

í samhengi við viðfangsefni rannsóknarinnar. Þá verður einnig vitnað í skrif 

Matthew Reason prófessor við leiklista og sviðslistadeild í York St. John 

háskólanum í Englandi og bók hans The young audience: exploring and enhancing 

children’s experiences of theatre sem er sérlega vel fram sett bók um fræðslu og 

upplifun barna og ungmenna í leikhúsi. Töluvert hefur verið skrifað um 

viðfangsefnið út frá ólíkum sjónarhornum erlendis í gegnum árin og því verður 

einnig litið til þeirra rannsókna og fræðibóka sem fjalla um leiklist í tengslum við 

börn og ungmenni.  

 Í seinni hluta er farið yfir opinber gögn sem fjalla um menningarstefnu 

ríkisins og Reykjavíkurborgar, verkefnið List fyrir alla, Aðalnámskrá grunnskóla og 

starfsemi Borgarleikhússins. Gögnin eru skoðuð út frá því sjónarhorni sem 

rannsóknin beinist að og sett í samhengi við hana. 

 

1.4. Kynning á aðferðafræði rannsóknar 
 

Við þessa rannsókn er beitt eigindlegum aðferðum. Annars vegar er viðfangsefnið 

sett fram sem tilvik og rannsakað á þeim forsendum. Rannsakandi tók fimm 

hálfopin viðtöl. Einnig var stuðst við aðferðir grundaðrar kenningar þar sem 

rannsóknin er mótuð samtímis og hún er framkvæmd en var það tilfellið hér. Farið 

var af stað með hugmynd, hún mótuð og viðeigandi viðmælendur og gögn fundin 

til eftir að rannsóknarferlið var hafið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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1.5.  Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 
 
Hvers vegna er fræðslustarf í menningarstofnunum mikilvægt fyrir komandi 

kynslóðir? Ef málefnið er skoðað nánar og horft til leikhússins, þá er mikilvægt að 

börn og ungmenni fái fræðslu í leiklist. Án fræðslu og vitundar er ekki hægt að vita 

að áhugi liggi fyrir.  

Samfélagið styrkist einna helst á því að sérhver einstaklingur sem vex þar 

upp finni sitt áhugasvið og löngun til menntunar út frá því. Að sama skapi þarf að 

vera áhugi frá samfélagsþegnum til þess að grundvöllur sé fyrir menningarstarfi í 

samfélaginu. Aldur þeirra sem sækja menningarstofnanir, og í þessu tilviki 

leikhús, hefur farið hækkandi undanfarin ár líkt og fram kemur í niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Því er enn mikilvægara að ná til ungmenna og leyfa þeim að 

upplifa töfra leikhússins svo hægt sé að halda uppi virkni í þessum 

menningarstofnunum.  

Mikilvægt er að skoða umhverfi fræðslu í íslensku samfélagi, hvernig staðið 

er að henni og hvernig fræðslu íslensk ungmenni fá á sviði menningar og lista. Til 

þess að virkja ungmennin þurfa fullorðnir einstaklingar að leggja línurnar fyrir 

starfið og þeir einstaklingar þurfa að koma úr ólíkum áttum, úr stjórnsýslu, rekstri 

og fræðslunni sjálfri. Fullorðnir einstaklingar samfélagsins verða að sjá þau gildi 

og afrakstur sem fræðslustarf getur haft í för með sér. Að mati rannsakanda er 

mikilvægt að ala upp einstaklinga inn í samfélagið sem meta listir og menningu á 

forsendum þekkingar. Kenna þarf þeim að sjá fegurðina í handbragðinu og njóta 

augnabliksins.  

 

1.6.  Uppbygging ritgerðar 
 
Ritgerð þessi skiptist upp í sex kafla. Að loknum inngangi hefst kafli um fræðilega 

nálgun og skiptist hann í tvennt. Annars vegar er fjallað um opinber gögn í 

íslenskri stjórnsýslu sem snúa að rannsókninni: um menningu, börn og ungmenni. 

Hins vegar eru skoðaðar fræðigreinar og rannsóknir í tengslum við viðfangsefni 

rannsóknarinnar.  

Í þriðja kafla er aðferðafræði rannsóknarinnar kynnt og skiptist hann niður 

í sex meginþætti.  
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Fjórði kaflinn lýsir niðurstöðum rannsóknarinnar og er honum skipt upp í fjögur 

meginþemu. Hvert þema er sett fram út frá þeim niðurstöðum sem komu úr 

viðtölum rannsóknarinnar. Þemun eru: Núverandi starf Borgarleikhússins, 

rekstur Borgarleikhússins, samanburður við Þjóðleikhúsið á árunum 2002-2010 

og næstu skref. Eftir niðurstöður eru umræður og ályktanir settar fram í fimmta 

kafla og lokaorð í sjötta og síðasta kafla. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
 
Fræðilegi kaflinn er tvískiptur, fyrri hluti hans snýr að kenningum og rannsóknum 

sem hafa verið gerðar erlendis. Fyrst ber að nefna rannsókn Dan Urian og þróun 

hans á spurningalista til að aðstoða einstaklinga við að njóta leiksýninga og í 

leiðinni annarra menningarviðburða. Þá verður komið inn á rannsókn sem 

framkvæmd var í Ástralíu af þeim Kate Donelan og Richard Sallis (2014) en hún 

fjallar um upplifun og viðhorf ungmenna varðandi leikhús og leiksýningar. Þá 

verður komið inn á skrif fræðimanna sem að hafa rannsakað viðfangsefnið og 

þeim tvinnað saman til að leggja áherslu á mikilvægi fræðslu, undirbúnings og 

eftirfylgni í leikhúsum.  

Í seinni hluta kaflans verður farið yfir stefnumál í íslenskri stjórnsýslu. 

Menningarstefna ríkisins og menningarstefna Reykjavíkurborgar verða skoðaðar 

í tengslum við viðfangsefni rannsóknarinnar. Þá verður farið yfir þróun mála á 

Íslandi og stefnuskrár í menningarmálum skoðaðar. Er þá helst litið í átt til 

verkefnisins List fyrir alla og breytingu á Aðalnámskrá grunnskóla. Einnig verður 

farið yfir sögu Borgarleikhússins í stuttu máli.  

 

Rannsóknir og kenningar 
 

Með auknum viðhorfsbreytingum í nútíma samfélagi er ákveðin krafa um breytt 

námsfyrirkomulag. Samfélagið kallar í auknum mæli á að námsefni í grunnskólum 

sé breytt í takt við breytta samfélagsmynd. Ef borin er saman kennsla fyrir 50 

árum síðan og nú á dögum er ljóst að fólk hvorki lifir né býr við sams konar 

aðstæður og þá. Atvinnuhættir hafa breyst og á sama tíma er þarft að líta til þess 

hvernig einstaklinga á að fá út í samfélagið að skólagöngu lokinni. Vaxandi áhersla 

er á einstaklinginn, áhersla á að virkja hæfileika hvers og eins fyrir sig og sjá hvar 

styrkleikar hans liggja. Í upphafi þurfa allir að læra að lesa og reikna en það er svo 

margt fleira sem gagnast að kenna börnum sem fer ekki fram í skólastofum. Virkni 

skólastarfsins ætti að felast í fjölbreytileikanum og aðlögun að einstaklingunum 

sem stunda nám hverju sinni.  

Meðal þessara atriða er gagnrýnin hugsun, að velta fyrir sér hugmyndum, 

gagnrýna aðra og fá gagnrýni sem hægt er að nýta til uppbyggingar. Rannsóknir 
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hafa bent til að börn séu fullfær um að gagnrýna, ná tengingu við og greina það 

sem fylgst er með hverju sinni, hvort sem um er að ræða leikverk, tónverk eða 

hvers konar flutning sem hæfir þeirra aldurshóp (Reason, 2010).  

 
2.1. Undirbúningur og eftirfylgni 

 
Vitað er að ungmenni læra í gegnum leik og í leiklist hefur leikurinn verið færður 

yfir á annað stig og upp á leiksvið. Af hverju er leiklist ekki nýtt enn frekar til 

kennslu? Nú á tímum hefur tæknin hefur æ sterkari áhrif á líf fólks og því er 

mikilvægt að hlúa að því mannlega. Leiklistin gefur fólki tækifæri til að upplifa 

nærveruna við listina sem myndast í uppsetningu leikverks. Það má segja að það 

sé nauðsynlegt fyrir ungmenni nú á dögum að fá þau tækifæri sem felast í því að 

virkja samskiptalega færni sína og gagnrýna hugsun sem beinist frá einum manni 

til annars. Leiklist í ólíkum formum getur gegnt jákvæðu hlutverki í að styrkja 

þennan reynslubanka ungmennanna (Furman, 2000).  

Til þess að fá sem mest út úr leikverki er mikilvægt að vel sé haldið utan 

um ungmennin í þeim skilningi að upplýsa þau og fræða. Fræðslan getur verið í 

ólíkum formum, hvort sem það er lestur á bókverki sem leikritið byggir á, 

samræður um leikhús og leiklist og ekki síst að kenna gagnrýna hugsun. Viðhorf 

ungmenna getur breyst ef þau hafa tæki í höndum til þess að hugsa og gagnrýna á 

sama tíma og þau horfa og þar af leiðandi geta þau lesið betur í verkið hverju sinni. 

Meðal þessara tækja eru spurningar sem lagðar eru fyrir ungmennin áður en þau 

fara af stað í leikhús.  

Ungmenni nú á dögum hafa það forskot á fyrri kynslóðir að þau sjá mun 

meira leikið sjónvarpsefni á uppvaxtarárum en áður var. Þrátt fyrir að horfa á 

leikið efni í sjónvarpi er það ekki sama upplifun og að fylgjast með leikverki á sviði. 

Það á þó sameiginlegt að vera leikið sem gefur ungmennunum ákveðið forskot, að 

lesa í leiklistina. Áhorfið dýpkar þekkingu á ólíkum atriðum sem tengjast leiklist 

líkt og söguþræði, mótun persóna, framsetningu texta og annarra leikrænna þátta 

(Esslin, 1976).  

Allur undirbúningur í ólíku formi er góður en fræðimenn, líkt og Dan Urian 

dósent við leiklistardeild háskólans í Tel Aviv, hafa rannsakað viðhorf ungmenna 

til leikhúsa. Í grein hans „On being an audience: A spectator’s guide” setur hann 

fram flokkaðan lista með spurningum. Þær eru settar fram í þeim tilgangi að 
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undirbúa áhorfandann fyrir leiksýningu með það að leiðarljósi að fara inn með 

opnu hugarfari og vera opinn fyrir gagnrýninni hugsun. Hann flokkar þessar 

spurningar upp í 16 kafla sem gefa hugmyndir að spurningum sem hægt er að 

spyrja sig að og nota til þess að taka eftir ólíkum atriðum fyrir sýningu, meðan á 

henni stendur og að henni lokinni. Heiti kaflana eru eftirfarandi (Urian, 1998): 

 
1. Fyrir sýningu (Before the performance)  

2. Samkoman (The gathering) 

3. Uppbygging sýningar (Structure of the performance) 

4. Sviðsmyndahönnun (Set design) 

5. Lýsing (Lighting methods) 

6. Frammistaða leikara (Acting)  

7. Búningar, förðun, hár og gervi (Costume, make-up, hair and mask) 

8. Leikmunir (Stage properties) 

9. Tónlist, hljóðhönnun (Music, sound effect) 

10. Samhljómur verksins (The rhythm of the play) 

11. Framsetning texta (The role of the dramatic text in the director‘s work) 

12. Leikstjórn (The director‘s work) 

13. Áhorfendur (The spectator) 

14. Eftir sýningu (Afterwards) 

15. Útfærsla (Innovations) 

16. Hugmyndafræði sýningarinnar (The theatrical text as an ideological 

contention). 

 
Út frá þessum flokkum er hægt að setja fram óteljandi spurningar varðandi 

leiksýningar og gagnrýni. Spurningarnar koma að mismunandi þáttum 

leikverksins og til dæmis er hægt að spyrja: Til hvaða áhorfendahóps höfðar 

uppfærslan best? Hvar liggja styrkleikar leikstjórans? Hvernig var lýsingin, gegndi 

hún hlutverki í sýningunni? Hvernig þá? Hægt væri að telja upp spurningar lengi 

enn. Sá þáttur að lesa yfir spurningarnar og vera meðvitaður um ýmsa þætti 

sýningarinnar gerir það að verkum að áhorfandinn horfir á sýninguna með öðrum 

augum eða réttara sagt með virkari augum ef svo má að orði komast. Þegar farið 

er með ungmenni í leikhús og þá sérstaklega með skólahóp er mikilvægt að 

sýningin sé ekki eingöngu stundargaman heldur hluti af námi. Börn og unglingar 
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eru misvel undirbúin fyrir leiksýningar, þau koma frá ólíkum heimilum og 

menningaráhersla er mismikil á milli heimila. Einn getur verið reglulegur gestur í 

leikhúsi með fjölskyldu á meðan aðrir upplifa leikhús eingöngu í gegnum 

skólagönguna.  

Spurningar Urian eru margar en fyrir heimsókn í leikhús er upplagt að taka 

fyrir 5-10 spurningar, hægt er að einfalda fyrir yngstu nemendurna eða setja fram 

krefjandi spurningar fyrir þau elstu. Sum ungmennanna taka þær allar til sín en 

hjá sumum sitja örfáar eftir. Aftur á móti er það að sama skapi ávinningur í 

gagnrýninni meðvitund. Eftir sýningu er tilvalið að leyfa gagnrýninni að njóta sín 

og fá ungmennin til að tjá sig um sýninguna, hvort sem það er í umræðu, skrifum 

eða teikningum. Gagnrýnin er einstaklingum mjög mikilvæg, hún er ekki eingöngu 

sett fram til þess að mynda skoðun á því sem maður sér heldur er hún einnig 

verkfæri til þess að leyfa huga fólks að mynda skoðun um hvað manni líkar vel og 

hvað síður. Til þess að geta myndað skoðun um það er mikilvægt að hafa fengið þá 

reynslu að upplifa hlutina og flokka reynsluna niður í huganum. Með þetta 

veganesti fer einstaklingurinn út í lífið, þróar sýn sína á það og færir sig alltaf nær 

því sem honum líkar en fjær því sem honum líkar síður. Sú stund sem kennarinn 

tekur til þess að endurmeta leiksýninguna með nemendum er mikilvæg en engu 

að síður er það vandmeðfarið hvernig það er gert.  

Kate Donelan og Richard Sallis gerðu rannsókn í Ástralíu um viðhorf 

ungmenna til leikhúsa og upplifun þeirra. Niðurstöður þeirrar rannsóknar koma 

fram í grein þeirra The Education Landscape: Building Engaged Theatre-Goers. 

Þar er farið yfir ólíka þætti sem tengjast upplifun ungmenna á leikhúsi og er það í 

samræmi við það sem fram hefur komið hér að framan. Í rannsókninni kemur fram 

hversu mikilvægt frumkvæði kennara er og áhugi hans. Þetta á sérstaklega við 

fyrir þá nemendur sem hafa litla eða enga reynslu af leikhúsi. Þá fer kennarinn í 

það hlutverk gagnvart einstaklingnum að upplýsa og fræða á jákvæðan hátt um 

leikhúsið sem getur leitt til þess að sá einstaklingur fari með jákvæðu hugarfari á 

sýningu í stað þess að vera hræddur og í vörn sökum þess að þekkja ekki til og 

kunna hreinlega ekki að vera áhorfandi.  

Vandasamt getur verið að leggja verkefni fyrir nemendur í tengslum við 

leiksýningar. Nemendur eiga það til að upplifa að verkefnin sem lögð eru fyrir eftir 

sýningu séu fullþung og þau dragi þar af leiðandi úr ánægjunni sem sýningin geti 
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haft á einstaklinginn (Donelan og Sallis, 2014). Á þetta sérstaklega við þegar 

nemendum er sett fyrir verkefni áður en þeir fara að sjá sýningu, þá á það til að 

draga úr upplifun þeirra. Þeir njóta síður augnabliksins, staðar og stundar. Hugur 

þeirra er líklegur til að reika í áttina að því sem verkefnið krefst en ekki að þeim 

þáttum sem einstaklingurinn nýtur við sýninguna, einfaldlega vegna þess að það 

þurfi að skila inn niðurstöðum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að í nokkrum skólum sem tóku 

þátt fengu nemendur verkefni fyrir sýningu og hafði einn nemandi orð á því að 

hann vildi ekki þurfa að einblína á hvern einasta smáhlut heldur vildi hann fá að 

taka sýninguna alla inn í einu. Honum þótti hvimleitt þegar borað væri í höfuðið á 

nemendum í miðskóla að þurfa að líta eftir pólitískum áhrifum í sýningu (Donelan 

og Sallis, 2014). Þá getur reynst betur að gefa nemendum tól í hendur, líkt og 

spurningar Urian, til þess að nota í undirmeðvitundinni og hafa umræður eftir 

sýningu þar sem allir geta tekið þátt á þann hátt sem þeim hentar, hvort sem það 

er að hlusta á upplifun annarra eða deila sinni upplifun með öðrum. Þannig koma 

fram ólík sjónarhorn á sýningu og víkkar það sjóndeildarhring allra sem taka þátt 

í umræðunni. Með það til hliðsjónar dýpkar það þekkingu allra á listinni og einna 

helst þeirra sem hafa lítinn bakgrunn í listum.  

Umræðan er þá leidd áfram af kennara sem heldur henni uppi og spyr 

jafnvel gagnrýninna spurninga. Munurinn á fyrirfram setta verkefninu og 

umræðunni eftir sýningu er sá að í umræðunni er ekkert rangt eða rétt svar. Hver 

og einn einstaklingur túlkar sína upplifun, hægt er að færa rök með eða á móti og 

það gefur nemendum skapandi frelsi gagnvart skoðunum og túlkunum sínum. Á 

móti, ef sett eru fyrir verkefni þar sem er einungis eitt rétt svar eða ein rétt túlkun, 

setur það hömlur á einstaklinginn í upplifun sinni (Donelan og Sallis, 2014).  

 

2.1.1. Kennarinn, veigamesti þátturinn  
 
Það eru ótal þættir sem spila inn í upplifun ungmenna þegar farið er í leikhús á 

vegum skóla og má segja að einn sá veigamesti í þeirri upplifun sé kennarinn. Líkt 

og fram kom hér að ofan búa einstaklingar á jafn ólíkum heimilum og þau eru 

mörg. Rannsókn á viðhorfi kennara til nemenda og leikhúsferða var birt í grein 

sem ber heitið „Young Audience from the Educators’ Perspective“ og var birt í 

bókinni Young Audiences, Theatre and the Cultural Conversation. Rannsóknin var 
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framkvæmd í Ástralíu en sömu áherslur virðast vera til staðar þar og ef 

rannsóknin væri framkvæmd hérlendis. Helstu atriði sem skapa vanda eru fyrst 

og fremst kostnaður og þekkingarskortur ungmennanna. Það er nokkuð ljóst að 

virkir kennarar skipta þar lykilmáli. Að fara með nemendur í leikhús og gera 

ferðina uppbyggilega og spennandi getur haft mótandi áhrif á viðhorf einstaklinga 

gagnvart leikhúsi til framtíðar (Ewing, Fleming, Burton og Stinson, 2014). 

Þeir þrjátíu kennarar sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála um að 

það skipti máli að miðla upplýsingum tengdum sýningunni eða um leikhús yfir 

höfuð til þess að gefa nemanda meiri fókus á það sem stæði til. Nemandinn ætti í 

kjölfarið að ná betri tengingu við leikara, söguþráðinn og ólíka þætti 

uppfærslunnar. Fram kom hjá þeim að þeir nemendur sem væru óvanir leikhúsi 

og færu óundirbúnir á sýningu hefðu lítinn sem engan ávinning af henni og nytu 

hennar þar af leiðandi ekki eins og vera skyldi. Þetta átti sérstaklega við um þær 

sýningar þar sem um þungan texta var að ræða eða flókinn söguþráð (Ewing o.fl., 

2014). 

Hægt er að setja þetta í íslenskt samhengi um þá menntaskólanemendur 

sem fóru að sjá sýninguna Njálu. Njála er lesin í flest öllum ef ekki öllum 

menntaskólum landsins á fyrsta eða öðru ári. Þá eru nemendur 16-17 ára 

ungmenni sem hafa litla, jafnvel enga reynslu af því að lesa þetta flókna íslensku. 

Að lesa bókina er ákveðin áskorun og erfitt að ná samhengi og setja saman þau 

púsl sem þarf við lestur bókarinnar. Árið 2016 var Njála sett upp í 

Borgarleikhúsinu og fékk uppfærslan mikið lof gagnrýnenda. Sýningin var sett upp 

á skýran hátt, hver sá sem hafði einhverja þekkingu á texta Njálu átti að geta fylgt 

söguþræðinum eftir. Þau ungmenni sem nutu þeirra forréttinda að sjá Njálu í 

framhaldi af lestri bókarinnar eiga eflaust auðveldara með að muna eftir sögunni 

og söguþræði hennar í framtíðinni.  

Ákveðinn þáttur í fræðslunni er að fara ekki eingöngu á sýningar sem sýna 

eintóma gleði og hlátur. Til þess að fá sem mest út úr leiklistinni er mikilvægt að 

upplifa ólíkan leikhússtíl og kemur kennslan þar sterkt inn í. Því þyngri sem verkin 

eru kalla þau á meiri undirbúning af hálfu kennarans og þeirra sem standa að 

sýningunni. Meirihluti kennaranna sem tók þátt í rannsókninni var sammála um 

að mikill kostur væri að ungmennin upplifðu breitt svið ólíkra sýninga (Ewing o.fl., 

2014).  
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2.1.2. Virðing gagnvart börnum og ungmennum 
 
Virðing við börn og ungmenni í leikhúsi skiptir miklu máli og að þau upplifi ekki 

fullorðna fólkið yfirborðskennt í leik sínum (Reason, 2010). Metnaður í leikhúsi 

fyrir börn og ungmenni snýst um að breyta hlutlausum áhorfanda yfir í virkan 

áhorfanda, hann þarf ekki að vera virkur á yfirborðinu og taka beinan þátt heldur 

þarf virknin að koma innan frá í formi tilfinninga og vitsmunalegra hugsana 

(Reason, 2010). Tony Graham, áður stjórnandi Unicorn Theatre í London, segir að 

helstu mistökin í leikhúsi fyrir börn og ungmenni séu að skapa sýningu sem 

einkennist af því að vera bókstafleg, örugg og þægileg. Starfið snúist ekki um að 

einfalda hlutina, þess sé ekki þörf  (Graham, 2005). 

Börn og ungmenni hafa oft ekki val um hvort þau séu að fara í leikhús eða 

ekki, það hefur oftast nær verið ákveðið fyrirfram fyrir þau af fullorðnum 

einstaklingum líkt og um skyldu sé um að ræða. Fullorðnir sinna því að fara með 

börnin í leikhús af því að það á að vera gott fyrir þau.  

Samkvæmt Graham þá er það einnig fullorðna fólkið sem semur leikverkin 

með ungmennin í huga. Að sama skapi er það í höndum þeirra sem skapa að búa 

til boðskapinn, hvað á að kenna börnunum og ungmennunum. Hvaða boðskap á 

að koma áleiðis og hvaða fræðslu á að setja inn í söguna. Oftast nær fylgir ákveðinn 

boðskapur hverri sögu, markmiðið er að fræða í gegnum leikið efni og ná til 

áhorfenda á miðlandi og skemmtilegan hátt. Það er mikilvæg forsenda þegar 

leikverk er samið fyrir unga áhorfendur að hafa þessa þætti inni í myndinni, ef 

neikvæðir hlutir eru settir á svið er mikilvægt að taka á þeim og leiðrétta það sem 

verið er að sýna líkt og ofbeldi, líkamlegt sem andlegt. Að taka á þeim málum á 

sviðinu og breyta til hins betra er góður boðskapur en það eitt að sýna ofbeldi á 

sviði og taka ekki á því gefur til kynna að ofbeldi sé í lagi.  

Íslenski fíllinn er brúðuleiksýning sem sett var upp í Kúlunni í 

Þjóðleikhúsinu á leikárinu 2016-2017. Hún er gott dæmi um sýningu þar sem 

tekið er á erfiðum málum og þau sett í sýningu fyrir börn til þess að gefa þeim 

mynd af erfiðum aðstæðum. Söguþráðurinn er útfærður til þess að ná til barna og 

auka skilning þeirra í undirmeðvitundinni á jákvæðan og uppbyggilegan hátt.  

Íslenski fíllinn er saga af munaðarlausum fíl í Afríku þar sem miklir þurrkar 

eru. Hann hittir kríu sem hvíslar í eyra hans sögu af eyju í norðri, þar sem hægt sé 

að finna vatn í öllum mögulegum myndum. Fílsunginn ákveður að leggja í langt og 
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erfitt ferðalag til þessarar eyju í norðri (Íslenski fíllinn, e.d.). Sýningin tekur á 

flóttamannavandanum sem er viðvarandi í öllum heiminum á líðandi stundu. 

Efnið er sett fram á vinalegan og fallegan hátt þar sem tekist er á við vandann en 

með þeim hætti að hann geti setið eftir í ungum hugum án þess að það skapi streitu 

og vanlíðan hjá þeim, þar sem vandamálið er ekki þeirra að leysa. Þau fara þó aftur 

á móti út í samfélagið með þessa vitneskju á bak við eyrun og eru jafnvel opnari 

fyrir málefninu þegar líður á, þar sem búið er að upplýsa þau í gegnum leik. Í þessu 

tilviki er boðskapurinn að fáir flýi heimkynni sín viljandi og oftast nær liggi 

einhver ástæða að baki flóttanum. 

Það er margt sem þarf að huga að þegar settar eru á svið leiksýningar fyrir 

ungmenni, hvort sem um ræðir börn eða unglinga. Til dæmis þarf að huga að hvaða 

aldurshóp á að sinna hverju sinni en fyrst og fremst þarf að hafa í huga að vanda 

til verksins.  

Ef horft er til þess hvað fer helst úrskeiðis við gerð leikhúsverks fyrir 

ungmenni er það hættan á að fara of grunnt í efni sýningarinnar sem gerir það að 

verkum að ærsl og hávaði halda sýningunni uppi (Reason, 2010). Mikilvægt er að 

ná til áhorfenda og þegar um ungmenni er að ræða er hætta á að leiðast út í 

ærslagang til að ná þeim á sitt band. Aftur á móti hafa börn og ungmenni þann 

eiginleika að þau geta líkt og fullorðið fólk notið leiksýningar sem er djúp og róleg. 

Það er mikilvægt fyrir þau að upplifa slíkar sýningar.  

Í þessu samhengi var áhugavert að lesa viðtal við Bjarna Ingvason og Pétur 

Eggerz sem tekið var árið 2003 í tengslum við Möguleikhúsið og starf þeirra þar. 

Þar segir Bjarni: „Sýningin Heiðarsnælda er t.d. öll á rólegu nótunum og ofboðslega 

hæg, en börnin sitja algjörlega eins og límd því þetta fangar athygli þeirra 

fullkomlega. Þarna eru töfrar leikhússins að verki“ („Börn eiga alltaf það besta 

skilið“, 2003). Þessir tveir menn höfðu á sínum tíma unnið í Möguleikhúsinu í 

fjórtán ár og kemur margt fróðlegt fram í þessari blaðagrein. Þar segir Pétur að 

börn sem séu vön að fara í leikhús hafi betri einbeitingu og læri að bera virðingu 

fyrir því sem aðrir gera. Það atriði hefur eitt og sér mikilvægt uppeldislegt gildi. 

Hann segir að það sé gott fyrir börn að læra að það séu vissir hlutir sem krefjist 

óskiptrar athygli („Börn eiga alltaf það besta skilið“, 2003).  

 Ef ungmennum eru gefin verkfæri í hendur líkt og spurningalisti Dan Urian 

þá er engin ástæða til þess að þynna efni leiksýninga fyrir þennan aldurshóp. Þvert 
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á móti á að virkja hann til þess að uppgötva og íhuga skoðun sína og upplifun 

gagnvart leiksýningunni. Geta barna og ungmenna til að fylgja eftir sýningu kemur 

alltaf á óvart, segir Jain Boon í grein sinni Children’s Theatre and Emotional 

Literacy, þar sem hún lýsir upplifun sinni á umræðum sem hún átti með barnahóp 

eftir leiksýningu. Hún hefur orð á því að þau eigi það til að geta lesið í aðstæður 

þar sem engin orð eru þörf, heldur lesi þau í flutninginn á sviðinu og fylgi eftir 

túlkuninni í sýningunni (Boon, 2005).  

Víða um heim eru samtök sem hafa umsjón með leikhúsi fyrir börn og 

ungmenni og fræðslustarfi tengdu leikhúsinu. Þar má meðal annars nefna ASSITEJ 

sem eru alþjóðleg menningarsamtök starfrækt um allan heim, þar á meðal hér á 

Íslandi. Fleiri samtök eru meðal annars TIE, Theatre in Education, sem eiga rætur 

sínar að rekja til Bretlands og hafa verið starfrækt frá árinu 1965 (Chambers, 

2002). Samtökin TYA, Theater for Young Audiences, voru einnig stofnuð árið 1965 

í Bandaríkjunum og ein af megináherslum þeirra er að styðja við fræðslu og starf 

fyrir börn í leikhúsum („Theatre for Young Audiences/USA » About“, e.d.). Hér á 

Íslandi eru samtökin FLÍSS, Félag um leiklist í skólastarfi, en rætt verður frekar um 

starf þeirra í niðurstöðum. Þetta er eingöngu nokkur dæmi um samtök sem 

sérhæfa sig í leiklist fyrir börn og ungmenni. 

 

2.2. Utanaðkomandi atriði 
 
Til eru leikhópar sem hafa tileinkað starf sitt ungmennum, fara á milli skóla og 

setja upp leiksýningu í óhefðbundnum sýningarrýmum. Öllu er tjaldað til með sem 

minnstum kostnaði, hvort sem á við um hópinn sjálfan eða kaupendur 

sýningarinnar. Litlar sýningar sem geta farið á milli staða eru fýsilegur kostur fyrir 

leikskóla og skóla þar sem ekki þarf að kosta til rútu eða farartæki fyrir börnin. 

Þessar sýningar kosta skólana því talsvert minna en þegar farið er í leikhús. Það 

er þó erfitt að bera saman þess konar sýningar við upplifunina sem verður við að 

fara í leikhús og sjá sýningu, upplifa sviðsetningu í alvöru leikhúsi þar sem allt er 

til staðar til að skapa rétta andrúmsloftið fyrir leiksýninguna; tæknin, leikarar, 

umgjörðin og allt sem tengja má við leikhús. Ekki má vanmeta eftirvæntinguna þar 

sem hún spilar stóran þátt í því að skapa upplifunina, að leyfa sér að hlakka til og 

vera spenntur. 



 

23 
 

Utanaðkomandi áhrif snúa einna helst að kostnaði, kostnaðinum sem fylgir 

því að fara í leikhús. Leiksýning er lifandi sýning, þar eru leikarar á sviðinu í hverri 

einustu sýningu sem er sýnd. Leikhús er kostnaðarsamt í rekstri, en það sjá ekki 

allir muninn á því að fara í leikhús og kvikmyndahús og finnst fullkomlega eðlilegt 

að stunda einungis það síðarnefnda, enda mun ódýrara.  

Fjölmargir angar teygja sig frá fræðsludeild leikhússins, hún þarf að ná til 

foreldra, kennara, aðstandenda, barna, ungmenna og ekki síst til 

stjórnmálamanna. Þrátt fyrir að bein tengsl séu við foreldra, kennara og börn er 

mikilvægt að fanga athygli stjórnmálamanna í þeirri merkingu að þeir sjái 

mikilvægið sem felst í þessari fræðslu og vilji styrkja starfið með fjárframlagi til 

leikhúsanna. Án styrkja og greiðslna er erfitt að halda uppi sómasamlegu starfi.  

 

Stefnumótun í málaflokknum 

  

2.3. Menningarstefna ríkisins  
 

„Það er hlutverk ríkisins í menningarmálum að skapa skilyrði fyrir fjölbreytni, 

sköpun og frumkvæði á sviðum lista og menningararfs auk þess að standa vörð 

um menningararfinn. Það felur í sér að mynda með lögum, stjórnvaldsaðgerðum 

og fjárveitingum þann ramma fyrir menningarlífið sem gerir því kleift að blómstra 

og hvetja landsmenn til menningarþátttöku“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  Menningarstefna ríkisins skiptist í fjóra 

meginþætti, sem hafðir eru til grundvallar, (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013):  

 

• Sköpun og þátttaka í menningarlífinu.  

• Gott aðgengi að listum og menningararfi. 

• Samvinna stjórnvalda við þá fjölmörgu aðila sem starfa á sviði menningar. 

• Þátttaka barna og ungmenna í menningarlífinu. 
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Síðasti þáttur menningarstefnunnar gerir hana mikilvæga í samhengi 

rannsóknarinnar. Þessi þáttur og mikilvægi hans er ríkjandi í gegnum stefnuna. 

Skýrslunni er skipt upp í sex kafla ásamt menningarstefnunni sjálfri, þeir eru:  

 

1. Menningarþátttaka. 

2. Lifandi menningarstofnanir. 

3. Samvinna í menningarmálum. 

4. Ísland í alþjóðasamhengi. 

5. Starfsumhverfi í menningarmálum. 

6. Stafræn menning. 

 

Áhersla á þátttöku barna og ungmenna er vel sýnileg í öllum köflum stefnunnar. Í 

fyrsta kaflanum, sem fjallar um menningarþátttöku, kemur fram mikilvægi 

menningarlæsis og menningarþátttöku enda eiga þau atriði að vera veigamikil í 

uppvexti barna og ungmenna. Aðgengi barna og ungmenna að menningu eykur 

víðsýni og umburðarlyndi þeirra ásamt því að þátttaka þeirra í menningarstarfi 

eykur vitund um lýðræði, réttlæti og sögulegt samhengi. Auknar líkur eru á að 

færni og þroski borgaranna eflist til félagslegrar þátttöku. Þar er hvatt til virkrar 

þátttöku, sköpunar og frumkvæðis einstaklingsins í samræmi við aukna áherslu á 

gagnrýna hugsun, sköpun og umburðarlyndi í námskrám allra skólastiga.  

 Í öðrum kafla, sem fjallar um lifandi menningarstofnanir, er lögð áhersla á 

menningarstofnanir sem þjónustustofnanir í þeim skilningi að þær taki mið af 

fjölbreytni samfélagsins í starfi sínu og dagskrá. Einnig eiga þær að gegna 

lykilhlutverki í fræðslumálum á sviði menningar fyrir börn, ungmenni og 

fullorðna. Þá er leitast eftir því að dagskrá menningarstofnana sé 

eftirsóknarverður valkostur í frístundum íslenskra fjölskyldna. Sérleg áhersla á að 

vera lögð á dagskrá fyrir börn og ungmenni í samstarfi við skólastofnanir.  

  Þriðji kaflinn fjallar um samvinnu í menningarmálum, sem er veigamikill 

þáttur þegar kemur að börnum og ungmennum, ekki eingöngu í ljósi samskipta 

menningarstofnana við skóla heldur menningarstofnana við hver aðra, við 

einstaklinga og einkaaðila. Líta þarf fram hjá samkeppni og tala saman til að efla 

menningu landsins. Líkt og fram kemur í kaflanum eru einstaklingar og samtök 

meginhreyfiafl menningarlífsins og skapa þau grundvöll fyrir sköpun og samstarf. 
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Framþróun og nýsköpun í menningarlífinu er sett saman á breiðri þátttöku og 

samvinnu ólíkra aðila. Nauðsynlegt er að byggja upp gott samstarf á milli 

opinberra aðila og einkaaðila til að lista- og menningarlíf geti þrifist. Meðal 

markmiða er að mennta- og menningarstofnanir vinni saman að því að efla 

menningarlæsi ungs fólks og auka samstarf listamanna og skóla, leggja áherslu á 

annars vegar frekari möguleika barna og ungmenna til að njóta lista og hins vegar 

á að örva sköpun og gagnrýna hugsun þeirra.  

Tveir kaflar fjalla um Ísland í alþjóðasamhengi annars vegar og 

starfsumhverfi í menningarmálum hins vegar. Þrátt fyrir að þátttaka barna og 

ungmenna spili að sjálfsögðu inn í þessa þætti þegar á heildina er litið eru ekki 

markviss markmið innan þessara kafla sem snúa að börnum og ungmennum. Í 

sjötta og síðasta kafla stefnunnar er fjallað um stafræna menningu. Þessi kafli er 

sannarlega mikilvægur í ljósi þess hve hröð tæknivæðing er í samtímanum. Þar 

gefst gullið verkfæri til þess að miðla upplýsingum, hvort sem það er til fullorðinna 

einstaklinga, barna eða ungmenna. Haft er á orði í kaflanum að til að opna enn 

frekar aðgang almennings að þeim fjársjóðum sem felast í listum og menningararfi 

okkar, þurfi að auka framboð á nýju stafrænu efni og færa gamalt efni í stafrænt 

form. Aukið aðgengi að menningarefni styður menningar- og listfræðslu, spornar 

gegn ólögmætri notkun á lögvernduðu efni og stuðlar að auknum áhuga og 

þekkingu á íslenskri menningu. Þá er lagt til að stafræn miðlun virki landsmenn til 

þátttöku og sköpunar í gegnum netið. Það er ekki hægt að líta fram hjá því að 

miðlalæsi er mikilvæg lestrarþekking fyrir börn og ungmenni nú á dögum. Því er 

miðlalæsi í skólakerfinu mikilvægur grunnur að slíkri þátttöku enda er áhersla 

lögð á það í nýjum námskrám skólastiganna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

 

2.4. Menningarstefna Reykjavíkurborgar  
 
Menningarstefna Reykjavíkurborgar, sem ber heitið Menning er mannréttindi, var 

samþykkt af menningar- og ferðamálaráði þann 28. apríl 2014 og gildir sú stefna 

til ársins 2020. Helsta breytingin frá fyrri menningarstefnu sem var endurskoðuð 

árið 2012 er tenging markmiða við aðgerðir í menningarmálum á vegum 

borgarinnar (Reykjavíkurborg, 2014). Menningarstefna Reykjavíkurborgar var 

fyrst samþykkt í borgarráði þann 11. desember árið 2001. Fjöldi fólks kom að 
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mótun hennar; listamenn, fræðimenn, stjórnmálamenn, embættismenn og 

margvíslegir samstarfsaðilar, auk þess sem leitað var til erlendra fyrirmynda 

(Reykjavíkurborg, 2014). Annar kafli menningarstefnunnar er tileinkaður 

börnum og menningaruppeldi. Kaflinn er stuttur og hljóðar svo:  

Nútıḿa samfélag kallar á sveigjanleika og opið hugarfar til að takast á við 

sıb́reytilegar aðstæður. O� flugt og markvisst menningar- og listuppeldi er 

mikilvægt fyrir þróun samfélags skapandi einstaklinga. Læsi ı́ vıð́um 

skilningi ber að rækta meðal barna og ungmenna. Lesskilningur, 

umhverfis- og menningarlæsi greiða fyrir virkri menningarþátttöku barna, 

styrkja meðvitund um menningararfinn og ýta undir skapandi og gagnrýna 

hugsun.  

Samvinna milli menningarstofnana og skóla borgarinnar er mikilsverð leið 

til að styrkja einstaklinginn til virkrar menningarþátttöku á öllum 

æviskeiðum. Það sama má segja um almenna kennslu á sviði menningar og 

lista ı ́ skólakerfinu, sem og listmenntun barna ı́ fagskólum þar sem 

sérmenntaðir kennarar og starfandi listamenn miðla af þekkingu sinni og 

reynslu. Listmenntun barna hjálpar þeim að nýta og þróa hæfileika sıńa á 

hvaða vettvangi sem er.  

I� starfsemi menningarstofnana Reykjavıḱurborgar og skipulagi hátıð́a á 

vegum menningar- og ferðamálasviðs og samstarfsaðila þess er lögð 

áhersla á samveru fjölskyldunnar, þátttöku barna og unglinga og séð til 

þess að dagskrá menningarstofnana sé eftirsóknarverður valkostur 

fjölskyldna. Mikilvægt er að vera sıf́ellt vakandi fyrir nýjum leiðum til að ná 

til barna, unglinga og fjölskyldna þeirra ı́ samstarfi við önnur svið 

borgarinnar, og tryggja gott aðgengi menningar og lista, óháð félagslegri 

stöðu og efnahag (Reykjavíkurborg, 2014).  

Það væri synd að líta á menningarupplifun sem einangraðan atburð, heldur ætti 

að líta á upplifunina í heild, þar sem saman blandast félagsskapurinn, ferðin, 

fræðslan, samræðurnar á eftir, það að upplifa eitthvað sem örvar ímyndunaraflið 

og leiðir einstaklinginn út fyrir mörk hversdagsleikans (Reykjavíkurborg, 2014). 

Listin er lifandi miðill og því þarf menningarstefna að vera lifandi og vera uppfærð 
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reglulega, samhliða því að fylgst sé með framförum og þróun í takt við menningu 

og listir hverju sinni. Samvinna menningarstofnana og menntastofnana hljómar á 

blaði sem einfalt verkefni en til þess að þessar stofnanir tali saman þarf að þræða 

saman ótal lausa enda. Skólarnir eru margir og kennararnir sem koma að hverjum 

skóla fyrir sig enn fleiri. Utanumhald er stór þáttur og einhver þarf að vera ábyrgur 

fyrir því í hverjum skóla fyrir sig. Menningartengill í skóla er hluti af verkefninu 

List fyrir alla og komið verður inn á það hugtak í kaflanum hér á eftir.  

2.5. List- og menningarfræðsla á Íslandi, skýrsla 
 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið lét framkvæma úttekt á umfangi og gæðum 

list- og menningarfræðslu á Íslandi og var íslensk þýðing þeirrar skýrslu gefin út 

árið 2011. Rannsóknin var í höndum Anne Bamford og var hún framkvæmd á 

árunum 2008-2009. Í úttektinni voru lagðar til grundvallar eftirfarandi 

spurningar: 

 

• Hvað er gert í listfræðslu og hvernig er það gert?  

• Hver eru gæði listfræðslu á Íslandi?  

• Hvaða möguleikar liggja í listfræðslunni nú og í framtíðinni og hverjar eru 

áskoranirnar? 

 

Í rannsókninni var horft til framboðs á list- og menningarfræðslu, bæði í formlega 

jafnt sem óformlega skólakerfinu. Hér á landi felur þetta í sér bæði list- og 

menningarfræðslu innan skóla sem utan, svo sem tónlistar- og listnám, og fræðslu 

og nám á vegum safna og leikhópa (Bamford, 2011). Í skýrslunni kemur fram að á 

Íslandi sé listfræðsla góð á alþjóðlegan mælikvarða og njóti stuðnings almennings, 

foreldra og samfélags. Þó eru atriði sem má gera betur og í tengslum við 

rannsóknina hér er nefnt að það þurfi að halda áfram samvinnu skólakerfis, 

menningargeirans og skapandi starfsgreina og festa starfið í sessi með 

stefnumótun og í framkvæmd (Bamford, 2011). 

„Vönduð listfræðsla hefur djúpstæð áhrif á börn, á umhverfi náms og 

kennslu og á samfélagið. Þessi áhrif voru hins vegar aðeins greinileg þar sem 

vandað starf og skipulag var til staðar“ (Bamford, 2011, bls 8). Kennsla í 
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listgreinum í skólum hérlendis er gagnrýnd og bent á þau atriði sem betur megi 

fara í þeim efnum.  

Eftir útkomu skýrslu Bamford birti Gunnhildur Una Jónsdóttir greinina 

„List- og menningarfræðsla á Íslandi: Um skýrslu Anne Bamford“ í tímaritinu 

Uppeldi og menntun árið 2012. Þar fer hún yfir efni skýrslunnar og rekur atriði þar 

sem hún er ósammála skýrsluhöfundi. Gunnhildur segir:  

 

Skýrslan er í heild sinni afar víðfeðm og á köflum ristir hún ekki djúpt. Hins 

vegar er hún tvímælalaust afar mikilvæg byrjun á rannsóknum á þessu 

sviði. Vonandi verður opinn aðgangur að þeim gögnum sem var safnað, 

bæði til að tryggja gæði úrvinnslu og eins til að rökstyðja áframhaldandi 

rannsóknir (Gunnhildur Una Jónsdóttir, 2012, bls 136). 

 

Gunnhildur segir ennfremur: „Anne Bamford segir að listfræðsla á Íslandi sé góð á 

alþjóðlegan mælikvarða. En þurfum við að bera okkur saman við aðrar þjóðir?“ 

spyr Gunnhildur. „Er ekki mikilvægara að meta gildi starfsins sem slíks frekar en 

að nota ytri viðmið eins og samanburð við aðrar þjóðir? Það er mikilvægt að huga 

að því hvaða erindi listir og skapandi starf eiga í menntun barna, bæði innan og 

utan skipulegs skólakerfis, og leitast við að tryggja jafnrétti til náms, burtséð frá 

því hvernig aðrar þjóðir haga sínum málum“. Samanburður við aðrar þjóðir getur 

átt rétt á sér en að mati Gunnhildar ætti ekki að nota hann sem gæðaviðmið 

(Gunnhildur Una Jónsdóttir, 2012, bls 136). 

 Hægt er að segja að skýrsla Bamford hafi einfaldlega verið grunnur fyrir 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið til þess að fara af stað í frekari þróun í 

þessum málum. Það er því auðveldlega hægt að vera sammála Gunnhildi að því 

leyti  að skýrslan sjálf kalli á frekari rannsóknir á þessum málum og sem betur fer 

hefur svo orðið.  

 

2.6. List fyrir alla  
 
List fyrir alla er yfirheiti verkefnis sem nær til menningarstofnana landsins auk 

allra grunnskóla og leikskóla. Samstarf milli þessara stofnana er mikilvægt og er 

stórt verkefni að virkja alla þætti sem eiga í hlut. Árið 2014 fór Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið af stað með verkefnið, sem meðal annars sækir 
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innblástur í  erlendar fyrirmyndir. Þær eru til að mynda Den kulturelle skolesekken 

(Noregur, Den kulturelle Rygsæk (Danmörk) og Listaleypurin (Færeyjar) (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2014) en mikilvægt er að sækja þekkingu og 

reynslu í það sem áður hefur reynst vel fyrir aðrar þjóðir. Þó má einnig líta til 

íslenska verkefnisins Tónlist fyrir alla sem má rekja aftur til ársins 1992. 

Meginmarkmið List fyrir alla er að standa að og halda utan um vandaða 

listviðburði sem skólum um allt land býðst að kaupa á viðráðanlegu verði og er 

lögð áhersla á að skólum utan af landi bjóðist viðburðir á sama verði og skólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Með því á að auka aðgengi ungmenna að vönduðum 

viðburðum óháð búsetu þeirra og efnahag. Þetta kemur meðal annars fram í 

markmiðum sem sett voru fram í aðgerðaáætlun um menningu barna og 

ungmenna af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu árið 2014, en þau eru: 

 

• Að tryggja að öll börn og ungmenni á Íslandi fái aðgang að menningu í 

hæsta gæðaflokki óháð búsetu og efnahag. 

• Að auka framboð vandaðra og fjölbreyttra listviðburða fyrir börn og 
ungmenni. 

• Að styrkja vitund barna og ungmenna um menningararf og auka læsi 
þeirra á eigin menningu. 

• Að skapa börnum og listafólki vettvang til beinna samskipta og auðga 
þannig bæði skóla- og listalíf landsins. 

• Að auka fjölbreytni í skólastarfi og styrkja listfræðslu í skólum. 

• Að hvetja listafólk til þess að skapa list sem höfðar til barna og 
ungmenna á mismunandi aldri og með ólíkan bakgrunn og áhugasvið.  

 

Í sömu skýrslu er hvatt til að menningarstofnanir myndi með sér formlegan 

faglegan samráðsvettvang þar sem menning og ungmenni séu til umfjöllunar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Það hljóta flestir sem kynna sér 

verkefnið og fræðslu yfir höfuð að sjá mikilvægi þess, að stofnanir geti unnið 

saman og geti þar af leiðandi styrkt stöðu menningar í samfélaginu. Þrátt fyrir að 

menningarstofnanir séu á samkeppnismarkaði er einnig mikil þörf á að þær líti á 

heildarmyndina í þágu samfélagsins.  

Það mætti segja að frá síðustu aldamótum hafi verið stöðug þróun í átt að 

aukinni listfræðslu fyrir ungmenni hérlendis. Hægt og rólega hafa 
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menningarstofnanir verið að móta sér fræðslustefnu og setja á laggirnar deildir 

sem sinna því starfi.  

Verkefnið var sett af stað árið 2014 í framhaldi af endurskoðun 

menningarstefnu Reykjavíkurborgar. Nákvæm aðgerðaáætlun var mótuð og nær 

hún til ársins 2017 og því ekki neinar marktækar niðurstöður enn tiltækar úr 

þessu viðamikla verkefni. Það er þó ekki annað að sjá en að verkefnið sé á góðri 

siglingu og eigi vonandi eftir að skilja eftir sig spor í samfélaginu. 

Huga þarf að því að viðburðir á vegum List fyrir alla skilji sem mest eftir sig 

í hverju skólasamfélagi. Styrkja þarf starfsemina með fylgigögnum og námsefni 

tengdu viðburðunum, til dæmis upptökum eða öðru stafrænu efni og er mikilvægt 

að gert sé ráð fyrir þessum þætti í fjárhagsáætlun verkefnisins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). Rætt verður nánar um fræðslu og námsefni í 

kaflanum um undirbúning og eftirfylgni hér á eftir.  

 

2.7. Aðalnámskrá fyrir grunnskóla 
 
Í kafla um list- og verkgreinar í Aðalnámskrá grunnskóla má lesa um þau viðmið 

sem skólar landsins hafa til listkennslu. Ákveðin hæfniviðmið sýnahvað 

ungmennin eiga að geta uppfyllt á ákveðnum aldri. Kaflinn byrjar á því að rætt er 

um mikilvægi þess að ungmennin þroski með sér sjálfstætt gildismat þar sem 

þátttaka þeirra og þjálfun í gagnrýninni umræðu veiti þeim aðgang að 

menningarorðræðu samfélagsins og þau geti með skapandi starfi og lausnaleit 

haft áhrif á umhverfi sitt og tekið þátt í menningarmótun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Það er ótalmargt sem nemendur tileinka sér í gegnum þessar greinar og 

þar á meðal er læsi á menningu, ferla og hið manngerða umhverfi. Leggur námið 

grunn að velferð ungmennanna og virkni þeirra í mótun samfélagsins. Það stuðlar 

sömuleiðis að bættu siðferði og þjóðfélagslegri ábyrgð. Á sama tíma og þessar 

greinar vinna að því að móta menningarorðræðu og læsi einstaklinga verða 

ungmennin á sama tíma upplýstari um umhverfi sitt og náttúru. Ef litið er til 

listupplifunar er talað um að hún opni farveg til skoðunar og mats á eigin gildum 

og viðhorfum á beinan jafnt sem óbeinan hátt út frá margvíslegum miðlum og 

leiðum.  
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Listir gefa ungmennum tækifæri til þess að rýna í gildi samfélagsins á 

ólíkum tímum og ólíkum menningarsvæðum ásamt persónulegum gildum, til 

dæmis þeim sem snúa að einstaklingum, fjölskyldu, samfélaginu, umhverfi, 

ljótleika, ofbeldi og ást, og mætti áfram telja. Lögð er áhersla á í námskránni að 

menntun í listum stuði að því að ungmenni öðlist hæfni til að (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011): 

 

• Takast á við ófyrirséða framtíð á skapandi hátt, 

• Sjá ný mynstur og hugsa í lausnum,  

• Þroska persónulega tjáningu og smekk. 

 

Leiklistin er nefnd list augnabliksins. Hún hefur þann eiginleika að geta tekið á 

þeim málum sem efst eru á baugi í samfélaginu hverju sinni og brenna á 

nemendum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Hún virkjar 

ungmennin í lýðræðislegri þátttöku og skerpir samfélagsvitund þeirra um málefni 

líðandi stundar, ásamt því að styrkja og auðga kennslu í greinum líkt og 

móðurmáli, erlendum málum, samfélagsfræði og sögu. Leiklistin getur því verið 

lykilþáttur í samþættingu námsgreina og námssviða (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

 

2.8. Borgarleikhúsið 
 

Starfsemi Borgarleikhússins er tvískipt, annars vegar er það Leikfélag 

Reykjavíkur sem stendur fyrir leiklistarstarfseminni sjálfri og hins vegar er 

Borgarleikhúsið, húsið sjálft.  

„Leikfélag Reykjavíkur er elsta leikfélag sem starfað hefur óslitið á Íslandi 

og er jafnframt eitt elsta starfandi menningarfélag landsins. Leikfélagið var 

stofnað 11. janúar 1897 er tveir hópar áhugamanna um leiklist sameinuðust í eitt 

félag“ (Leikfélag Reykjavíkur, e.d.). Áður hafði leikfélagið aðsetur í 

Iðnaðarmannahúsinu, betur þekktu sem Iðnó.  

Það var um miðjan maí 1975 að borgarstjórn Reykjavíkur samþykkti 

stofnskrá fyrir Borgarleikhúsið í Reykjavík. Þar segir meðal annars að leikfélagið 

og Reykjavíkurborg láti reisa sameiginlega hús til sjónleikjahalds í borginni sem 
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verði rekið sem sjálfstæð stofnun í eigu beggja aðila. Eignarhlutur hvors um sig 

verði endanlega ákveðinn þegar lokið verði við byggingu hússins í réttu hlutfalli 

við framlagt verðmæti (Borgarleikhúsið, e.d.).  

Borgarleikhúsið var opnað 20.-22. október 1989 og er það stærsta og best 

búna leikhús Íslands. Allt frá opnun hússins hefur Leikfélag Reykjavíkur staðið 

fyrir metnaðarfullu starfi þar og hefur einnig tryggt annarri menningarstarfsemi 

aðstöðu í húsinu (Leikfélag Reykjavíkur, e.d.). Nú hefur Íslenski dansflokkurinn 

fasta aðsetu í húsinu ásamt leikfélaginu. Framan af annaðist Leikfélag 

Reykjavíkur allan rekstur hússins. „Árið 2000 náðist hins vegar samkomulag um 

að Reykjavíkurborg leysti til sín þennan eignarhluta og tæki þar af leiðandi að sér 

að greiða skuldir félagsins sem voru á þessum tíma orðnar miklar“ (Leikfélag 

Reykjavíkur flytur í Borgarleikhúsið, e.d.).  

Nýr samningur var gerður við Reykjavíkurborg sem gekk í gildi 11. janúar 

2001. Þá leysti stjórn Borgarleikhússins leikhúsráð af hólmi og skyldi stjórnin 

bera ábyrgð á rekstri leikhússins. Skömmu síðar voru gerðar breytingar á lögum 

félagsins til að opna áhugafólki um starfsemi leikfélagsins aðild að félaginu. Frá 

stofnun hafði starfsfólk leikfélagsins átt aðild að félaginu (Leikfélag Reykjavíkur, 

e.d.). Nánar verður komið inn á núverandi rekstrarfyrirkomulag í niðurstöðum. 
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3. Aðferðafræði 
 
Í þessum kafla verður greint frá aðferðafræðinni sem notuð var við gerð 

rannsóknarinnar og hugmyndafræðinni að baki. Hér verður einnig gerð grein fyrir 

rannsóknarferlinu, vali á þátttakendum, öflun gagna og úrvinnslu þeirra.  

 

3.1. Hönnun á rannsókn og rannsóknarnálgun 

Hugmyndin að rannsókninni kviknaði í kjölfar starfsnáms í Borgarleikhúsinu. 

Rannsakandi stundaði starfsnám í leikhúsinu undir handleiðslu Hlyns Páls 

Pálssonar fræðslustjóra á tímabilinu janúar-mars 2016. Á þessum stutta tíma gafst 

færi á að kynnast starfi leikhússins og jókst áhuginn á leikhússtarfinu til muna. Það 

sem fangaði áhuga rannsakanda sérstaklega var upplifun barna og ungmenna 

þegar þau fengu tækifæri til að koma í leikhúsið og hvaða viðbrögð mátti sjá. 

Leiddi það hugann á sama tíma til félags- og heimspekingsins Pierre 

Bourdieu og skrifum hans og þróun á hugtakinu habitus (Bourdieu, 2007). Áhugi 

kviknaði á að skoða áhrifin sem menningarlegt uppeldi og upplifanir hafa á ungt 

fólk og hvernig samfélagið sinnir ungmennum hverju sinni. Eftir miklar 

vangaveltur um hvernig væri best að nálgast málefnið, var endanleg niðurstaða 

fengin með ráðleggingum leiðbeinanda að rannsaka fræðslustarf 

Borgarleikhússins í samfélagslegu samhengi. Rannsakandi hefur þar með 

möguleika á að nýta reynslu sína og þekkingu á starfinu sjálfu og starfsumhverfi 

þess.  

Í rannsókninni er ætlunin að öðlast skilning á fræðslustarfi leikhúsa og í 

þessu tilviki er sérstaklega litið til fræðslustarfs Borgarleikhússins. Þarf 

fræðslustarf í leikhúsum að berjast fyrir tilvist sinni? Helsta áhersla 

rannsóknarinnar er á hvernig best sé að ná til ungra áhorfenda og hvernig 

leikhúsupplifunin geti setið sem sterkast eftir hjá þeim.  

Sú aðferð sem notuð verður í þessari rannsókn er tilfellarannsókn (e. case 

study) í samhengi við grundaða kenningu (e. grounded theory). Þessar aðferðir 

falla undir flokk eigindlegra rannsóknaraðferða sem einblína á og leitast við að 

skilja og lýsa tilteknum mannlegum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Megináherslan er að ná heildarmynd af tilteknu fyrirbæri og tengslum innan 

ákveðins kerfis eða menningar, líkt og á við hér (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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Fræðslustarf Borgarleikhússins verður sett inn í kerfi fræðslu, mennta og 

menningar og reynt að skilgreina það út frá þeim forsendum sem liggja fyrir. 

Takmark aðferðarinnar er að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu og 

hugmyndum út frá einungis fáum einstaklingum í stað tölfræðilegra upplýsinga 

líkt og þegar um megindlega rannsókn er um að ræða (Taylor og Bogdan, 1998).  

 Meginkostur tilfellarannsóknar er að hægt er nota margs konar aðferðir til 

gagnaöflunar. Hér er um skýrandi tilfellarannsókn að ræða, þ.e.a.s. að áherslan er 

lögð á fyrirfram ákveðin greiningarmerki og tilfellið skoðað um leið og þau eru 

tiltæk. Hlutverk rannsakandans í tilfellarannsókn getur verið flókið og fremur 

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

 Rannsakandinn sjálfur er mælitæki rannsóknarinnar enda í nánum 

tengslum við rannsóknarefnið. Mikilvægt er að rannsakandi lesi úr gögnum á sama 

tíma og gagnaöflun á sér stað (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 

2013). Það tengist grundaðri kenningu þar sem þetta atriði er meginforsenda 

rannsóknarinnar, að vinna gögnin samhliða rannsókninni. Í grundaðri kenningu 

eru rannsóknarspurningar mótaðar og ýmiss konar eigindlegum gögnum safnað í 

leit að svari við þeim. Á öllum stigum rannsóknarinnar er samspil á milli 

gagnasöfnunar og greiningar.  

Greiningin fer fram með ýmsum spurningum, samanburði, flokkun og 

hugtakamyndun. Greiningarferlið á sér meðal annars stað með 

minnisblaðaskrifum sem örva skapandi og gagnrýna hugsun (Unnur Guðrún 

Óttarsdóttir, 2013). Gagnasöfnun fer fram samhliða greiningu gagna á 

skipulagðan hátt. Nýjum gögnum er safnað þar til kenningin er mettuð eða 

fullbúin. Þá eru fræðirit notuð til að örva hugsunina og glæða hugtakamyndun. 

Skýrslur, rannsóknir og fræðilegir textar mynda bakgrunnsupplýsingar sem síðan 

eru notaðar til samanburðar og til að auka skilning á gögnum rannsóknarinnar 

(Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013).  

 
3.2.  Aðgengi að þátttakendum 

Í þessari rannsókn var farin sú leið að velja þátttakendur út frá þeim forsendum 

að þeir hefðu þekkingu og reynslu á sviði rannsóknarinnar. Haft var í huga að fá 

ólík sjónarhorn á viðfangsefnið og því fengnir þátttakendur sem tengdust ólíkum 

þáttum leikhússins og fræðslu barna og ungmenna í íslensku samfélagi.  
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 Óskað var eftir viðtali við viðmælendur í gegnum tölvupóst að 

undanskilinni Kristínu Eysteinsdóttur, þar sem óskað var eftir viðtali við hana eftir 

að rannsakandi hafði rekist á hana í Borgarleikhúsinu eftir viðtal við Hlyn Pál 

Pálsson. Allir viðmælendur brugðust jákvætt við ósk um viðtal og voru þrjú viðtöl 

tekin á skrifstofum viðmælenda og tvö tekin í forsal Borgarleikhússins.  

 

3.2.1. Þátttakendur 
 
Þátttakendur rannsóknarinnar voru fimm talsins. Þeir voru valdir út frá 

starfssviði sínu og þekkingu þeirra sem nýttist við rannsóknina, til þess að fá 

innsýn inn í fræðslustarf og rekstur í leikhúsum á Íslandi, sér í lagi 

Borgarleikhússins. Þátttakendur rannsóknarinnar voru eftirfarandi: 

Alexía Björg Jóhannesdóttir, leikkona og fyrrum kynningarfulltrúi 

Borgarleikhússins. Alexía hefur verið hluti af leikhópnum Pörupiltar sem sýnt 

hefur kynfræðslusýningu fyrir 10. bekk grunnskóla undanfarin fjögur ár, en 

sýningin er fræðsla og skemmtun á sama tíma.  

Ármann Jakobsson, prófessor í íslenskum bókmenntum fyrri alda og 

meðlimur í stjórn Borgarleikhússins. Hann hefur setið í stjórn hússins frá árinu 

2013, en það er fyrsta stjórn leikhússins sem eingöngu er skipuð utanaðkomandi 

aðilum.  

Hlynur Páll Pálsson, fræðslustjóri Borgarleikhússins. Hlynur tók við 

starfinu árið 2015. Hann sér um fræðslustarf leikhússins, utanumhald á 

barnastarfi leikhússins auk þess að hafa einnig verið aðstoðarleikstjóri fyrir 

vinsælar sýningar sem settar hafa verið upp síðastliðin leikár, meðal annarra 

MAMMA MIA! og Bláa hnöttinn. 

Kristín Eysteinsdóttir, leikhússtjóri Borgarleikhússins. Hún tók við af 

Magnúsi Geir Þórðarsyni árið 2014 en var áður fastráðin sem leikstjóri í 

Borgarleikhúsinu frá árinu 2008.  

Vigdís Jakobsdóttir, listrænn stjórnandi Listahátíðar í Reykjavík. Vigdís 

hefur verið brautryðjandi í fræðslustarfi ungmenna á Íslandi, stóð fyrir stofnun 

fræðsludeildar í Þjóðleikhúsinu á sínum tíma og er leikhússtarf fyrir ungmenni 

henni hjartans mál.  
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3.3. Greining gagna 

Tekin voru eigindleg hálfopin viðtöl við viðmælendur þar sem lögð var áhersla á 

flæði. Spurningar voru hafðar til hliðsjónar en rannsakandi opnaði á málefni og gaf 

viðmælanda frelsi til að tjá sig um málefnið eftir eigin hentisemi ásamt því að ná 

dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið. Það var skoðað frá ólíkum sjónarhornum til 

þess að ná fram eins mörgum blæbrigðum og mögulegt var, í ljósi tilgangs 

rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013). 

 Við greiningu viðtalanna í rannsókninni var stuðst við gagnagreiningu sem 

hentar fyrir eigindleg viðtöl. Gagnagreiningin skiptist í þrjú stig. Fyrsta stigið er að 

greina lauslega viðtalið meðan á því stendur. Annað stig er að greina viðtalið um 

leið og því lýkur. Þriðja stigið er loks að skoða samræðurnar og afrita þær á 

tölvutækt form frá orði til orðs. Greiningin felst einkum í því að taka saman gögnin 

og flokka í meginþemu. Farið er yfir viðtölin, þau lesin nokkrum sinnum og þau 

flokkuð í þemu. Gott er hafa í huga hvort orð, hugtök eða setningar komi oft fram 

og myndi saman þema. Einnig er mikilvægt að huga að samhengi (e. context), innra 

samræmi (e. internal consistency), algengi atriða (e. frequency) og heildarmynd 

(e. big ideas) (Sóley S. Bender, 2013). 

 Eftir að viðtölin höfðu verið skráð niður voru þau lesin vandlega yfir tvisvar 

sinnum. Í þriðja skiptið voru þau lesin yfir enn á ný og var þá textanum skipt upp 

í viðeigandi þemu. Sums staðar var unnið að því að skipta í meginþema og 

undirþema strax, þar sem augljós áherslumunur var. Eftir greiningu viðtalanna 

var þeim skipt upp í fjögur meginþemu, þau sem mest voru rædd í viðtölunum og 

er þau sett fram í niðurstöðukaflanum ásamt því að vera rædd nánar í 

umræðukaflanum.  

 
3.4. Framkvæmd rannsóknar og aðgengi að gögnum 

Líkt og fram kemur hér að ofan var óskað eftir viðtali við þátttakendur í gegnum 

tölvupóst og voru þátttakendur valdir inn í rannsóknina á þeim forsendum að þeir 

hefðu þekkingu á því sviði sem rannsóknin beindist að. Hver þátttakandi hefur 

ólíka nálgun á viðfangsefnið og gefur rannsakanda þar af leiðandi tækifæri til að 

koma auga á ólíka þætti rannsóknarefnisins.  

 Viðtölin voru tekin á rúmlega tveggja mánaðartímabili frá 20. janúar til 23. 

mars 2017.  
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3.5. Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Réttmæti og áreiðanleiki er mikilvægur þáttur rannsókna, ef niðurstöður þeirra 

eiga að vera marktækar. Innan eigindlegra rannsókna hefur réttmæti verið greint 

í fernt, og eru flokkarnir að mati Hitchcock og Hughes (1995): Lýsandi réttmæti, 

sem vıśar til þess hversu rétt rannsakandinn lýsir þvı ́sem hann segist vera að lýsa. 

Skýringaréttmæti, sem vıśar til þess hvort skýringar og ályktanir rannsakandans 

eigi sér næga stoð ı́ gögnunum. Tæknilegt réttmæti, sem vıśar til þess hvort val 

rannsakandans á gagnasöfnunaraðferðum hæfi rannsóknarviðfanginu og hvort 

þær gefi af sér gögn sem eru nothæf til að svara rannsóknarspurningum hans. 

Viðmiðunarréttmæti, sem fjallar um hversu vel niðurstöður standast samanburð 

við niðurstöður annarra rannsakenda eða hvort mismunandi gögn um sama 

fyrirbærið innan sömu rannsóknar gefi sambærilegar niðurstöður (Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). 

Innra réttmæti rannsóknarinnar er tryggt eins og kostur er með því að taka 

viðtöl við einstaklinga sem hafa þekkingu á ólíkum þáttum starfsins. Það er þó 

mikilvægt að hafa í huga að skoðanir viðmælenda eru ekki settar fram sem 

alhæfingar eða staðreyndir. Oft á tíðum er verið að fjalla um viðhorf einstaklinga 

til málefnisins og þau geta breyst með aukinni þekkingu og reynslu.  

Með því að skrifa upp viðtöl við viðmælendur gerir það að verkum að 

rannsakandi á auðvelt með að hafa beint eftir viðmælendum sínum og þar með 

miðlað innihaldi viðtalanna beint áfram. Skýringaréttmæti rannsóknarinnar felst 

í því að rannsakandi lesi vel yfir viðtölin eftir að þau hafa verið færð yfir í skriflegt 

form á sama tíma að kynna sér fræðilegan bakgrunn rannsóknarefnisins.  

Hér er um er að ræða rannsókn þar sem úrtakið er fámennur hópur, smæð 

hans hefur þann eiginleika og á sama tíma tilgang að fara á dýptina á tiltölulega 

einföldu viðfangsefni. Til þess að ná utan um viðfangsefnið voru fengnir aðilar sem 

höfðu þekkingu á ólíkum þáttum starfsins. Hægt var að draga saman orð þeirra í 

heildarniðurstöður og fá skýra mynd á starfsemina. Þar sem um eigindlega 

rannsókn er að ræða gegnir vissulega túlkun rannsakanda lykilhlutverki í 

úrvinnslu. Skrifað hefur verið um mikilvægi menningar í íslensku samfélagi fyrir 

börn, meðal annars í þeim skýrslum sem eru teknar hér til skoðunar en lítið hefur 

verið fjallað um leikhúsfræðslu barna. Það er mat rannsakanda að frekari 
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rannsóknir á viðfangsefninu myndu leiða í ljós svipaðar niðurstöður og fram koma 

hér.  

 
3.6. Staða rannsakanda innan rannsóknar og siðferðileg álitaefni 

  
Viðfangsefnið vakti einfaldlega áhuga rannsakanda og var viljinn sá að opna á 

umræður um fræðslustarf í leikhúsum. Ekki er liðinn langur tími frá því að sett var 

á laggirnar fræðsludeild í Borgarleikhúsinu og að svo stöddu er ekki starfandi 

fræðsludeild í Þjóðleikhúsinu í þeirri mynd sem áður var.  

Við greiningu viðtalanna kom í ljós að efni rannsóknarinnar er málefni sem 

mörgum er annt um og finnst mikilvægt að sé sinnt. Vissulega mátti greina tilgátur 

og kenningar rannsakanda í samræðum við viðmælendur en þeir voru beðnir um 

sitt álit og sína sýn gagnvart viðfangsefninu. Rannsakandi hefur alla tíð haft mikinn 

áhuga á leikhússtarfsemi og á sama tíma barna- og ungmennastarfi en hefur 

hingað til ekki kynnt sér eða unnið við leikhús þar til að starfsnám í 

Borgarleikhúsinu bauðst árið 2016.  

Eftir framkvæmd rannsóknarinnar er afstaða rannsakanda að vissu leyti 

mótuð af þeirri sýn og upplýsingum sem aflað var á meðan rannsókn stóð yfir. 

Fullvíst má telja að þetta sé málefni sem mikilvægt sé að sinna og má segja að þar 

sé rannsakandi á sama máli og viðmælendur rannsóknarinnar. Þegar farið var af 

stað með rannsóknina voru hugmyndir rannsakanda um rannsóknina að vissu 

leyti líkt og Tabula Rasa eða óskrifað blað, þar sem það helsta sem lá til grundvallar 

var að áhugi var til staðar um að fræðast um málefnið og sjá heildarmynd yfir 

starfið. Því má segja að engir hagsmunir séu af rannsókninni fyrir rannsakanda, 

hún er unnin fyrst og fremst af áhuga og forvitni rannsakanda um stöðu 

fræðslustarfs í leikhúsum á Íslandi.  
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4. Niðurstöður 
Niðurstöður eru fengnar út frá sjónarmiðum og viðhorfum þeirra fimm 

einstaklinga sem rætt var við. Í þessum kafla er forðast að draga ályktanir út frá 

tilvitnunum heldur eru þær einfaldlega settar fram. Á komandi blaðsíðum verður 

farið yfir helstu þætti sem komu fram í gagnaöfluninni. 

 

4.1. Fræðslustarf Borgarleikhússins 

Hlynur Páll Pálsson fræðslustjóri Borgarleikhússins var fyrsti viðmælandi 

rannsóknarinnar og rakti hann starf fræðsludeildarinnar líkt og það er í núverandi 

mynd. Hérna verður greint frá hvernig starfið er unnið um þessar mundir. 

Það var vorið 2013 sem fræðsludeild Borgarleikhússins var sett á laggirnar 

og þá undir handleiðslu Ástrósar Elísdóttur. Tveimur árum síðar tók Hlynur við 

starfinu og hefur sinnt því síðan. Viðtalið var tekið í forsal Borgarleikhússins og 

rannsakandi bað Hlyn um að segja frá fræðslustarfinu eins og það lítur út í 

núverandi mynd. „Upphaflega var ákveðið að bjóða upp á tvær sýningar, það var 

einfaldlega tekin markviss ákvörðun um það. Hugmyndin var að bjóða öllum elstu 

börnum leikskólans og öllum börnum í fimmta bekk grunnskólanna. Börnin eru 

því fimm ára og síðan tíu ára þegar þau fara í leikhús“ (Hlynur Páll Pálsson, 

munnleg heimild, 20. janúar 2017).  

Hlynur segir: Síðan kom inn sýning Pörupilta. Leikkonurnar á bak við 

Pörupilta komu reyndar sjálfar með þá hugmynd og hugmyndina að samstarfinu 

og fengu styrk til þess, sem verður farið út í nánar hér síðar, þannig að það verk 

bættist við eftir á. „Hugmyndir eru nú uppi um að búa til nýja sýningu fyrir tíunda 

bekk. Með því er tengt við sömu hugmynd og fyrr, við þessa pósta, eins konar 

vörður, fimm, tíu og fimmtán ára. Þegar nemandi útskrifast úr grunnskóla hefur 

hann að minnsta kosti farið þrisvar sinnum í leikhús, óháð efnahag“. Að sögn Hlyns 

nær þetta eingöngu til Reykjavíkur vegna þess að í raun og veru er það 

Reykjavíkurborg sem styrkti sérstaklega að búa til fræðsludeild innan 

Borgarleikhússins. Magnús Geir fyrrverandi Borgarleikhússtjóri kom því á fót á 

sínum tíma, fyrir um það bil fimm árum síðan. Þá tók fræðsludeildin yfir ákveðin 

verkefni sem voru á höndum annarra, eins og að taka á móti alls kyns heimsóknum 

og sinna skoðunarferðum. Frá þeim tíma hafa verið uppi hugmyndir og markmið 
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um að gera náms- og ítarefni með sýningunum sem væri aðgengilegt á heimasíðu 

leikhússins. 

Fram kemur hjá Hlyni að markmið fræðsludeildar er að bjóða sýningar 

fyrir árgangana líkt og sýninguna Hamlet litli. Sú sýning er sýnd börnum í fimmta 

bekk grunnskólanna, en hún var gerð sérstaklega fyrir þetta verkefni og kostuð af 

fræðsludeildinni. „Aftur á móti er leikskólasýning ársins síbreytileg, hún hefur 

verið í sífelldri þróun og er hugsuð sem fyrsta kynning á leikhúsi fyrir börn, þar 

sem mörg þeirra hafa ekki farið í leikhús áður og sum þeirra átta sig ekki muninum 

á leikhúsi og kvikmyndahúsi“ (Hlynur Páll Pálsson, munnleg heimild, 20. janúar 

2017). 

 

Leikskólasýning ársins var fyrst sett upp í umsjá Ástrósar og var þá rauði 

þráðurinn í sögunni að leita að flugdrekanum úr Mary Poppins. Inn í söguna 

flæktust ýmsar sögupersónur úr öðrum sýningum. Fyrsta sýningin fékk 

töluverða gagnrýni sökum þess að sögupersónurnar voru heldur mikið að 

kynna sínar eigin sýningar sem voru þá í sölu fyrir börnunum. Margir 

leikskólakennarar urðu ósáttir, þannig að árið eftir kom Hamlet litli og Lína 

Langsokkur í heimsókn en þær sögupersónur töluðu ekki um sínar eigin 

sýningar. Þar var söguþráðurinn endurtekinn nema í þetta skiptið var 

leitað að borðinu úr Billy Elliot (Hlynur Páll Pálsson, munnleg heimild, 20. 

janúar 2017).  

 

Sýningin sem sett var upp árið 2016 var hugsuð örlítið öðruvísi en fyrri sýningar 

og einblíndi hún meira á tæknifólk leikhússins. Hlynur hefur orð á því að hann vildi 

nota tæknifólk hússins á þeim forsendum að það væri oft fólk með sviðsdrauma, 

það hefði drauma um að standa sjálft á sviðinu, það hefði verið gaman að búa til 

sýningu með þeim og um leið að afreka að sýna allt sem hægt er að gera í leikhúsi, 

eins og að láta snjóa, sýna ljósin, snúninginn og leyfa einhverju að fljúga. Sýna 

börnunum allt sem hægt er að gera inn í söguþræðinum enda markmiðið í raun og 

veru að kynna krökkunum möguleika leikhússins. Á einni sýningunni stóð eitt 

barnið upp og sagði „það snjóar inni!“, það þótti Hlyni frábært og þar með 

markmiðinu náð. 
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Með þessari sýningu var meiningin að leyfa börnum að átta sig á því að það 

væri miklu meira hægt að gera heldur en að fara í kvikmyndahús. Í 

kvikmyndahúsum breytist sýningin aldrei, hún er aldrei háð aðstæðum eða fólki. 

„Aftur á móti getur allt gerst í leikhúsi, þess vegna er söguþráðurinn á þann veg að 

allt geti gerst eins og í tilfelli leikskólasýningarinnar þar sem hlutur týnist“ segir 

Hlynur. Eftir að hafa breytt út af vananum síðastliðið ár er hugmyndin að hverfa 

aftur til hugmyndarinnar um týnda hlutinn, það gefur sögunni meiri söguþráð þar 

sem Hlyni þótti sýning síðasta árs hafa verið nokkuð abstrakt fyrir þetta ung börn. 

Markmiðið sé aftur á móti að sýna börnunum hvað sé hægt að gera í leikhúsi, svo 

þau fari út og hugsi að leikhús sé frábært, Hlynur útskýrir:  

 

Grunnmarkmið fræðsludeildarinnar er að sjá til þess að allir 

grunnskólanemendur í Reykjavík fari þrisvar í leikhús og að sýningarnar 

sem þau sjái veiti þeim einhvers konar fræðslu sem bætist síðan við. 

Markmiðið er að þau komi inn, sjái eitthvað og gangi út einhvers vísari. Það 

sé ekki eingöngu farið inn til þess að hlæja og hafa gaman, heldur að þau 

komi líka út með einhvern fróðleik um starfsemi leikhússins. Þess vegna 

hefur fimmtu bekkingum meðal annars verið boðið í skoðunarferðir fyrir 

sýningu á Hamlet litla, þannig að þau sjái starfsemina baksviðs (Hlynur Páll 

Pálsson, munnleg heimild, 20. janúar 2017).  

 

Meðal annarra verkefna fræðsludeildarinnar er að taka á móti hópum í 

skoðunarferðir, hvort sem um ræðir ungmenni eða fullorðið fólk. Þeir hópar fá 

hringferð um leikhúsið ásamt því að sjá alla möguleika til ítarefnis, hvort sem það 

er til kennslu eða fyrir fræðandi greinar. Eitt af hlutverkum Hlyns innan 

Borgarleikhússins er að hann situr í ritstjórn leikskráa. Í leikskránum eru 

skrifaðar greinar eða efni þýtt í tengslum við sýningarnar. Einnig hefur alltaf verið 

markmið að standa að gerð námsefnis eða ítarefnis með sýningum. Fram til þessa 

hefur ekki mikið verið gert af því en áform eru um það.  

Eins og áður hefur komið fram hefur verið lögð áhersla á að útbúa 

menningarstefnu hjá ríkinu og einnig hjá Reykjavíkurborg og er Hlynur spurður 

hvort hann hafi orðið var við tilkomu þeirrar stefnu í sínu starfi. Hlynur svarar því 

neitandi, hann segir: 
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Það er nefnilega áhugavert að ég er búinn að vera að skoða þetta, það sem 

var gefið út. Fyrst kynnti ég mér aðalnámskrá í tildrögum að stofnun 

leiklistarskóla en það er búið að gera flotta skýrslu en það er ekkert 

rosalega margir skólar sem að fara eftir því, ekki nema að eigin frumkvæði. 

Í dag eru komin mjög skýr viðmið um hvað eigi að bjóða upp á og svona en 

það hefur ekki farið fram nein mjög skýr kynning á því út á við. Þetta er eins 

og það sé sett saman nefnd og farið yfir hvað þurfi að gera, í framhaldinu er 

gefin út flott skýrsla, sem segir til um stöðu mála og allir kjörnir fulltrúar 

ánægðir með framlagið, síðan er ein tilkynning um hvað sé búið að gera, en 

það fer engin kerfisbundin kynning fram (Hlynur Páll Pálsson, munnleg 

heimild, 20. janúar 2017). 

 

Hlynur nefnir þó að Reykjavíkurborg hafi staðið sig örlítið betur í þeim málum, til 

dæmis hafi öllum forstöðumönnum fræðsludeilda stofnana, fyrir söfn, leikhús og 

fleiri menningarstofnanir, verið boðið á kynningarfund fyrir tveimur árum. Á 

fundinum var rætt um að búa til nýjan sjóð og markmið sjóðsins er að reyna að 

auka aðgengi að menningu fyrir börn og ungmenni. Vinnuheiti sjóðsins var 

Menningarpokinn. Aftur á móti var það eini fundurinn og Hlynur furðar sig á því 

að hann viti lítið hver staða þess verkefnis sé í dag. Menningarpokinn fékk seinna 

meir endanlegt nafn, ber nú heitið List fyrir alla en fjallað hefur verið um verkefnið 

í fræðikafla og komið verður inn á það síðar meir.  

 

4.1.1. Samfélagsleg ábyrgð 
 

 Samfélagsleg ábyrgð leikhúsa var til umræðu í öllum fimm viðtölunum. Fyrst er 

vert að skoða hvað Kristín Eysteinsdóttir leikhússtjóri Borgarleikhússins segir 

varðandi þetta atriði. Kristín er spurð um börn í leikhúsum, hvort einhver 

markaðsleg tengsl séu við að bjóða börn velkomin eða hvort þetta sé einfaldlega 

samfélagsleg hugsun. Hún tekur fyrir markaðstengslin og segir að þetta snúist 

mest um samfélagslegt gildi leikhússins en ekki um að búa til kúnna. Engu að síður 

sé lögð mikil áhersla á að upplifun allra, hvort sem það er ungmenna eða annarra 

gesta, sé jákvæð frá fyrstu stundu. Þess vegna sé staðið fyrir opnu húsi á hverju 

hausti, þar sem mikið af börnum mæti og þá sé markmiðið að upplifun þeirra af 
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Borgarleikhúsinu sé jákvæð og þau finni sig velkomin og þar séu spennandi hlutir 

að gerast. „Borgarleikhúsið hefur einnig staðið fyrir opnum prufum, líkt og gert 

var fyrir leiksýninguna Bláa hnöttinn og fleiri sýningar, þar sem börn og ungmenni 

fá tækifæri til að koma inn í leikhúsið og spreyta sig“ (Kristín Eysteinsdóttir, 

munnleg heimild, 26. janúar 2017).  

 Kristín hefur orð á að önnur leið til að laða ungmenni í leikhús eru 

ungmennakortið sem gefur 50% afslátt af almennu miðaverði og er það hugsað á 

þann veg að ef fólk byrji að fara í leikhús og njóta þeirra áhrifa sem leikhúsið hefur, 

þá muni það væntanlega halda áfram að sækja leikhús í framtíðinni. „Það sé ekki 

endilega hugsað út frá einhverjum kapítalískum forsendum heldur frekar sem 

samfélagslegur ávinningur að fara í leikhús fyrir viðkomandi aðila“ (Kristín 

Eysteinsdóttir, munnleg heimild, 26. janúar 2017). 

„Það hefur sýnt sig í rannsóknum að það er bara heilbrigðismál að stunda 

andlega rækt og njóta menningar,“ segir Kristín. Hún segir að það sé mikilvægt 

fyrir rekstur leikhúss og jafnvel hættulegt að meðalaldur gesta fari ört hækkandi. 

Þannig að það verði að hugsa hvernig hægt sé að endurnýja hópinn sem komi í 

leikhús og hvernig leikhúsið geti átt samtal við þennan hóp. Það sé ekki endilega 

með því markmiði að selja fleiri miða, heldur að eiga samtal við það samfélag sem 

leikhúsið tilheyri, því ef samtalið sé einungis við áhorfendur sem séu 50 ára og 

eldri þá sé það mjög takmarkaður hluti samfélagsins hefur Kristín orð á. Það sé í 

sífelldri skoðun í verklagsnefndinni, hvaða málefni séu mikilvægust í dag og 

hvernig leikarar geti endurspeglað það. Hluti af því að ákveða að taka Bláa 

hnöttinn til sýningar í vetur hafi einmitt verið áhugi á umhverfismálum, 

markaðshyggju og auglýsingamennskunni sem að einhvern veginn sé svo 

yfirgnæfandi í samfélagi barna og ungmenna nú til dags. Kristín segir að alltaf sé 

verið að skoða hvað eigi erindi hverju sinni.  

 

Umræða okkar Kristínar færist yfir í annað málefni og hefur rannsakandi 

orð á því að þegar nútíma samfélag er skoðað er ekki hægt að komast hjá því að 

sjá að það er ekki eins einsleitt og það var fyrir örfáum árum síðan. Samfélagið á 

Íslandi er orðið nokkuð alþjóðlegt og gefur það ástæðu til að skoða hvaða 

bakgrunn börn og ungmenni hafi sem koma í leikhúsið. Spyrja má hvort hafa þurfi 

það í huga þegar skólahópar koma í heimsókn. Börn frá Austur Evrópulöndum eða 
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Afríku hafa aðra menningu, þau þekkja síður ævintýri Astrid Lindgren um Línu 

Langsokk eða Dýrin í Hálsaskógi eftir Thorbjörn Egner. Rannsakandi nefnir að þau 

börn vilji gleymast og séu þar af leiðandi litin hornauga þegar þau láta illa, sitja 

ekki kyrr eða hlusta ekki. „Ég hef átt samtal við pólskan aðila,“ nefnir Kristín. 

 

Við höfum rætt þetta málefni, hvernig í rauninni er hægt að fá börn til að 

upplifa sig sem hluta af menningunni án þess að gera kröfur um að þau eigi 

að hafa áhuga á nákvæmlega sömu hlutum og við. Hvernig við getum farið 

inn í þeirra heim. Þar sem það er áhugaverður vinkill að skoða, hvaða mynd 

birtist okkur á sviði, hvaða hópar standa á sviðinu, þetta er heldur 

einsleitur hópur. Það er eingöngu hvítt fólk sem talar fullkomna íslensku 

eða í 99% tilvika, þetta er auðvitað mál sem ætti að skoða betur og við 

munum gera áfram (Kristín Eysteinsdóttir, munnleg heimild, 26. janúar 

2017). 

 

Sama spurning er borin undir Hlyn um hvort markaðsleg tengsl séu við að bjóða 

börn velkomin eða einfaldlega samfélagslega hugsun. Með því að fræða ungt fólk 

um leikhús sé að vissu leyti verið að búa til markaðshóp fyrir framtíðina líkt og 

fram kemur í svari Kristínar. „Þú ert algjörlega að undirbúa jarðveginn,“ segir 

Hlynur. Það sé afar vandmeðfarið en að sama skapi, líkt og hann nefni í 

skoðanaferðum við ungmenni og fullorðna, séu þessi stóru leikhús á Íslandi í raun 

og veru ekki í gróðastarfsemi. Markmiðið sé, fyrir leikhús eins og Borgarleikhúsið 

sem er að hluta til styrkt og verður einnig að afla eigin fjár, að koma út á núllinu, 

alltaf rétt yfir núllinu. Hlynur heldur áfram: 

 

Þetta er í raun og veru samfélagsstarf. Það að það sé til staðar gott leikhús 

á að vera hluti eða svona hugsjónastarf, vera samfélaginu til bóta að það sé 

verið að skemmta og það sé allt í boði. Ísland er einfaldlega ekki nógu stór 

markaður til þess að vera með leikhús líkt og þekkist erlendis sem keyra á 

söngleikjum og er bara gróðramaskína sem er að græða pening (Hlynur 

Páll Pálsson, munnleg heimild, 20. janúar 2017).  
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Í viðtali við Alexíu Björg Jóhannesdóttur, leikkonu er hún spurð um hve mikilvægt 

leikhús sé fyrir ungt fólk. Það er augljóst hverrar skoðunar hún er þegar hún 

svarar: „Gríðarlega mikilvægt!“. Hún heldur áfram: 

 

Og líka það sem mér finnst svo mikilvægt að, því að við eins og í sýningu 

Pörupilta, við erum oft beðin um að koma í skóla en við viljum það aldrei 

því það er svo mikilvægt fyrir börn og ungmenni að koma í leikhúsið. Vegna 

þess að sjá eitthvað leikrit í matsalnum eða hátíðarsalnum í skólanum 

þínum er ekki að upplifa leikhústöfra. Því um leið og þú labbar hér inn, bara 

eiginlega þegar þú ert á leiðinni þá bara svona byggist upp eftirvænting, þú 

ert að fara í leikhús og labbar inn og sérð öll plakötin, þú ert bara kominn 

inn í einhvern heim hér og svo inni gerast töfrarnir og svona töfrar geta 

ekkert gerst í einhverjum matsal með einhver flúorljós. Það er svo margt 

sem spilar inn í, það er lýsingin og það eru hljóð og það er reykvélin og það 

er allur pakkinn svo mér finnst gífurlega mikilvægt að börn komi í leikhúsið  

(Alexía Björg Jóhannesdótttir, munnleg heimild, 16. febrúar 2017).  

 

Alexía hefur orð á því hve flott fræðslustarfið sé með þessa þrjá árganga sem hafa 

núna í þrjú ár fengið boð á sýningar í leikhúsinu. Það að sjá börn upplifa töfra 

leikhússins í fyrsta skiptið sé svo fallegt augnablik.  

 

Ég held það sé alveg ótrúlega mikilvægt fyrir börn að æfa þau í því að koma 

í leikhús. Eins og við sjáum í okkar sýningu þá eru þau náttúrulega orðin 

unglingar en við sjáum samt mun á því úr hvaða hverfum þau koma og 

hvort þau kunni að fara í leikhús, hvort þau hafa farið í leikhús, hvernig þau 

haga sér í leikhúsi og svoleiðis. Þau finna sérstaklega fyrir þessu, þau sem 

hafa verið að setja upp fimmtu bekkja sýninguna, þar eru sýningar sem þau 

hafa þurft að stoppa og ávarpa áhorfendur og biðja þá um að hlusta á sig, 

annars sé ekki hægt að halda áfram með sýninguna. Agi og utanumhald 

kennara skiptir einnig miklu máli. segir Alexía.  

 

[...]Það hefur nú verið skrifað um þetta, svona líkt og í sambandi við Skrekk 

því auðvitað er það umdeilt að það er alltaf Vesturbærinn sem vinnur 
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Skrekk. Það er sterk tenging við að þau eru mun frekar alin upp á 

leiklistarnámskeiðum, meðan börnin í Breiðholtinu eru ekki alin upp í 

leiklistarnámskeiðum, og alltaf í leikhúsum og á þess konar viðburðum. 

Þetta er dapurt af því að maður finnur svo mikinn mun á því, bara börn úr 

Vesturbænum, þau hafa farið svo oft í leikhús eða á leiklistarnámskeið að 

þau eru bara svo mikið með manni í liði. Með hjartað úti á meðan aðrir eru 

það síður heldur hún áfram. Hún bætir við: 

 

[...]Ég held að það sé að alveg gífurlega mikilvægt að börn fari í leikhús, því 

það er auðvitað fullt af fjölskyldum sem bara annað hvort eiga ekki peninga 

til að kaupa leikhúsmiða eða hreinlega hafa ekki áhuga á því, mikið af 

íþróttafólki þar sem lífið snýst bara um íþróttir og bara alltaf á 

fótboltamótum og finnst leikhús bara algjör óþarfi. En leikhús skiptir svo 

ótrúlega miklu máli í að börn verði með skapandi hugsun og ég held einmitt 

að þau verði betri námsmenn. Bara það eitt að fara í leikhús og sjá og virkja 

ímyndunaraflið og sjá ævintýri, sjá sögu sem þau lesa í skólunum, sjá þær 

lifna við eins og Blái hnötturinn. Það eru svo mörg börn sem eru búin að 

lesa bókina og svo fá þau að sjá heiminn bara lifna við, persónulega finnst 

mér það mjög mikilvægt (Alexía Björg Jóhannesdótttir, munnleg heimild, 

16. febrúar 2017).  

 

Að mati Kristínar er ótrúlega mikilvægt að fara með börn í leikhús og er það því 

að sama skapi áhyggjuefni og erfiðast í þessu að Borgarleikhúsið þurfi að reiða sig 

meira á sjálfsaflafé en til dæmis Þjóðleikhúsið þar sem það fær minna 

rekstrarframlag. Þar af leiðandi hefur leikhúsið þurft að hækka miðaverð töluvert 

og Kristín segist hafa áhyggjur af því að forréttindahópur myndist sem hafi efni á 

því að fara í leikhús. Má þar nefna stóru söngleikina Billy Elliot og MAMMA MIA! 

þar sem miðaverð hefur þurft að vera hærra en á öðrum sýningum, en að sama 

skapi hefur verið reynt að tryggja að hafa allar barnasýningar undir almennu 

miðaverði til þess að reyna að koma í veg fyrir að leikhús séu forréttindi. Sama 

umræða verður milli rannsakanda og Alexíu um að almennt kippi fólk sér ekki upp 

við að fara í kvikmyndahús fyrir 1500 krónur en veigri sér við að kaupa miða í 

leikhús. Aftur á móti sé ótrúlega skemmtilegt að leggja út fyrir leikhúsmiða sem 
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nemi kannski 3-4 kvikmyndasýningum og gera um leið leikhúsupplifunina 

hátíðlega eða að sparilegum viðburði.  

Kristín og Vigdís hafa áður unnið saman að uppsetningu leiksýningar og 

kemur það til tals í viðtali við Vigdísi. Hún segir að þær eigi það sameiginlegt að 

hugsa um leikhús sem samfélag, sem drífandi afl og afl til að virkja fólk, hvort sem 

það eru börn, ungmenni eða fullorðið fólk, til þátttöku í samfélaginu í gegnum 

leikhúsið. Hægt sé að vera áhorfandi úti í sal en virkjast engu að síður með því að 

vera ögrað til þess að hafa áhrif á eitthvað eða að móta, fá óbeina fræðslu eða þurfa 

að beita einhverri hugsun til að mynda skoðun á því sem viðkomandi er að sjá eða 

upplifa á sviðinu. Leikhús er ekki eingöngu stundargaman en Vigdís segist nota 

orðið stundargaman mikið. Það séu til sýningar sem séu eingöngu stundargaman 

líkt og MAMMA MIA! en þess konar sýningar gefi gleði inn í samfélagið og frí frá 

amstri dagsins, það sé gott en það sé ekki það sem drífi hana áfram.  

Í viðtalinu við Hlyn kemur upp í miðjum samræðum hver hans fyrsta 

upplifun af leikhúsi hafi verið og hversu mikil áhrif hún hafi haft á hann. Hann segir 

frá þegar hann fór í leikhús um það bil 10 ára gamall að sjá Ofviðrið eftir 

Shakespeare:  

 

Það var svona silkisjór og hann var svo raunverulegur sjórinn að mér 

fannst þetta bara alveg algjörlega fríkað að horfa á þetta, að það væri sjór á 

sviðinu, það var eitthvað silki sem að var að sveiflast til og frá. Þarna ef ég 

horfi til baka þá held ég þetta sé augnablikið sem að ég hugsaði með sjálfum 

mér að mig langaði að vinna í leikhúsi, bara svona við það að sjá þetta 

(Hlynur Páll Pálsson, munnleg heimild, 20. janúar 2017).  

 

Sú hugmynd hefur blundað hjá rannsakanda að allir einstaklingar eigi augnablik í 

listum þar sem þeir upplifa fegurðina í þeim og varð það til þess að ákveðið var að 

bera fram þessa spurningu fyrir Alexíu og Kristínu.  

Rannsakandi spyr Alexíu hvort eitthvað í æsku hennar hafi kveikt áhuga 

hennar á leiklist eða list almennt. Hún svarar játandi og segir:  

 

Það fyrsta sem poppar upp í hugann hjá mér er Oliver Twist því að ég fékk 

bók þegar ég var lítil frá frænku minni, af því að hún fékk að gista í rúminu 
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mínu, þannig að hún gaf mér svo bók á koddann sem var Oliver Twist. Svo 

fór ég í Þjóðleikhúsið og sá það, það var í fyrsta skiptið sem ég fór í 

atvinnuleikhús eða ábyggilega bara í fyrsta skiptið sem að ég fór í leikhús. 

Sá á stóra sviðinu Oliver Twist þar sem Laddi lék Fagin, þetta hefur verið 

áttatíu og eitthvað. Þarna var ég bara, þetta var algjörlega nýr heimur fyrir 

mér að sjá þessa sýningu, þarna voru bara algjörir töfrar. Fyrsta skiptið og 

einmitt búin að lesa bókina, átti kvikmyndina og búin að horfa endalaust á 

kvikmyndina á VHS-spólu aftur og aftur, og svo allt í einu að sjá fólk leika 

hana, sjá leikara eins og Ladda og Ívar Örn Sverrisson, þetta var bara fyrsta 

sýningin sem algjörlega heillaði mig, þetta var eitthvað sem ég vildi gera 

(Alexía Björg Jóhannesdótttir, munnleg heimild, 16. febrúar 2017).   

 

Alexía segir einnig frá reynslu sinni þegar faðir hennar var í áhugamannaleikfélagi 

í Stykkishólmi, þar sem hún var oft á hótelinu með honum á æfingum, þar hafi 

verið ákveðinn sjarmi en það hafi ekki verið fyrr en hún hafi séð Oliver Twist sem 

að hún hugsaði með sér að þetta vildi hún gera. Þá hófst Alexía handa, um 14 ára 

fór hún í unglingastarf Leikfélags Hafnarfjarðar og var þar í 11 ár áður en hún fór 

út í nám að læra leiklist. Alexía rifjar einnig upp það skipti sem hún grét í fyrsta 

skipti í leikhúsi. Þá náði leikhúsið henni algjörlega á sitt band, það var í 

Loftkastalanum og hún sá sýninguna Rent. Hún sat nokkuð framarlega og Helgi 

Björnsson lék í því og hún lýsir því þegar leikhúsið náði bara inn í hjartarætur og 

hún hágrét.  

Rannsakandi ber upp sömu spurningu við Kristínu. Hún svarar játandi og 

segir frá því að hún hafi alltaf verið tónlistarmaður eða hafi verið í kór alveg frá 

því að hún var lítil. Hún var einsöngvari í kór þegar hún var 7-9 ára gömul og hún 

segir:  

Þá kynntist ég manneskju sem bara breytti lífi mínu, það var kórstjórinn 

minn, Margrét Pálmadóttir, og það var í raun hún sem spottaði einhvern 

hæfileika og hvatti mig rosalega áfram og það hafði mikil áhrif á mig. Ég fór 

þá að læra á gítar og fór bara, það eru engir listamenn í minni fjölskyldu, 

bróðir minn er reyndar arkitekt en annars er þetta bara frekar hefðbundið. 

Það var því mikilvægt, þegar maður er með einn góðan kennara sem styður 

mann og sér eitthvað í manni að það getur bara verið tækifærið fyrir mann. 
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Ég fór ekki mikið í leikhús þegar ég var barn en síðan fékk ég mjög mikinn 

áhuga á þessu í menntaskóla en ég hefði alveg viljað hafa haft tækifæri að 

vita það fyrr að ég hefði áhuga, ég bara vissi það ekki (Kristín 

Eysteinsdóttir, munnleg heimild, 26. janúar 2017).  

 

Kristín hefur lagt mikla áherslu á mikilvægi þess að leikhúsið sé öllum opið og frá 

því að hún tók við starfi leikhússtjóra hefur leikhúsið staðið fyrir því að vera með 

opna samlestra fyrir alla, þar sem allir geta komið og hlustað á fyrsta samlestur 

verks.  

 

4.2. Rekstur Borgarleikhússins  
 
Það þema sem kom rannsakanda helst á óvart var hversu mikil áhrif rekstur og 

fjármál hafa á deildir líkt og fræðsludeild. Það má segja að það hafi verið heldur 

barnsleg hugsun hjá rannsakanda að hugsa lítið til þeirrar tengingar sem rekstur 

og fjármál hafa á fræðslustarf í leikhúsum. Aftur á móti bættu viðmælendur það 

allir fimm upp með því að ræða rekstur og tengingu þess við starfið.  

 Sá viðmælandi sem hefur sterkustu skoðanirnar á rekstri 

Borgarleikhússins er Ármann Jakobsson. Ármann situr í stjórn Borgarleikhússins 

og er beðinn að segja frá hlutverki stjórnarinnar. Hann nefnir að þetta sé að sumu 

leyti dæmigerð fyrirtækjastjórn, hún beri ábyrgð á rekstri leikfélagsins og segir:  

 

Þetta er náttúrulega dálítið sérstakt þar sem þetta skiptist upp í 

Borgarleikhúsið sem er bygging og einhvers konar hugmynd og vörumerki 

og svo er Leikfélag Reykjavíkur sem er í raun og veru fyrirtækið sem rekur 

Borgarleikhúsið og setur upp sýningarnar. Þetta er heldur loðið 

opinberlega en í rauninni er þetta alveg skýrt aðskilið og Borgarleikhúsið 

er í rauninni ekki til nema sem hugmynd og hús sem Reykjavíkurborg á 

(Ármann Jakobsson, munnleg heimild, 10. febrúar 2017).  

 

[...]Í stjórn hússins eiga bæði leikfélagið og borgin fulltrúa og svo er 

leikfélagið sjálft sem er í raun og veru sá aðili sem stendur fyrir 

leiklistarstarfsemi í Borgarleikhúsinu. Lengi var það einhvers konar félag 

starfsmanna, þannig að stjórn leikfélagsins á hverjum tíma var mönnuð 
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leikurum og öðrum starfsmönnum hússins. Upp úr aldamótum var tekin 

ákvörðun um að fá utanaðkomandi einstaklinga í stjórnina og raun og veru 

lauk því ferli ekki fyrr en árið 2013 þegar Ármann kom inn í stjórnina, en 

fram að þeim tíma voru enn tveir leikarar í stjórninni. Það ár var sem sagt 

fyrsta stjórn Borgarleikhússins valin af uppstillingarnefnd og eingöngu 

skipuð fulltrúum sem höfðu ekki atvinnutengsl við Borgarleikhúsið.  

 

[...]Við í stjórninni berum þessa rekstrarlegu ábyrgð sem er ótrúlega flókið 

mál. Reksturinn er ekki léttur, í raun og veru er þetta feikilega 

áhættusamur rekstur og það hefur ekki verið neinn hagnaður af honum. 

Sem sagt hagnaðurinn hverfur alltaf á milli ára, það bara skiptast á góð ár 

og vond ár. Við erum núna í einhvers konar fasa sem við hreinlega þurfum 

að ákveða hvað við ætlum að gera, ætlum við að reka þetta áfram svona eða 

ætlum við að reka þetta einhvern veginn öðruvísi (Ármann Jakobsson, 

munnleg heimild, 10. febrúar 2017).  

 

Stærsta hlutverk stjórnarinnar hingað til hefur verið að ráða leikhússtjóra og 

Ármann segir:  

 

Stjórnin sem ég sit í réð leikhússtjórann nokkrum mánuðum eftir að við 

tókum við. Magnús Geir fór frekar óvænt úr starfi og við í stjórninni áttum 

von á að við myndum fá þrjú ár undir hans handleiðslu til að læra starfið 

en svo lentum við í því að ráða nýjan leikhússtjóra. Það var langt og strangt 

ferli en það var feikilega gott og hjálpaði stjórninni mjög að ná saman. Við 

tókum öll þátt í því, öll fimm aðalmennirnir og það var mikið og gott skref, 

við kynntumst leikhúsinu vel (Ármann Jakobsson, munnleg heimild, 10. 

febrúar 2017). 

  

„Kristín Eysteinsdóttir varð fyrir valinu og ég held hún standi sig mjög vel í 

því sem er aðalstarf leikhússtjórans, það er verkefnavalið en auðvitað margt annað 

líka,“ segir Ármann. Hann hefur orð á því að Kristín sé nokkuð nösk við áætlun á 

sýningum og sýningafjölda sem sé mikilvægt fyrir rekstur. Það sé mikilvægt að 

vera íhaldssamur í matinu hvernig verkin ganga upp. Í rauninni hafi þetta verið 
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ævintýri líkast, því að bæði Mary Poppins og MAMMA MIA! séu met sýningar, það 

sé ekki algengt að það séu tvær met sýningar á svo stuttu millibili og 

Borgarleikhúsið hafi unnið mörg verðlaun á seinustu Grímuhátíð. Aftur á móti sé 

þetta tvíeggjað sverð fyrir stjórnina því öll þessi velgengni eigi það til að vera 

túlkuð sem rekstrarleg velgengni en á sama tíma sé reksturinn í raun og veru í 

járnum þrátt fyrir mikinn sýningafjölda. Það kosti að setja upp verk og þrátt fyrir 

þessa listrænu velgengni sem endurspeglist í verðlaunum þá sé þetta alltaf erfitt 

og að því þurfi stjórnin að huga hefur Ármann orð á. 

Rekstrarfyrirkomulag Borgarleikhússins kemur einnig fram í viðræðum 

við Hlyn, hann útskýrir fyrir rannsakanda að samningur leikfélagsins við 

Reykjavíkurborg sem eiganda hússins sé endurnýjaður á 2-3 ára fresti. 

Rannsakandi furðar sig á þessum starfsháttum, að svo skammur tími líði á milli og 

skapi það væntanlega óöryggi. Hlynur er sammála því og segir að það ætti 

náttúrulega að vera gerður lengri samningur hverju sinni, þetta sé flókið því að 

það séu kjörnir fulltrúar sem taki þessa ákvörðun og alltaf sé verið að breyta um 

þá og embættismenn en á fjögurra ára fresti komi stefnubreyting sem þurfi að 

fylgja. „Við erum 120 ára gamalt félag, við erum búin að vera að búa til leiksýningar 

á hverju einasta ári í 120 ár en við þurfum samt að fylgja fólkinu sem er kosið til 

valda, þetta er bara lýðræði. Aftur á móti er þetta ástæða þess að markmiðið okkar 

er að við þurfum að sýna fram á velgengni en ekki fram á hagnað. Það má ekki 

ganga of vel en það má ekki ganga of illa, þetta er vandmeðfarið,“ útskýrir hann.  

 Ef við beinum sjónum okkar aftur að Ármanni hefur hann orð á því að 

afleiðing þess að vera þetta fámennt samfélag, sem sé samt fullburða að því leyti 

að allt það sama og aðrar þjóðir sé til staðar, sé að stærðarhagkvæmnin sé mjög 

lítil hjá Íslendingum, hún sé eiginlega neikvæð sem valdi því að íslenskt samfélag 

gangi eiginlega bara upp með því að allt sé gert með minnsta mögulega kostnaði 

og þetta sjáist hjá Borgarleikhúsinu. Sambærileg leikhús erlendis séu með miklu 

meira styrktarfé, en sjálfsaflafé hjá Borgarleikhúsinu sé fáránlegt fyrir opinbert 

leikhús og svo sé svolítil keyrsla.  

Stefna Magnúsar Geirs í rekstri hafi verið keyrsla, að keyra upp starfsemina 

og það hafi verið að mörgu leyti lykillinn að velgengninni en það hafi líka skapað 

talsvert álag á starfsfólkið að mati Ármanns. „Ég meina, starfsfólkið verður vel 

launað því það leikur mikið en það er auðvitað alltaf hætta á þreytu og sliti. Að 
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leika í 180 sýningum í röð er náttúrulega dásamlegt en maður getur alveg ímyndað 

sér að það taki toll, þannig að öll velgengni er svolítið tvíeggjað sverð, þetta er 

flókið,“ segir Ármann. „Strax þegar við tókum við fundum við fyrir svona 

velmegunarsjúkdómum hjá Borgarleikhúsinu, starfsmenn voru þreyttir, mikil læti 

og þetta hefur alveg haldið áfram í raun og veru og stefnan hefur ekki breyst“ 

(Ármann Jakobsson, munnleg heimild, 10. febrúar 2017).  

„Við erum enn þá að standa fyrir mjög mikilli starfsemi miðað við 

fjármunina sem við fáum úthlutað og heldur meiri starfsemi en kannski borgin 

greinilega ætlast til, miðað við þá fjármuni sem hún lætur af hendi til 

Borgarleikhússins. Við erum í raun og veru alveg jöfn okkar Þjóðleikhúsi finnst 

flestum en opinbert fé til þessara stofnana er mjög misjafnt,“ útskýrir Ármann.  

 

Þetta er hreinlega reikningsdæmi sem gengur ekki upp, það hefur gengið 

upp vegna heppni, hygginda og yfirvinnu. Framlagið er meira en í raun og 

veru er hægt að ætlast til, það þýðir að einhvers konar uppgjör verði eftir 

nokkur ár. Stjórnin þarf að finna einhverja leið til að það verði allt svona 

milt og þægilegt og muni ekki valda togstreitu og Borgarleikhúsið lifi þetta 

af einhvern veginn sem ég hef alveg trú á að muni verða. Mér finnst allir 

mjög skynsamir og þetta allt er rætt mjög opinskátt á stjórnarfundum en í 

raun og veru getur maður sagt að reikningsdæmið gangi ekki upp ef þú ert 

með 3 epli og 3 epli og þú færð hreinlega ekki 7 epli út úr því nema að bæta 

einu epli við og það er það sem Borgarleikhúsið hefur ekki fengið frá 

borginni. 

 

[...]Borgin hefur sýnt skilning en hún hefur ekki hug á að bæta við miklum 

fjármunum enda er hún að skera niður á öðrum sviðum. Það er að vissu 

leyti erfitt að verja listina þegar það er verið að draga saman í öllum 

þjónustum, til dæmis þjónustu við sjúklinga. Borgarleikhúsið er 

náttúrulega miklu meira en Borgarleikhús, þetta er höfuðborgarleikhús og 

í raun og veru þjóðleikhús en Reykjavíkurborg heldur því ein uppi. Þetta er 

eitthvað sem við í stjórninni höfum velt fyrir okkur en það er ekki hægt að 

breyta því, þetta þekkja allir á Internetinu. Ef við setjum þetta í samhengi 

við netið þá er síða sem hefur alltaf haft frían aðgang, það er alveg sama 
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hversu skemmtileg hún er, þú ferð ekkert skyndilega að fara að greiða fyrir 

hana, það þarf heilmikið áreiti til þess. Það er nákvæmlega það sem er að 

gerast með Borgarleikhúsið og rekstur þess ( Ármann Jakobsson, munnleg 

heimild, 10. febrúar 2017). 

 

4.2.1. Aðkoma nágrannabæjarfélaga 
 
Rannsakandi spyr út í upphaf fræðslustarfsins í Borgarleikhúsinu og hvort um 

styrk hafi verið að ræða eða breytingu í fjármálum. Hlynur útskýrir að upphaflega 

hafi Borgarleikhúsið fengið styrk frá Reykjavíkurborg upp á 10 milljónir króna til 

að halda úti fræðslustarfi. Síðan hefur það einhvern veginn farið inn í hítina og 

fræðsludeildin orðið einhvern veginn eðlilegur hluti af leikhúsinu en fyrstu tvö 

árin var verkefnið afmarkaðra sem svo sannaði sig og þá fór þetta inn í 

heildarpakkann. „Ég til dæmis geri ekki fjárhagsáætlun fyrir deildina, deildin er í 

raun og veru bara hluti af heildarstarfseminni,“ segir Hlynur.  

 Líkt og Ármann nefnir hér að ofan er Borgarleikhúsið að miklu leyti 

höfuðborgarleikhús en á sama tíma stendur Reykjavíkurborg ein undir rekstri 

þess. Á sama tíma njóta íbúar allra bæjarfélaga umhverfis Reykjavík góðs af því.  

 Fræðsludeild Borgarleikhússins prófaði haustið 2016 að leita til 

nágrannabæjarfélaga, bjóða þeim að koma í samstarf og fá í kjölfarið að njóta sömu 

réttinda og grunnskólar í Reykjavík. Boðið yrði upp á þær sýningar fyrir þeirra 

nemendur og annað sem er í boði fyrir nemendur í Reykjavík, en viðkomandi 

sveitarfélög myndu leggja eitthvað fé af mörkum. Hlynur segir:  

 

Hugsunin var að ef við myndum stækka hópinn, ef við færum að bjóða 

öllum í kring þjónustu, þá þyrftum við meiri pening. Enginn tók vel í þetta, 

því það eru allir að spara og enginn hefur efni á neinu. Einhverjir hugsuðu 

þetta en á endanum kom nei frá öllum. Þá veltum við fyrir okkur inni á 

skrifstofu hvað með skoðunarferðir frá skólum, eigum við að halda áfram 

að segja já við alla sem koma óháð búsetu eða eigum við að fara að rukka 

nágrannana? Það var tekin ákvörðun um það að við ætlum ekki að rukka 

að því að við höfum hingað til ekki rukkað (Hlynur Páll Pálsson, munnleg 

heimild, 20. janúar 2017).  
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Þessi afstaða tengist því sem Ármann nefnir að ef eitthvað hefur verið boðið frítt 

til þessa og síðan er farið að rukka fellur aðsókn og það bitnar eingöngu á 

börnunum. Þetta er þó umhugsunarvert þar sem fjármagnið kemur frá 

Reykjavíkurborg til þess að halda úti þessu starfi en enginn peningur frá öðrum 

sveitarfélögum. „Þetta er ekki Þjóðleikhúsið sem rekið er af ríkinu þrátt fyrir að 

flestir geri ekki mikinn greinarmun á milli þessara tveggja leikhúsa“ segir Ármann.  

 „Hins vegar höfum við í fræðsludeildinni sent nágrannasveitarfélögum og 

reyndar bara út um allt land í samstarfi við Pörupilta og boðið tíunda bekk að 

koma og kaupa sýninguna,“ segir Hlynur.  

 

Það er til dæmis mjög ódýrt, 1000 krónur miðinn á hvern nemanda og 

kennari fær frítt með. Það eru margir sem kaupa það. Þetta er frekar ódýrt 

að bjóða öllum tíunda bekk, kannski 50 krakkar, 50 þúsund krónur í 

leikhús að sjá sýningu. Eina sem þau þurfa að gera er að koma sér í 

leikhúsið. Við höfum ekki farið út í það að reyna að selja einstaka 

grunnskólum sýningarnar fyrir yngri nemendur  (Hlynur Páll Pálsson, 

munnleg heimild, 20. janúar 2017). 

 

Ármann nefnir að menningarstyrkir séu yfirleitt litlir frá sveitarfélögum, hjá 

Reykjavíkurborg séu menningarstyrkir litlir fyrir utan þessa föstu hefðbundnu 

starfsstofnanir þar sem Borgarleikhúsið sé langt stærst ef hann muni rétt. Það sé 

svona almennur skilningur að listir séu ríkisverkefni að verulegu leyti. Ármann 

hefur orð á því að honum þætti eðlilegt að Borgarleikhúsið væri ríkisstyrkt.  

 

Í raun og veru þætti mér ekkert óeðlilegt að því væri haldið uppi að hálfu 

af ríkinu og að hálfu af Reykjavíkurborg. Það væri ekkert létt að sannfæra 

ríkið um það en í raun og veru þætti mér það ekkert fráleitt, það væri bara 

mjög eðlileg afleiðing af stöðu þess í menningarlífinu á Íslandi. Þetta er 

mikil togstreita, stjórnin getur auðvitað lítið gert í þessu, þannig að við 

beinum sjónum okkar svolítið að gjaldahliðinni. Þar liggja möguleikarnir 

fyrir okkur en við, stjórnin heldur sig fjarri daglegum rekstri (Ármann 

Jakobsson, munnleg heimild, 10. febrúar 2017). 
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4.2.2. Raundæmi um fjármál listamanna  
 
Alexía segir frá ferlinu sem leikkonurnar sem að standa á bak við leikhópinn 

Pörupiltar hafa farið í gegnum með kynfræðslusýninguna sem sýnd hefur verið 

fyrir tíunda bekk síðastliðin fjögur ár.  

 „Upphafleg hugmynd Pörupilta um sýningu hafði ekkert með 

Reykjavíkurborg að gera, það var í rauninni þessir fyrstu tveir styrkir sem fengust 

sem gerðu það að verkum að sýningin var búin til en styrkirnir komu frá 

Hlaðvarpa og Sprotasjóði“ hefur Alexía orð á. Þær ákváðu að nýta styrkinn og 

bjóða Reykjavíkurborg eða eins og Alexía orðar það: „Við húkkuðum þau inn“. Á 

næsta ári sóttu þær um styrk á þeim forsendum að þær hefðu boðið öllum 

nemendum Reykjavíkur ári áður og þær hefðu fengið góð viðbrögð, meðal annars 

tilnefningu til foreldraverðlauna hjá Heimili og skóla. Þá byrjaði einhver bolti að 

rúlla og þá fengu þær styrk. Árið 2016, þriðja árið fengu þær ótrúlega lítinn pening 

og í ár óskuðu þær eftir þriggja ára samning sem ekki var tekið í en einnig fóru þær 

fram á hærri styrk á þeim forsendum að styrkurinn væri einfaldlega það lítill að 

þær væru bókstaflega að gefa vinnuna sína. Þær fengu hærri styrk en ekki þá 

upphæð sem þær óskuðu eftir en aftur á móti reyndu þær að selja hinum 

sveitarfélögunum sýninguna og þar af leiðandi reyna þær að fylla salina sem gerir 

það að verkum að þetta gengur upp.  

  

Ástæðan fyrir því að Reykvíkingar hafa fengið þetta boð er einfaldlega út af 

því að þetta er styrkur frá Reykjavíkurborg til okkar Pörupilta og við 

Pörupiltar leitum til Borgarleikhússins og því þetta er borgin sem á þetta 

leikhús þá er þetta bara fjöður í hattinn fyrir leikhúsið en það sem við 

höfum gert er að við höfum leitað til nágrannasveitarfélaga og boðið þeim 

í rauninni sama boð. Viljið þið styrkja ykkar ungmenni alveg eins og borgin 

og kaupa þessar sýningar. Núna er fjórða árið af sýningunum og 

Mosfellsbær og Seltjarnarnes hafa alltaf keypt fyrir sína bekki og í fyrra 

keypti einn skóli í Kópavogi. Það er í raun og veru verið að bjóða 

nágrannasveitarfélögum sama pakka en á þeim forsendum að það þurfi að 

kosta til líkt og Reykjavíkurborg gerir fyrir sína nemendur. Pörupiltum 

hefur þó verið boðið að koma og sýna á Reykjanesi, Grindavík og Akureyri 

(Alexía Björg Jóhannesdóttir, munnleg heimild, 16. febrúar 2017). 
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Í ár eru þær að fara til Ísafjarðar og Vestmannaeyja á þeim forsendum að 

Lýðheilsustöð styrkti þær til að ferðast um landið. Sá styrkur dekkar þó aðeins 

smá hluta en er aftur á móti þróun í rétta átt. Rannsakandi furðar sig á því að á 

fjórða ári þurfi enn að hafa mikið fyrir því að fá skóla til að kaupa sýninguna. Líkt 

og Alexía nefnir:  

 

Garðabær, Kópavogur og Hafnarfjörður eru bara hérna við hliðina á okkur 

og við erum bara hér tilbúin með sýningu, þetta er bara rosalega góð 

fræðsla, við erum með Lýðheilsustöð, hjúkrunarfræðing frá Lýðheilsustöð. 

Við vorum með Siggu Dögg kynfræðing svo þetta er mjög fræðilegt en 

fyndið uppstand á sama tíma, þannig að þetta er eiginlega alveg klikkað 

eins og þú segir fjórða árið, að þeir séu ekki fyrr búnir að koma með sína 

krakka.  

 

Þetta virðist fyrst og fremst snúast um peninga þegar farið er út í verkefni líkt og 

leikkonurnar sem standa á bak við Pörupilta eru að gera. Þær hafa verið með alls 

konar pælingar um að taka Pörupilta í sýningarferð og taka allan hringinn í 

kringum landið. Alexía nefnir að þær hafi verið með hugmyndir að vera í samstarfi 

við fyrirtæki líkt og Nova eða Vodafone, eitthvað fyrirtæki sem bæði græði og 

hagnist af því að vera í samstarfi. Fyrirtækið fái ungmennin inn á síðuna sína, þar 

sem hægt sé að setja upp einhvers konar leiki, spurningar og fleira sem að geti 

hagnast sýningarhópnum og á sama tíma fyrirtækinu.  

 

4.3. Samanburður við fræðslustarf Þjóðleikhússins 2002-2010 
 
Þriðja þemað hér í niðurstöðukaflanum kemur að stórum hluta úr viðtali við 

Vigdísi Jakobsdóttur sem nú starfar sem listrænn stjórnandi Listahátíðar 

Reykjavíkur áður fræðslustjóri í Þjóðleikhúsinu. Rannsakandi óskaði eftir viðtali 

við Vigdísi á þeim forsendum að hafa heyrt og séð að hún hefði lagt mikla vinnu í 

fræðslustarf fyrir börn hjá Þjóðleikhúsinu, þrátt fyrir að hafa sagt starfinu lausu 

árið 2010. Sest var niður með Vigdísi á skrifstofu hennar, þar sem hún starfar nú 

sem listrænn stjórnandi Listahátíðar í Reykjavík.  
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Vigdís fer yfir aðdragandann að fræðslustarfinu sem hún vann hjá 

Þjóðleikhúsinu. Starfið var hugarfóstur Vigdísar sem hún fylgdi eftir og til þess að 

átta sig á þróun starfsins fór hún yfir þróunina í viðtalinu og verður byrjað á að 

fara yfir þann þátt.  

Þegar Vigdís vann sem aðstoðarleikstjóri að sýningunni Bróðir minn 

ljónshjarta í Þjóðleikhúsinu árið 1998 var einhver hörgull á mannskap í 

kynningardeild leikhússins og Vigdís var ráðin í tvo mánuði, sem nokkurs konar 

verkefnastjóri í þessu ákveðna verki. Hún tók það dálítið með trompi og bjó til 

fræðslupakka, var í alls kyns samskiptum við skóla og var með viðburði í Norræna 

húsinu. Hún fylgdi sýningunni eftir öðruvísi en bara með auglýsingum. Hún segir: 

„Þá fékk ég rosalegan áhuga á þessu og sá öll tækifærin sem að ekki var verið að 

nota til að koma leikhúsi til fleiri og koma þekkingu á leikhúsi til fleiri, ekki síst til 

barna og ungmenna,“ útskýrir hún. 

„Þannig að ég fór að kynna mér þetta, ég hafði verið í Bretlandi og þar hafði 

ég kynnst fræðsludeildinni í  breska Þjóðleikhúsinu“ segir Vigdís. Þar er deildin 

náttúrulega risastór og þar vinna einhverjir tugir manna. Vigdís þekkti konu sem 

að var að vinna þar og þar sem hún átti leið til London fór hún og heimsótti þau í 

deildinni. Í þeirri heimsókn varð hún fyrir miklum áhrifum og fór að láta sig 

dreyma um að Þjóðleikhúsið ætti að stofna fræðsludeild. Hún leit svo á að þetta 

væri tímabært, það væri verið að gera þetta í öllum helstu leikhúsum í Evrópu. 

Hún útbjó skýrslu um hvað fræðsludeild gæti í raun verið, markmið og leiðir og 

þess háttar og bankaði síðan á dyr hjá Stefáni Baldurssyni Þjóðleikhússtjóra og 

kynnti þetta fyrir honum. Hann var mjög hrifinn af þessari hugmynd en það væri 

enginn peningur til í leikhúsinu fyrir svona starfsemi, það yrði allt að fara í 

framleiðslu á leikritum sem sköpuðu veltu og þetta passaði ekki alveg inn í 

módelið sem leikhúsið var. Vigdís hélt áfram að vinna að hugmyndinni til hliðar 

við starf sitt sem leikstjóri.  

Árið 2001 hafði landslagið breyst töluvert, aðkoma fyrirtækja og kostun 

var að byrja en það náði síðan hámarki rétt fyrir hrunið 2008. Þjóðleikhúsið er 

þannig vörumerki að sama hvar var bankað upp á, það vildu allir vinna með 

leikhúsinu, það vildu allir tengjast Þjóðleikhúsinu. Það var ákveðið að leita til 

Íslandsbanka og lagðar fram þrjár hugmyndir.  
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Hugmynd Vigdísar um fræðslustarfið var sú hugmynd sem komin var 

lengst á veg í þróun og fékk hún í kjölfarið hæsta styrk sem menningarsjóður 

Íslandsbanka hafði veitt, 10 milljónir, og Þjóðleikhúsið sat uppi með merki 

Íslandsbanka næstu tvö ár í auglýsingum sínum. „Þessar 10 milljónir voru nóg til 

að ráða mig í vinnu, ég var bara í hálfu starfi svo það fór vel með peningana og í 

tvö ár keyrði ég þetta. Bjó til fræðsludeild Þjóðleikhússins,“ segir Vigdís. Vigdís bjó 

síðan erlendis í tvö og hálft ár og þegar hún kom til baka var Þjóðleikhúsið tilbúið 

að ráða hana aftur í starfið og var hún þar til ársins 2010.  

Vigdís lagði áherslu á að hafa efni fræðsludeildarinnar aðgengilegt og mikil 

áhersla var lögð á heimasíðu deildarinnar, þar sem var aðgengi að fræðsluefni og 

alls kyns upplýsingar um sögu Þjóðleikhússins, leiklistaræfingar, leiki, dót og 

bækur. Vigdís segir að þetta hafi verið eins og banki og hún sé enn þá að fá kennara 

til sín sem segjast nota þessar æfingar sem voru á heimasíðunni. Vigdís bjó til allt 

efni á síðunni, auðvitað byggt á einhverju öðru.  

 

Þetta var allt svo rosa mikil vinna og ótrúlega flott tækifæri fyrir mig að fá 

að vinna við þetta sem ég bara elska að gera og ég fékk algjört frelsi til að 

búa til það sem ég vildi og eftir ráðleggingum þeirra sem að hjálpuðu mér 

úti í fræðsludeild Breska þjóðleikhússins. Ég fékk mikinn stuðning þaðan, 

ekki beinan en svona móralskan og ráðgjöf (Vigdís Jakobsdóttir, munnleg 

heimild, 23. febrúar 2017).  

 

4.3.1. Fræðslupakkar og samtal við skóla 
 
Vigdís vildi einblína á kennara, ef að leikhúsið átti að styrkja samband sitt við 

skólana þá var ein leið vissulega að taka á móti skólahópum, „hjörðum af 

skólahópum endalaust eins og hafði dálítið verið gert og er enn þá gert í leikhúsum 

til að sýna þeim leikhúsið og meira segja að taka leikskólabörn, sem hafa engar 

forsendur til að skilja, baksviðs í leikhúsi,“ nefnir hún. Börnin fá stundargaman í 

leikhúsinu en það skilur lítið eftir sig.  

 Vigdís var í samskiptum við Breska þjóðleikhúsið og ráðfærði sig um 

hverjir væru bestu leiklistarkennarar þeirra. Hún fékk hingað til lands meðal 

annars konu að nafni Didi Hopkins sem kom 2-3 sinnum og var með 

kennslunámskeið fyrir kennara ásamt því að fá fleiri kennara að utan til kennslu 
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fyrir kennara. Hún útbjó einnig námskeið sem Vigdís hélt sjálf ásamt öðrum og bjó 

til vettvang fyrir kennara.  

 

Það voru um 8-9 námskeið yfir veturinn þar sem hvert var kannski ein 

kvöldstund en stundum helgi, fólk gat komið og sótt sér menntun til að 

þjálfa sig í að vera leiklistarkennari. Á þessum sama tíma var Vigdís 

viðloðandi stofnun leiklistarkennaramenntunar í Listaháskóla Íslands. 

Þarna fór að myndast ákveðinn kjarni af fólki sem sótti þessi námskeið, 

almennir kennarar eða fólk sem hafði áhuga á leiklist og í einhverjum 

tilfellum fagmenntaðir leikarar sem voru að kenna í grunnskólum. 

Stundum voru þetta námskeið fyrir leikskólakennara og 

framhaldsskólakennara en oftast grunnskólakennara  (Vigdís Jakobsdóttir, 

munnleg heimild, 23. febrúar 2017).  

 

Kjarninn sem myndaðist í kringum þetta starf varð að því sem nú heitir FLÍSS - 

Félag um leiklist í skólastarfi. Leiklistarkennsla í skólum á það til að vera tvískipt, 

sem er óþarfi að mati Vigdísar. Hún var hörð á því að einblína á að nálgast 

listformið og miðla listforminu og það væri fagmennska, auk þess hvernig það væri 

gert. Það væri aðkoma fagmenntaðra aðila á námskeiðunum meðan aðrir litu á 

leiklistina sem eins konar kennsluaðferð fyrir aðrar greinar. Vigdís hugsaði 

námskeiðin þannig að þau hefðu margfeldisáhrif, með því að styrkja kennarana 

gætu þeir miðlað til ungmenna. Í staðinn fyrir að vera að fá í heimsókn hópa af 

ungmennum og börnum þá var frekar verið að styrkja innviðina í skólunum til að 

kenna leiklistina.  

 Til viðbótar voru svonefndir fræðslupakkar sem Vigdís vann til að fylgja 

eftir leiksýningum og reyndi hún að gera þá þannig að þeir nýttust í 

leiklistarkennslu. Hún segir að á þeim tíma hafi kennarar lítið verið að kenna 

leiklist en hins vegar núna, 15 árum seinna, þá sé umhverfið annað, það sé komin 

meiri fagþekking út í skólana. Það er komin námskrá í leiklist, sem Vigdís skrifaði, 

það er kominn kafli um leiklist í aðalnámskrá sem gerir það að verkum að betri 

grunnur skapast fyrir starfið. Aðgengi á netinu hefur gjörbreyst en skortur á því á 

sínum tíma orsakaði að kennarar nýttu sér ekki fræðslupakkana eins og vonast 
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var til. Vigdís lagði mikla vinnu í gerð fræðslupakkanna og vandaði sig við þá og 

því synd að þeir hafi einungis verið nýttir að takmörkuðu leyti.  

 Umræðurnar fara út í það að ræða ólíkar áherslur í fræðslupökkum og eru 

rannsakandi og viðmælandi sammála um að þetta sé vandmeðfarið efni. Vigdís 

hefur orð á því að mikilvægt sé að efnið sé ekki eins og leikskrá, það þurfi að vera 

einhver verkefni og eitthvað sem vekur áhuga, eitthvað efni sem sé verðugt að 

takast á við. Einnig er rætt hvað sé æskilegt og hvað sé síðra þegar kemur að 

fræðslupökkum, rannsakandi bendir á að hafa skoðað allnokkra og sumir á 

erlendum síðum séu svo langir og óspennandi. Erum við sammála um að það þurfi 

að fara meðalveginn.  

Rannsakandi nefnir dæmi um að hafa séð góðan fræðslupakka sem unninn 

var fyrir sýningu í Norræna húsinu um norræna byggingarlist. Í framhaldi af því 

opnar Vigdís nokkra fræðslupakka í tölvunni hjá sér og sýnir rannsakanda og fer 

yfir þá. Í þeim er margt fróðlegt og skemmtilegt, æfingar og verkefni um 

kynbundna ímynd sem tengdist leiksýningu, myndlistarverkefni, leikhljóð, 

spunaæfingar og klippimyndaverkefni er brot af því sem Vigdís leggur upp með. 

Við erum sammála um að fræðslupakkar þurfi að innihalda verkefni sem snúa ekki 

eingöngu að því að skrifa eða teikna, heldur fari á dýptina á sýningunni og nýti þá 

eiginleika sem einkenna sýninguna hverju sinni, fái krakkana til að hugsa út fyrir 

rammann og auka frjósemi huga þeirra. Hún segir: 

 

Það er hreinlega réttur barna að fá leiklistarfræðslu í skólum, 

leiklistarkennslu, þótt það sé ekki skilgreint hversu mikill sá réttur sé er 

hann bara skilgreindur sem réttur. Þá er mikilvægt að við, leikhúsfólk, 

nýtum það til þess að koma listinni að hjá unga fólkinu, gera hana 

ómissandi, því hún er ómissandi  (Vigdís Jakobsdóttir, munnleg heimild, 23. 

febrúar 2017).  
 

Þegar rannsakandi spyr Hlyn út í undirbúning fyrir sýningar segir hann að það sé 

augljóst að sumir kennarar leggi áherslu á að kynna efni leiksýningarinnar fyrir 

bekknum og á þetta við um fimmtu bekkinga sýninguna Hamlet litli. Aðspurður 

um hvort þau þekki Hamlet, þá segir hann að stundum rétti bara allir upp hönd 

öðrum megin þar sem einn bekkur er en enginn hinum megin og þá sé greinilegt 
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að kennarinn hafi sinnt undirbúning að eigin frumkvæði. Hingað til hafi leikhúsið 

ekki verið að hafa samband að fyrra bragði en Hlyni finnst það góð hugmynd að 

senda einhvern lítinn pakka til þeirra, stutta kynningu á efninu. Umræðan leiðist 

síðan út í að ræða þá einstaklinga sem eiga erfitt með að sitja kyrrir og haga sér 

líkt og rætt var um við Kristínu hér að ofan. Eflaust mætti rekja eitthvað af þessari 

hegðun til þekkingarleysis í stað óþekktar.  

 

4.3.2. Mikilvægi undirbúnings og eftirfylgni 
 
Undirbúningur og eftirfylgni eru ein mikilvægustu atriðin að mati rannsakanda og 

í fræðikaflanum hefur verið lögð áhersla á þau ásamt því að þau verða rædd frekar 

í umræðunum hér á eftir. Hérna kemur lýsing Vigdísar á þessum hluta af 

fræðslustarfinu og mikilvægi þess að mati Vigdísar, sem rannsakandi tekur undir.  

„Undirbúningur og eftirfylgni leikhúsferða er það sem ég kalla þetta,“ segir Vigdís.  

 

Ef við lítum á hverja sýningu fyrir sig, þá er miklu kostað til fyrir eina 

leiksýningu og það er búið að leggja mánaðarvinnu í undirbúning á þessari 

leiksýningu og búið að taka ákvarðanir fyrir hvert smáatriði í sýningunni 

og svo ferðu kannski með ungmenni sem hafa ekki verkfærin til að lesa 

almennilega í það sem þeir eru að sjá á sviðinu og það er ekkert gert í 

mörgum tilfellum til að styðja við það, hvorki fyrir eða fylgja því eftir, en 

það er svo einfalt. Svo margar einfaldar leiðir eru til þess að gera þetta og 

eitt af því sem ég gerði var að ég þýddi, staðfærði og einfaldaði langan 

spurningalista sem var gerður í háskólanum í Haifa fyrir um það bil tuttugu 

árum síðan (Vigdís Jakobsdóttir, munnleg heimild, 23. febrúar 2017). 

 

„Listinn var gerður í því rannsóknarskyni að kanna hvort það væri hægt að 

undirbúa ungt fólk fyrir leiksýningu. Þetta var mjög nákvæmur spurningalisti um 

hvað áhorfandi sæi á leiksviði. Dan Urian gerði rannsóknina og komu 

spurningarnar inn á alla þætti sem tengjast því að fara í leikhús“ segir Vigdís. 

Spurningarnar voru til dæmis:  

 

Hvenær heyrðirðu fyrst um þessa leiksýningu? Hvað veistu um leikhúsið? 

Hvað veistu um leikarana í sýningunni? Hefurðu heyrt um þetta leikrit 
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áður? Þegar þú ferð í leikhúsið, hvernig er anddyrið? Hvernig er tekið á 

móti þér? Eru miðar? Öll smáatriði þegar þú kemur inn í húsið. Eru margir 

eða er fámennt? Er þetta lítið svið eða stórt? Svo er það sjálf leiksýningin 

og spurningar sem koma í tengslum við hana, heill kafli um lýsingu en farið 

var yfir kaflana í fræðikaflanum hér að framan. Spurningarnar eru af ýmsu 

tagi: Hvernig er lýsingunni beitt á sviðinu? Eru notaðir litir og í hvaða 

tilgangi eru þeir notaðir í sýningunni? Eru notaðir skuggar? Er dimmt eða 

bjart? Er lýsingin notuð til áhrifsauka, til að sýna tilfinningar eða er hún 

notuð aðallega í mjög raunsæjum tilgangi, bara dagur og nótt? (Vigdís 

Jakobsdóttir, munnleg heimild, 23. febrúar 2017).   

 

Vigdís heldur áfram og útskýrir, Spurningarnar snúa að flestum atriðum 

leiksýningarinnar og rannsókn Urian snérist um að vera með tvo 

samanburðarhópa og gefa öðrum þeirra tækifæri til að kynna sér þessar 

spurningar og fara yfir þær, útskýra sjálfar spurningarnar. Þegar rætt sé um að 

lýsingin sé notuð til áhrifsauka  þá sé til dæmis átt við þegar rautt ljós er notað 

þegar einhver er reiður og þess háttar. Hinn hópurinn fékk engin verkfæri í 

hendurnar. 

Eftir sýninguna var um það bil 30% munur á hópunum hvernig þeir gátu 

fjallað um reynslu sína og upplifun af sýningunni. Það eitt að varpa ljósinu á hvað 

hægt væri að horfa á í leikhúsinu, hvað hægt væri að spá í, það gerði þátttakendur 

hæfari til þess að taka reynsluna inn á dýpri hátt og hafa merkingarbærri skoðun 

á því sem þeir sáu. Þetta er alveg ótrúlega áhugaverð niðurstaða að mati Vigdísar 

og segir hún:  

 

Ég get alveg séð þetta gerast. Ég tengi þetta rosalega við mín fyrstu 

háskólaár þegar ég var að læra í leikstjórnarnámi, þá lærir maður um það. 

Í því námi sem ég var í lærði maður ekki bara um leiklistarsögu og tækni 

leikarans heldur líka um lýsingu og leikmynd og þá hluti og í fyrstu skiptin 

sem maður fór að horfa á þetta 45 gráðu ljós er þetta „spot“ eða er þetta 

„fresner“, alls kyns pælingar sem síuðust inn í kerfið og verða hluti af 

heildarupplifuninni seinna en hjálpa manni rosalega að verða læsari á það 

sem verið er að gera og maður sér hvað listafólkið er að gera til að miðla til 
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manns listinni, merkingunni hverju sinni (Vigdís Jakobsdóttir, munnleg 

heimild, 23. febrúar 2017).   
 

Hún segir að þetta hafi haft mjög mikil áhrif á þessum tíma og hún hafi notað mjög 

mikið sem grunnhugmyndafræði um hvernig hlutunum væri miðlað. Stundum 

þurfi einfaldlega bara að benda á hlutina, spyrja spurninga og fá að dýpka 

upplifunina.  

Eftirfylgni sýningar kemur upp í viðtali við Alexíu í tengslum við sýningu 

Pörupilta. Það er vissulega vandasamt að fylgja eftir sýningu um kynfræðslu. 

Alexía segir að þeim hafi verið bent á það frá Lýðheilsustöð að það væri sterkur 

leikur að búa til efni sem kennarinn gæti tekið með sér til baka í stofuna svo það 

yrði einhver eftirfylgni af sýningunni. Þær hafa verið í sambandi við listakonuna 

Aude Busson í sambandi við gerð efnis. Hún hefur unnið mikið fyrir ASSITEJ-

samtökin hérlendis en þau samtök standa fyrir barnamenningu alls staðar í 

heiminum. Hugmyndin er að búa til bækling með upprifjun úr sýningunni, jafnvel 

einhverjar spurningar eða einhvers konar kynningarpakka fyrir kennarana að 

taka með. „Það lengir líf sýningarinnar, þau koma ekki bara inn til þess að hlæja og 

fara beint heim og hugsa ekkert frekar út í sýninguna, heldur viljum við að þau séu 

enn þá að tala um og íhuga sýninguna eftir á,“ segir Alexía.  

 

4.4. Litið til framtíðar 
  

4.4.1. Leiklistarskólinn  
 

„Við höfum verið að leggja aukna áherslu á fræðslustarfið,“ segir Kristín í viðtali 

sínu. Einn af hennar draumum þegar hún tók við sem leikhússtjóri í 

Borgarleikhúsinu var að fara af stað með leiklistarskóla og var það gert síðastliðið 

haust, árið 2016. Kristín segir að í aðdraganda stofnunar skólans hafi þau hjá 

leikhúsinu unnið mikla undirbúningsvinnu. Þau voru meðal annars með rýnihópa 

um hvernig skóla þau vildu hafa og varð niðurstaðan að bjóða upp á 

leiklistarkennslu sem er með allt öðrum hætti heldur en verið hefur í boði 

hérlendis, með fullri virðingu fyrir öllum hinum skólunum sem eru að bjóða upp á 

námskeið. Þetta eigi að vera skóli þar sem hægt sé að æfa leiklist í rauninni eins og 

íþróttir eða tónlist. „Það sé kennslufræðileg uppbygging og áherslan miklu meira 
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á sköpunina og ferlið heldur en eitthvað atriði í lokin þar sem foreldrar koma og 

sjá sýningu“ (Kristín Eysteinsdóttir, munnleg heimild, 26. janúar 2017).  

„Námið á frekar að snúast um að virkja ímyndunaraflið og sköpunarkraft 

nemenda og gefa þeim verkfæri til þess að vinna út frá því“ segir Kristín. Hún segir 

að í rauninni smitist þetta inn í aðra þætti fræðsludeildarinnar, „að því leyti hversu 

mikilvægt við teljum að ungmenni kynnist leikhúsinu og þetta er í rauninni 

ítarlegri nálgun á það, og vonandi getum við stækkað skólann meira, þar sem þetta 

er tilraunaverkefni í vetur“.  

Hlynur segir rannsakanda nánar frá stofnun leiklistarskólans.  

 

Tilurð hans var að við vorum að vinna í sýningunni Billy Elliot og vorum 

með mjög færa danskennara sem voru hér á landi og við hugsuðum með 

okkur hvort við gætum ekki boðið upp á námskeið með þessum kennurum. 

Fram að því höfðum við ekki mikið verið að halda námskeið og byrjuðum á 

því að prófa eitt námskeið um vorið og eitt um haustið, svo hugsuðum við 

að gera sumarnámskeið og það bara sprakk út. 

 

[...]Það var rosaleg eftirspurn í þetta og við hugsuðum að það væri 

greinilega hægt að gera eitthvað meira og jafnvel betur. Síðan hugsuðum 

við með okkur að þau hefðu verið svolítið dansmiðuð þessi námskeið og að 

það væri nóg af dansskólum hérlendis en það er í raun og veru ekki mikið 

af leiklistarskólum eða leiklistarnámskeiðum í boði fyrir ungmenni. 

Leynileikhúsið býður upp á námskeið og Sönglist er að bjóða upp á 

námskeið sem er haldið hér í Borgarleikhúsinu. Síðan er Kramhúsið 

einstaka sinnum með námskeið tengd þessu en aftur á móti er þetta allt 

svona sýningamiðað, þú ferð á námskeið til þess að sýna afraksturinn í 

lokin. Þá fer meginhluti tímans í að undirbúa sýninguna. Þá er það ekkert 

rosalega mikill skóli, ekkert mikil þjálfun í leiklist, það er þjálfun í því að 

búa til þessa einu sýningu sem er sýnd einu sinni og svo bara búið. Þannig 

við hjá Borgarleikhúsinu ákváðum að prófa að vera með og stofna það sem 

við köllum leiklistarskóla. 
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[...]Það er yngra stig og eldra og við fengum með okkur í þetta tvo kennara, 

einn sem var gerður skólastjóri, hún Vigdís Másdóttir sem er lærð í 

leiklistarkennslu. Hún útbjó kennsluskrá og námskrá, sem sagt skipulag 

skólaársins. Á haustönninni voru tólf krakkar á eldra stigi og tólf á því yngra 

og þetta gengur út á það að kenna þeim leiklistaræfingar sem fullorðið fólk 

er að læra. Þetta skólaár var að miklu leyti tilraunaverkefni og á næsta ári 

vonumst við til að geta tvöfaldað hópinn þannig að við séum með tvo bekki 

á yngra og eldra ári. Þetta eru sem sagt tvisvar sinnum tvær klukkustundir 

í viku eða 40 tímar alls og í síðasta tímann, alla vega á haustönninni, var 

foreldrum boðið að koma og fylgjast með, þannig að þau sáu hvernig 

æfingar við erum búin að vera að gera með ungmennunum. Þau eru að læra 

um hugtök eins og rými, fókus og hlustun, hlustun er ekki eingöngu með 

eyrunum heldur líka með augunum og líkamanum, og kenna þeim að finna 

það þegar einhver nálgast þig og fylla rýmið (Hlynur Páll Pálsson, munnleg 

heimild, 20. janúar 2017). 

 

Um er að ræða grunnþjálfun sem Hlynur segir að hann hafi lært þegar hann var til 

dæmis 15-16 ára og það taki tíma að átta sig á hugtökunum og tileinka sér þau. 

Ofan í það læra ungmennin alls kyns spunaæfingar og einnig fá þau að kynnast öllu 

starfinu baksviðs en þau hafa fengið sérfræðinga í heimsókn, leikmyndahönnuð, 

leikstjóra og einhvern úr sviðsdeild til að koma og segja frá starfi sínu. Það er gert 

í þeim tilgangi að þau átti sig á því að þetta er ekki bara það sem er að gerast á 

sviðinu heldur allt í kring, allt hjálpast að við að búa til leiksýningu. Mikil aðsókn 

var í skólann og gerir Hlynur fastlega ráð fyrir því að starf skólans haldi áfram. 

Í samræðum við Kristínu segir hún að leiklistarskólinn sé stærsta 

breytingin í starfi þeirra tengdu börnum og ungmennum. Það gefi þeim 

einstaklingum svo mikið að fá að vera þátttakendur í sjálfu sköpunarferlinu, þá fá 

þau auðvitað allt aðra innsýn í leikhúsið eins og þau ungmenni sem hafa tekið þátt 

í Bláa hnettinum. Allt frá því að þau voru með drengina í Billy Elliot hafi verið mikil 

þjálfun í gangi og var ákveðið strax að leyfa því starfi ekki að grotna niður. „Það 

hefur því verið markvisst unnið áfram með þann hóp og aukin áhersla lögð á það 

að virkja ungmennin, hæfileika þeirra til sýninga og að aðstoða þau við að halda 
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áfram að þroskast sem listamenn“ (Kristín Eysteinsdóttir, munnleg heimild, 26. 

janúar 2017).  

 

 

4.4.2. Viðhorf til barnanna  
 
Rannsakanda fannst áhugavert að spyrjast fyrir um hvernig viðmót starfsmanna 

og leikara væri gagnvart vaxandi barnastarfi innan Borgarleikhússins. Hlynur 

svarar því að hann fari einfaldlega til þeirra sem að hann treysti og sem séu til í að 

vinna með börnum og ungmennum. Það sé alveg meðvituð ákvörðun þegar hann 

fái aðila með sér í verkefni, hann segir að lykilatriðið sé að fá einhvern með sér í 

lið sem maður viti að sé til í hlutinn frekar en að reyna að neyða einhvern í eitthvað 

sem hann nenni ekki. Það hafi hreinlega neikvæð áhrif á allt ferlið.  

 Aftur á móti fannst rannsakanda áhugavert að heyra frá Kristínu það sem 

hún hafði að segja um viðmót vinnustaðarins gagnvart þessari aukningu á 

ungmennum í húsinu. Hún segir að andinn sé mjög jákvæður í húsinu gagnvart 

ungmennunum. „Þegar mikið er um skoðunarferðir í húsinu er aðalmálið að það 

sé skipulag í kringum það. Það er aftur á móti sameiginlegt markmið starfsfólksins 

í húsinu að allir séu velkomnir í húsið og að upplifun þeirra sé jákvæð,“ segir hún.  

Í kjölfar stóru sýninganna sem hafa verið settar upp í Borgarleikhúsinu þá 

hafa þeir starfsmenn hússins, sem unnið hafa með börnum og ungmennum, haft 

orð á því að það hafi komið þeim á óvart hversu fagmannleg börnin séu í starfi sínu 

og í rauninni öllu sem þau geri.  

 

Viðhorfið hefur því verið að starfsmennirnir læri alveg jafnmikið af þeim 

og þau af okkur. Þau eru rosa fljót að tileinka sér hluti, þau eru alveg galopin 

fyrir nýjum aðferðum, það þarft oft bara að segja þeim hlutina einu sinni og 

þá er það bara komið. Þannig að það eru ákveðnir hlutir hjá þeim sem við 

kannski erum komin aðeins aftur úr með, svo eru aðrir hlutir hjá þeim 

varðandi greiningu og einhvers konar huglæga hugsun sem við erum að 

miðla til þeirra. Það er allt svo jákvætt hjá þeim, þannig að ég held að 

viðhorfið sé að það hafi verið stórkostleg gjöf fyrir húsið að vinna með 

börnum (Kristín Eysteinsdóttir, munnleg heimild, 26. janúar 2017). 
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4.4.3. Áform og sýn 
 
Í viðtali við Vigdísi kom fram að hún sagði starfi sínu lausu árið 2010 en hún tók 

skýrt fram að henni hefði ekki verið sagt upp og áform um að leggja niður 

fræðsludeildina í Þjóðleikhúsinu hefðu ekki verið í kortunum. Aftur á móti hafi það 

gerst frá því að hún fór að deildin hafi verið lögð niður, þrátt fyrir að lágmarks 

fræðslustarfi sé haldið úti í Þjóðleikhúsinu. Leikhúsið hafi nýtt tækifærið í 

niðurskurði eftir hrun að leggja starfið niður.  

 Rannsakanda þykir ákveðinn punktur sem Vigdís kemur inn á sérlega 

áhugaverður hvað varðar starf hennar. Hún segir að í starfi sínu hafi hún alltaf 

unnið ein og til þess að starfið hefði getað vaxið hefði þurft aðra manneskju til að 

bera saman hugmyndir:  

 

Maður var að reyna að búa til nýja viðburði, alltaf að reyna að búa til 

eitthvað nýtt, svo kom að þessum punkti árið 2010 þar sem að ég var bara 

komin í þá stöðu að viðhalda verkefnunum vegna þess að ég var bara ein 

og hafði ekki neitt rými til þess að láta fræðsludeildina fara að rúlla neitt 

meira. Hún var bara þetta sem hún var og ég varð að fórna einhverju, þetta 

var orðið of mikið fyrir eina manneskju (Vigdís Jakobsdóttir, munnleg 

heimild, 23. febrúar 2017). 

  

Hún segir að rekstrarmódel leikhúsanna sé að halda áfram því sem heldur 

leikhúsinu gangandi eða framleiðslu á leiksýningum og erfitt sé að miðjusetja starf 

sem framleiðir ekki beint efni til gróða. Hún segir að löngu sé orðið tímabært að 

endurskoða sviðslistalög en þau bíði alltaf tilbúin ósamþykkt eða ekki sé búið að 

fara með þau í gegnum þingið. „Lögin sem eru í gildi núna eru hreinlega orðin úrelt 

og allir sammála mér um það. Þar er ekki kveðið á um neina fræðsluskyldu en það 

er hins vegar kveðið á að setja eigi upp sýningar fyrir fjölskyldur og börn og því 

ber að sinna,“ segir hún. Vigdís er á því að fræðsluskylda eigi fullt erindi inn í 

sviðslistalög. 

Bæði Hlynur og Kristín hafa orð á því að í kortunum sé að búa til nýja 

sýningu fyrir tíunda bekk. Það er mikil áskorun að ná til þess aldurs og kannski 

einna mikilvægast þar sem þá eiga miklar breytingar sér stað hjá ungmennum og 

mikið umbreytingatímabil stendur yfir.  
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Þetta er viðkvæmur hópur og það hefur verið skoðað að setja inn nýja 

sýningu fyrir þennan hóp sem tekur meira á málefnum líkt og kvíða og þeim 

hlutum sem þessi hópur er að glíma við í auknum mæli. Þá liggur áskorunin 

í því að búa til sýningu fyrir þennan aldurshóp sem nái að miðla fræðslu án 

þess að ungmennin upplifi þá tilfinningu að nú ætli fullorðna fólkið að segja 

þeim hvernig þetta eigi að vera, því þá loki þau alveg á það. Það sé því 

mikilvægt að finna leið til að nálgast þau á einhverjum jafningjaforsendum 

og frá einhverjum vinkli sem þau raunverulega hafi áhuga á. Sú vinna er í 

farveginum hjá fræðsludeildinni (Kristín Eysteinsdóttir, munnleg heimild, 

26. janúar 2017). 

 

Kristín segir þau vera með ákveðna sýningu í huga fyrir þetta málefni á næsta ári. 

Þar er um að ræða aðila sem ætla að búa hana til og vitað er að ná til þessarar 

kynslóðar og þau kunna að meta. Kristín telur mikilvægt að ná inn nýrri sýningu 

sem snýr að málefnum fyrir þennan aldur. 

 Það er augljóslega breytt landslag í samfélagi ungmenna nú á dögum og því 

verðugt að takast á við málefni líkt og kvíða og annan samfélagslegan vanda sem 

háir unglingum nútímans. Vigdís nefnir þann vanda sem upp hefur komið með 

vaxandi tæknivæðingu, að unglingar séu hreinlega spéhræddir í að tjá tilfinningar 

sínar. Þetta hafi hún séð á námskeiðum sem hún vinnur að með unglingum að þau 

hreinlega haldi aftur af sér í tjáningu í hræðslu um að einhver sem fylgist með sé 

að taka upp á símann hjá sér og birti jafnvel á netinu. „Þau hafa ekki náð að skapa 

sér sína eigin sjálfsmynd, það er strax farið að ráðast á hana og þau hafa ekki stjórn 

á því af því að þau eru að berjast við að hafa stjórn á sinni eigin sjálfsmynd 

gagnvart umheiminum“ hefur Vigdís orð á. Þetta er þróun sem nútíma 

fræðsludeild í leikhúsi myndi þurfa að taka föstum tökum. „Bæði þarf að nýta þetta 

á einhvern hátt og aðstoða unglingana að vinna með þetta. Við þurfum að kenna 

þeim að njóta augnabliksins, þurfum svolítið að njóta þess þegar við förum í 

leikhús að vera ekki alltaf að hugsa „hvernig get ég sýnt fram á að ég var hér“ og 

þetta á við um fullorðna jafnt sem ungmenni,“ segir Vigdís.   
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5. Umræður og ályktanir 
 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða stöðu fræðslustarfs fyrir börn og 

ungmenni í leikhúsum á Íslandi með áherslu á starf Borgarleikhússins. Hvaða 

þættir hefðu hugsanleg áhrif á starfið, hvort sem það væri út frá rekstrarlegu 

sjónarhorni eða í tengslum við upplifun barna og ungmenna.  

Áður en farið var af stað með rannsóknina var rannsakandi með ákveðna 

sýn á hlutina. Aftur á móti var fjöldi atriða sem leiddi niðurstöður í aðrar áttir en 

upphaflega var lagt upp með. Í upphafi var hugmyndin að skoða nánar starf 

fræðsludeildar Borgarleikhússins. Út frá því voru viðtöl bókuð og rætt var við 

viðmælendur. Viðmælendur og fræðigreinar opnuðu á mikinn fróðleik fyrir 

rannsakanda hvað varðar fræðslustarf í leikhúsi. Fræðslustarf í tengslum við 

leikhús og sviðslistir eru mikilvægt fyrir samfélagið að mati rannsakanda. 

Leikhúsin hafa verið virk í því að skapa leikverk fyrir börn og ungmenni og er það 

mjög jákvætt. Aftur á móti eru sýningar mis margar frá ári til árs og áherslur 

leikhúsanna miðast oft við áherslur stjórnenda þeirra hverju sinni. Nýjum 

leikhússtjóra fylgja nýjar áherslur. Hvað varðar fræðslustarf í leikhúsi var ráðning 

Kristínar Eysteinsdóttur sem leikhússtjóra Borgarleikhússins mikið happ. Líkt og 

fram kemur í niðurstöðum hefur henni verið vel tekið í þessu starfi og þeir aðilar 

sem rætt var við voru sammála um að uppbygging hennar á barna- og 

ungmennastarfi hefði heppnast vel. Þá er átt við stofnun leiklistarskólans, starf 

fræðsludeildar leikhússins ásamt því að skapa ungu fólki vettvang til listsköpunar 

eins og hefur sýnt sig í sýningum líkt og Bláa hnettinum.  

 

5.1. Mikilvægi tengsla menningar- og menntastofnana 
 
Að mati rannsakanda er samstarf við skólastofnanir einn mikilvægasti þátturinn í 

fræðslustarfi leikhúsa. Sú áhersla sem Vigdís byggði á í starfi sínu sem 

fræðslustjóri Þjóðleikhússins á þeim árum sem hún starfaði þar var að virkja 

kennarana, fyrst og fremst á þeim forsendum að það hefði margföldunaráhrif að 

því leyti að kennararnir færu síðan inn í bekkina og notuðu þekkingu sína með 

börnunum.  

 Fræðslan er því ekki alfarið í höndum leikhússins og þeirra sem starfa á því 

sviði, heldur einnig í höndum skólanna og þá einna helst kennaranna. Líkt og 
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Vigdís kom inn á þróaði hún fræðslupakka fyrir skólana til að miðla til barna og 

ungmenna en þeir hafi verið takmarkað nýttir. Það ýtir undir mikilvægi þess að 

virkja samband stofnana og auka samstarf þar á milli. Leikhús erlendis gera þetta 

í miklum mæli ásamt því að víða hefur rannsakandi séð vel heppnuð dæmi um 

slíka fræðslupakka á öðrum sviðum menningar hérlendis, má þar nefna dæmi um 

fræðslupakka um sýninguna Öld barnsins: norræn hönnun fyrir börn frá 1900 til 

dagsins í dag en pakkinn var unninn af þeim Guju Dögg Hauksdóttur arkitekt og 

rithöfundi og Maríu Sjöfn Dupuis Davíðsdóttur hönnuði og listamanni. Annað gott 

dæmi er fræðslupakki sem Alma Dís Kristinsdóttir var hugmyndasmiður að fyrir 

Listasafn Íslands um listaverk Sigurjóns Ólafssonar, en hann er einstaklega 

fróðlegur og velheppnaður pakki fyrir ungmenni.  

Eftir að farið var af stað með fræðslustarf sem viðfangsefni 

rannsóknarinnar var áhugavert að fara yfir þær skýrslur og gögn sem fyrir lágu 

um menningaraðgengi barna og ungmenna. Augljóslega hefur markvisst verið 

unnið að því að byggja upp og styrkja starf menningarstofnana og tengsl þeirra við 

skóla og umhverfi barna og ungmenna. Gott aðgengi er að gögnum um 

menningarstefnur sem gerðar hafa verið bæði hjá ríki og sveitarfélögum, ásamt 

þeim gögnum og skýrslum sem snúa að List fyrir alla sem hefur verið í þróun 

síðastliðin ár.  

Mikið starf hefur verið unnið í tengslum við menningarmeðvitund barna og 

ungmenna allt frá því að skýrsla Anne Bamford, Skýrsla um list- og 

menningarfræðslu á Íslandi, kom út í íslenskri þýðingu árið 2011 en hún var unnin 

á árunum 2008-2009. Margt gott starf hefur verið unnið frá útkomu skýrslunnar 

þrátt fyrir að hún hafi ekki hlotið einróma lof. Gunnhildur Una Jónsdóttir ritaði 

grein í tímaritið Uppeldi og menntun (2012) og setti út á staðreyndir sem Bamford 

setur fram í skýrslu sinni. Meðal þeirra athugasemda er að mismunandi skilningur 

sé á því yfir hvað hugtakið listir nái. Gunnhildur telur að munur sé á milli þeirra 

sem vinna í skólakerfinu og þeirra sem vinna út í samfélaginu hvað þetta atriði 

varðar (Gunnhildur Una Jónsdóttir, 2012). Bamford setur fram að það virðist ríkja 

stirt samband á milli skólastofnana og menningarstofnana og þeim virðist erfitt að 

skilja starf hvors annars. Hvor aðilinn líti svo á að ábyrgðin sé í höndum hins.  

Aftur á móti er það skýr niðurstaða rannsakanda að stofnanirnar þurfa að 

starfa saman og það er mikilvægt að halda því samstarfi gangandi. Er það í 
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samræmi við niðurstöðu Bamford, þar sem hún telur nauðsynlegt að halda 

samstarfinu lifandi og leyfa því ekki að fjara út á þeim forsendum að hinn aðilinn 

sé ekki að sinna sínum hlut. Til þess að samstarf eigi sér stað á milli stofnana þurfa 

boltarnir að vera á lofti allan tímann, ef boltinn fellur í jörðina verður að taka hann 

upp aftur og ekki á að skipta máli hvor aðilinn gerir það. Samvinna er meginmálið. 

 

5.1.1. Verkefnið List fyrir alla 
 
List fyrir alla er verkefni sem skapað var til að aðstoða við að samstarf gæti átt sér 

stað, meðal annars að auðvelda samskipti milli menningarstofnana og 

menntastofnana. „Verkefnið er hugsað sem hrein viðbót við þá menningarflóru 

sem þegar er til staðar en mun einnig þjóna sem upplýsingaveita um listviðburði 

sem áður áttu ef til vill ekki greiðan farveg inn í skólana“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). Að mati rannsakanda er þetta verkefni 

mikilvægt íslensku samfélagi og verðugt þar sem Bamford nefnir að virk samvinna 

sé mikilvæg á þeim forsendum að áður hafi samvinna við utanaðkomandi aðila 

ekki verið algeng á Íslandi ef frá voru taldir nokkrir tónlistarskólar sem störfuðu 

náið með grunnskólum (Bamford, 2011). Það þarf fyrst og fremst vilja til þess að 

halda verkefninu lifandi en viljinn þarf að liggja hjá mörgum aðilum, stofnunum, 

stjórnmálamönnum og skapandi einstaklingum þar sem það er mikilvægt að allir 

vinni saman að því verkefni að styrkja þátt menningar í menntun.  

 
5.1.2. Hver er möguleiki kennara? 

 
Eftir óformlegar viðræður við kennara og kennaranema virðast forsendur þeirra 

til að sinna verkefnum tengdum menningu í skólastarfi oft erfiðar. Það er 

áhugavert í ljósi þeirra breytinga sem orðið hafa í Aðalnámskrá grunnskóla. Nú er 

kveðið á um kennslu í leiklist og öðrum listum í námskránni og því má segja að 

mikilvægi menningar hafi aukist. Aftur á móti er það augljós staðreynd að ef 

einhverju er bætt við kennslu þá verður annað að víkja. Þeir kennarar sem við var 

rætt töldu að þrátt fyrir að vilji væri til verks væri erfitt að koma verkefnum að, til 

dæmis í kjölfar leikhúsferðar, á þeim forsendum að ekkert annað mætti víkja í 

staðinn. Það þarf að sinna vissu námsefni líkt og áður og því er ekki hægt að bæta 

ofan á það sem fyrir er.  
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 Ef samfélagið vill breytingu á námskerfi barna og ungmenna þarf eitthvað 

að víkja á sama tíma. Nýjum hlutum er bætt við sem talið er að virki og skapi 

börnum og ungmennum menntun á öðrum forsendum en hafi að sama skapi jafn 

mikla þýðingu fyrir framtíð þeirra ef ekki meiri.  

 Það er því ekki hægt að setja fram fullyrðingar um að stofnanir á borð við 

leikhúsin verði að útbúa fræðsluefni fyrir börn og ungmenni sem heimsækja þau 

ef það er ekki notað. Líkt og áður hefur verið nefnt í tengslum við undirbúning og 

eftirfylgni þarf að vera samstarf á milli stofnana. Eins og kemur fram í 

niðurstöðum nefnir Vigdís að hún hafi útbúið fræðslupakka en þeir hafi hreinlega 

ekki verið notaðir og lítið sótt í þá. Skiljanlega vilja starfsmenn menningarstofnana 

ekki nota tíma sinn í að útbúa þess konar gögn ef enginn kennari kemur til með að 

nýta sér þau. Því er ályktun rannsakanda að það sé í hlut skólastjórnenda að sjá 

mikilvægi þess að kennarar fái svigrúm til þess að fara yfir þá pakka sem þeim 

berast og fái að nýta efnið til kennslu í tengslum við ferðir í leikhús og á 

menningarstofnanir. Á sama tíma liggur ábyrgð fræðsludeildar hverrar 

menningarstofnunar, leikhúsanna í þessu samhengi, í að útbúa efni fyrir 

kennarana, börnin og ungmennin til að notast við.  

Hluti af verkefninu List fyrir alla er að það sé menningartengill í hverjum 

skóla sem sér um að vera tengiliður skóla og menningarstofnana (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). Hann sjái síðan um að miðla upplýsingum frá 

menningarstofnunum til viðeigandi kennara. Þessi tengill, ef vel tekst til, getur 

orðið lykillinn á milli stofnana til að miðla efni þeirra á milli.  

 

5.2. Miðlun fræðsluefnis 

Þegar þetta er ritað er árið 2017, börn og ungmenni eru alin upp í tækniumhverfi 

og þau þekkja tæknina oft á tíðum betur en fullorðna fólkið í kringum þau. Áhersla 

hefur verið á að kenna forritun í skólum og gerir það börn oft fróðari í þeim efnum 

en fullorðið fólk. Það er því mikilvægt að nálgast börn og ungmenni á þeim 

forsendum að efni sem þeim er ætlað sé aðgengilegt og á sama tíma áhugavert. Það 

þarf einnig að vera aðgengilegt kennurum, foreldrum og umsjónarmönnum. 

Margir skólar hafa innleitt notkun á spjaldtölvum í skólastarf sitt og er því kjörið 

tækifæri að nota tæknina til að miðla efni til ungmennanna. Þetta á við á 

grunnskólastigi jafnt sem í leikskóla. Nefna má dæmi um velheppnaða vefsíðu sem 
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gerð hefur verið í þeim tilgangi að miðla fræðslu, þekkingu og skemmtun til barna 

en það er heimasíðan krakkaruv.is sem unnin er í samstarfi Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins, Samtaka iðnaðarins, Menntamálastofnunar og 

RÚV. Markmið heimasíðunnar eru:  

 

• Að gleðja íslensk börn, fræða og hvetja til skapandi verka. 

• Að miðla gæðaefni fyrir börn á íslenskri tungu jafnhliða í nýjum og 

hefðbundnum miðlum. 

• Að bjóða börnum í ævintýralegt ferðalag á vit nýrra heima sem opnar 

augu þeirra fyrir tækifærum lífsins og fjölbreytileika þess. 

• Að stuðla að auknu fjölmiðlalæsi barna. 

• Að búa til góðar minningar og verða órjúfanlegur hluti af æsku íslenskra 

barna.  

• Að vera vettvangur fyrir samstarf við félagasamtök og mennta- og 

menningarstofnanir um barnaþjónustu („Um KrakkaRÚV“, 2015). 

 

Þessi heimasíða ætti að vera stofnunum fyrirmynd í því hvernig hægt sé að miðla 

efni til ungmenna á áhugaverðan hátt. Á sama tíma er efnið aðgengilegt fyrir 

kennara til að nota í kennslu í tengslum við menningarstofnanir.  

 Undirbúningur og eftirfylgni væri auðveldari fyrir kennara ef stofnanir líkt 

og leikhúsin hefðu vettvang á netinu til að benda á hvar upplýsingar um 

fræðsluefni væru um leið og hópar væru boðnir velkomnir á leiksýningu í leikhúsi. 

Þá verða rekstrarforsendur að geta legið fyrir í menningarstofnunum til þess að 

viðhalda fræðsluefni og halda heimasíðum lifandi.  

 

5.2.1. Rekstrarforsendur fræðslustarfs 
 
Ekki er hægt að búa til starfsumhverfi á neinu sviði nema til sé fjármagn til 

starfsins. Líkt og fram hefur komið er erfitt að skapa gott starf þegar stjórnvöld og 

æðri stjórnendur hafa vald til þess að kippa fótum undan verkefni og starfi ef þeim 

hentar. Ef draga þarf saman í kostnaði þá er menningartengd starfsemi fljót að 

koma upp í umræðunni á þeim forsendum að hún sé einstaklingum ekki 

lífsnauðsynleg líkt og heilbrigðiskerfi eða réttarkerfi. Vissulega er ekki hægt að sjá 

áhrif starfsins á sömu stundu og það stendur yfir en rannsakandi hefur ekki hitt 
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marga sem hafa þá skoðun að menning sé ekki mikilvæg, sérstaklega í uppvexti 

barna og ungmenna.  

 Starfsemi um fræðsluhald veltur oftast á fjármagni, einstaklingana sem 

vinna að starfinu skortir ekki viljann og ekki skortir fólk í samfélaginu sem með 

glöðu hefði þetta að atvinnu sinni. Fræðslustarfsemi er aldrei gróðastarfsemi, hún 

skapar stofnuninni ekki miklar tekjur ef hún skapar tekjur á annað borð.  

Starf tengt börnum og ungmennum er oft talið sem aukaatriði, það skipti 

ekki meginmáli. Fólk vill að það sé ódýrt eða helst frítt á þeim forsendum að það 

sé fyrir börnin og fullorðna fólkið vill síður borga fyrir slíkt. Spyrja má í kjölfarið 

að ef allt eigi að vera frítt hver borgi þá eða skipuleggi starfið. Oftast nær eru litlir 

fjármunir til slíks starfs og oft á tíðum eru einstaklingarnir á bak við starfið svo 

fullir af eldmóði fyrir starfinu að þeir gera það oft tekjulaust, samanber leikhópinn 

Pörupilta úr viðtali við Alexíu í niðurstöðum þar sem hún lýsir styrkveitingu til 

þeirra og vilja þeirra til sýningahalds.  

 Rekstur Borgarleikhússins er helsta umræðuefni rannsakanda við Ármann 

Jakobsson og nefnir hann að hérlendis sé fjármagn takmarkað en að sama skapi sé 

ekkert gefið eftir í því að halda úti öllum þeim stofnunum líkt og þekkist erlendis 

þar sem fjármagnið sé töluvert umfram það sem þekkist hérlendis. Á þeim 

forsendum er alltaf reynt að hámarka getu hvers starfsmanns í því starfi sem hann 

vinnur. Á það vel við um starf fræðslustjóra í leikhúsum hérlendis. Til dæmis er 

Hlynur Páll Hlynsson eini starfsmaður fræðsludeildar Borgarleikhússins og á þeim 

tíma sem Vigdís Jakobsdóttir starfaði hjá Þjóðleikhúsinu vann hún einnig ein. Líkt 

og fram kemur í niðurstöðum gagnrýndi Vigdís það út frá þeim forsendum að 

ekkert samtal ætti sér stað en mjög mikilvægt er að eiga samtal um starfið, deila 

ábyrgð og hafa samvinnu að markmiðum. Aftur á móti virðist þetta vera 

gegnumgangandi í íslensku samfélagi sem gerir það að verkum að einstaklingar 

brenna út í starfi sínu og vaknar sú spurning hver það sé sem græði þegar upp er 

staðið. Samfélagið missir hæfa einstaklinga úr starfi á þeim forsendum að þeir 

hreinlega geta ekki unnið meira einir. 

Í tilfelli Vigdísar fór hún úr starfi árið 2010 og nýtti þá Þjóðleikhúsið 

tækifærið til sparnaðar og lagði það niður. Að mati rannsakanda hafði hún unnið 

feikilega öflugt starf í nafni leikhússins og hægt og rólega varð sú vinna að engu. Á 

sama tíma var uppbygging á starfsemi sem nefnist Kúlan í Þjóðleikhúsinu sett af 
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stað undir þeim formerkjum að þar ætti að vera barnastarf og stóð það undir nafni 

í þó nokkur ár. Árið 2017, þegar rannsókn þessi er gerð, hefur fræðslustarfið fallið 

niður að mestu leyti, fullorðins sýningar verið sýndar í Kúlunni og barnastarfið í 

lágmarki. Þarna má sjá hversu mikil áhrif einn stjórnandi getur haft. Á sama tíma 

og Borgarleikhúsið hefur stjórnanda sem leggur mikla áherslu á samfélagsleg 

tengsl og barnastarf, grotnar það niður á öðrum stöðum.  

 

5.3. Skref í rétta átt 
 
Til þess að halda úti virku fræðslustarfi og starfi í þágu barna og ungmenna er 

mikilvægt að fullorðnir einstaklingar samfélagsins geri sér grein fyrir mikilvægi 

þess. Ef leikhúsferð er tekin sem dæmi er áríðandi að kenna börnum og 

ungmennum þær leikreglur sem eru í gildi við slíkar upplifanir til þess að þau njóti 

augnabliksins. Börn vita til dæmis ekki að þau eigi að sitja kyrr, klappa eftir atriði 

og hafa hljóð ef þau hafa ekki fyrirmyndir og fræðslu um þessa þætti. Hægt og 

rólega lærast þessir hlutir og verða hluti af upplifuninni. Þegar börn og ungmenni 

mæta í leikhús með kennurum og leiðbeinendum er mikilvægt að þessir aðilar sýni 

fyrirmyndarhegðun og virðingu og það sama á við um foreldra, umsjónarmenn og 

alla þá aðila sem fylgja ungmennum í leikhús.  

 Spurningalistar Dan Urian sem fjallað er um í fræðikaflanum og 

niðurstöðum hér að framan eru tilvalið verkfæri fyrir stofnanir til að kenna 

einstaklingum að lesa í umhverfið og njóta á eigin forsendum með spurningarnar 

í farteskinu. Telja má fullvíst að þessi verkfæri gefi ungmennum tækifæri til þess 

að víkka sjóndeildarhring sinn og opna á skoðanir þeirra. Mögulega myndi það 

styrkja sjálfsmynd þeirra að geta haft skoðun, virkja hugmyndaflug þeirra og 

jafnvel sköpun. Það er eitt víst að ekki mun það draga úr þekkingu þeirra og líkt 

og fram kemur í grein Belfiore og Bennett (2007) eru áhrif lista djúpstæðari og 

áhrifameiri en menningarstefnur og umræðan gerir ráð fyrir. Þetta er spurning 

um lærdóm eins og allt annað sem fólk lærir að gera og upplifa í lífinu. Þegar 

kemur að upplifun einstaklinga þarf að virða og kenna börnum og ungmennum að 

ekki sé til neitt rangt svar. Hver einstaklingur metur sína upplifun og rýnir í á 

sínum forsendum, í því felst ákveðinn lærdómur.   

Skoðun rannsakanda er sú að það sé ákveðin skylda skólakerfisins að 

aðstoða þá einstaklinga sem sjaldan njóta leiklistar og gefa þeim tæki í hendurnar 
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sem kenni þeim að njóta sýningar betur. Þeir sem þekkja betur til njóta þá góðs af 

því að fara yfir spurningarnar og dýpka sína þekkingu. Þátttaka kennara er því 

mikilvæg í undirbúningi og það væri mikill ávinningur ef kennarar tækju 

kennslustund í að fara yfir nokkra þætti áður en haldið væri í leikhús.  

Til þess að svara í stuttu máli rannsóknarspurningunni um hvort 

fræðslustarf í leikhúsi þurfi að berjast fyrir tilvist sinni, þá virðist svarið vera 

hreint og klárt já. Rekstrarfé og styrkir eru háð stjórnskipulagi hjá ríki og 

Reykjavíkurborg hverju sinni, til dæmis varðandi Borgarleikhúsið. Svo virðist vera 

að þar sem fræðslustarf skili ekki veltu í fjármálum sé erfitt að setja pening og tíma 

í þá starfsemi þegar hægt er að nota starfsfólk í starfsemi sem skapar betri veltu. 

Íslenskt samfélag er metnaðarfullt og vill hvergi gefa eftir, en það er aftur á móti 

synd að reyna að hámarka getu starfsmanns á kostnað þess að hann brenni út.  
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6. Lokaorð 

Það er nokkuð áhugavert hvað minningar og upplifanir í æsku móta skoðun fólks 

á lífsleiðinni. Eflaust velta margir því lítið fyrir sér dags daglega en til dæmis 

kemur rannsakandi úr venjulegri íslenskri fjölskyldu þar sem áhersla á listir og 

menningu var í meðallagi. Hennar eftirminnilegustu ferðir utan skóla voru á 

Gerðarsafn í Kópavogi og þær heimsóknir ýttu undir áhuga hennar á list. Hvað 

leikhús varðar eru leikhúsferðir úr æsku eins og meitlaðar í stein, fyrsta skiptið 

baksviðs og upplifunin út í sal lifir enn þá sterkt í huga rannsakanda. Á þeim 

forsendum er hægt að vera fullviss um að þessi atriði skipta máli.  

 Skólaheimsóknir í menningarstofnanir eru oft notaðar til að brjóta upp 

hefðbundinn skóladag en lærdómurinn og upplifunin geta verið ómetanleg fyrir 

einstaklinga í hópnum. Alexía nefnir í viðtali sínu að eftir sýningu um kynfræðslu 

Pörupilta hafi unglingum verið gefnir smokkar. Flestir voru blásnir upp eða fylltir 

af vatni í fíflagangi en tveir til þrír enduðu vonandi í vösum og voru notaðir við 

réttar aðstæður, þá er tilganginum náð að hennar mati. Það er nákvæmlega það 

sem skólaheimsóknir í menningarstofnanir geta gert. Þær geta opnað nýjan heim 

fyrir þeim einstaklingum sem ekki þekkja til en finna tenginguna strax og má segja 

að ef það hefur áhrif á tvo til þrjá einstaklinga er tilganginum náð.  

 Rannsakandi er hrifinn af spurningalista Dan Urian á þeim forsendum að 

hægt er að aðlaga hann aðstæðum hverju sinni, hvort sem unnið er með fimm ára 

börn eða jafnvel fullorðið fólk. Spurningarnar geta vera flóknar en á sama tíma er 

hægt að fara í einföldu atriðin og bæta síðan við spurningum, til dæmis í næstu 

leikhúsferð. Jafnvel er hægt að leggja ákveðnar spurningar fyrir ákveðna 

aldurshópa. Það er hlutverk kennara og leiðbeinenda að meta hverju sinni þegar 

við þá er stuðst og þyrfti að gera þann lista aðgengilegri og kunnan íslenskum 

kennurum.  

Vonandi mun verkefni líkt og List fyrir alla efla og bæta tengsl á milli 

menningar og menntastofnana landsins. Óskandi er að miðlun efnis verði höfð að 

leiðarljósi og stutt verði við rekstur fræðsludeilda menningarstofnana hér á landi. 

Ísland er lítið land en þrátt fyrir það er ótrúlegur fjöldi af hæfileikaríku fólki á 

sviðum lista og menningar. Virkja þarf ungmennin til þess að njóta og hjálpa þeim 

að sjá mikilvægi menningar í samfélaginu.  
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