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Formáli	

Verkefni	þetta	er	40	eininga	meistaraprófsverkefni	til	 fullnaðar	MA-gráðu	 í	
uppeldis-og	menntunarfræðum	við	Háskóla	Íslands.	Fjallað	verður	um	hvaða	
gildi	söngleikjastarf	getur	haft	 fyrir	unglinga.	Rannsóknin	byggir	á	viðtölum	
við	ungt	fólk	sem	tók	þátt	í	söngleik	á	unglingsárunum	sem	ég	sjálf	leikstýrði	
og	leitast	er	við	að	kanna	upplifun	þeirra	af	þátttökunni.	Ég	fjalla	um	helstu	
rannsóknir	 á	 sviðinu	 og	 tengi	 niðurstöður	 og	 ályktanir	 við	 lýsingar	
ungmennanna	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 gefa	 vísbendingar	 um	 bæði	 forvarna-	 og	
samfélagslegt	gildi	söngleikjastarfs.			

Leiðbeinandi	minn	var	Ragný	Þóra	Guðjohnsen	sem	ég	vil	þakka	innilega	
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ungmennum	og	auk	þess	rekið	mitt	eigið	 leikfélag	þar	sem	boðið	er	upp	á	
söngleikjanámskeið	fyrir	börn	á	aldrinum	fjögurra	til	12	ára.	Ég	hef	því	fundið	
á	eigin	skinni	þær	breytingar	og	þau	áhrif	sem	starf	af	þessum	toga	hefur	á	
ungt	 fólk.	 Ég	 vil	 þakka	 fyrir	 þau	 tækifæri	 sem	 ég	 hef	 fengið	 í	 vinnu	 með	
ungmennum	og	þau	verkefni	sem	mér	hefur	verið	treyst	fyrir.		

Ég	vil	auk	þess	þakka	fjölskyldu	minni	fyrir	sýndan	skilning	og	aðstoð.	Þá	
sérstaklega	 móður	 minni,	 Rósu	 Þóru	 Magnúsdóttur	 fyrir	 aðstoð	 með	
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Torfa	Geir	Símonarsyni	fyrir	ómetanlega	hvatningu	og	aðstoð	með	úrvinnslu	
og	uppsetningu	og	ömmu	Stefaníu	Magnúsdóttur	fyrir	prófarkalestur.	

Viðmælendur	 fá	 að	 lokum	 sérstakar	 þakkir	 fyrir	 það	 traust	 og	 þann	
stuðning	 sem	 þeir	 sýndu	 með	 þátttöku	 sinni,	 án	 ykkar	 væri	 mitt	 starf	
ógerlegt.	 Ég	 vona	 að	 þetta	 rannsóknarverkefni	 verði	 kveikjan	 að	 fleiri	
rannsóknum	á	þessu	sviði	og	efli	um	leið	vitund	fólks	á	mikilvægi	listkennslu	
og	skapandi	tómstunda	í	skólum.		
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Ágrip	

Í	 þessari	 rannsókn	 er	 sjónum	 beint	 að	 þeirri	 tómstundastarfsemi	 á	
unglingastigi,	 að	 setja	 upp	 söngleik	 í	 félagsmiðstöð.	 Markmið	
rannsóknarinnar	 var	 að	 kanna	 sýn	 ungs	 fólks	 á	 gildi	 þátttöku	 í	
söngleikjaverkefni.	Leitað	var	eftir	viðhorfum	unga	fólksins	til	þess	hvað	felist	
í	þátttökunni	og	þá	sérstaklega	hver	viðhorf	þeirra	séu	til	forvarnagildis	slíkrar	
þátttöku	annars	vegar	og	samfélagsgildi	hins	vegar.	Stuðst	var	við	eigindlega	
aðferðafræði	og	 fyrirbærafræðilega	nálgun.	Tekin	 voru	hálfopin	djúpviðtöl	
við	sex	einstaklinga,	sem	allir	eru	eldri	en	18	ára	og	hafa	reynslu	af	því	að	leika	
stór	 hlutverk	 í	 söngleikjauppfærslum	 á	 unglingsárum.	 Gögnin	 voru	
þemagreind	og	fram	komu	fjögur	meginþemu:	Öruggt	umhverfi;	Persónuleg	
styrking;	 Samskipti	 og	Umgjörðin.	 	 Meginniðurstöður	 gáfu	 í	 fyrsta	 lagi	 til	
kynna	 að	 unga	 fólkið	 upplifði	 að	 þátttaka	 í	 hinum	 ýmsu	 verkefnum	 í	
söngleikjastarfinu	hefði	styrkt	þau	sem	einstaklinga	bæði	á	unglingsárunum	
og	einnig	síðar	meir	og	þannig	haft	 forvarnagildi	 í	 lífi	þeirra.	Með	þátttöku	
sinni	í	söngleiknum	hefðu	þau	meðal	annars	bætt	félags-	og	samskiptahæfni	
sína,	 sjálfstraust	 og	 trú	 á	 eigin	 getu.	 Viðmælendur	 töldu	 tilfinninguna	 “að	
tilheyra”	 einnig	 áberandi	 þátt	 þess	 að	 taka	 þátt	 í	 söngleikjastarfinu,	 þeir	
hefðu	fundið	til	mikilvægis	og		upplifað		aukinn	vilja	og	getu	til	að	hafa	áhrif	
á	líf	sitt.	Jafnframt	töldu	þeir	þátttökuna	hafa	átt	þátt	í	því	að	efla	þrautseigju	
sína	til	að	takast	á	við	ýmis	konar	áskoranir	án	þess	að	gefast	upp.	Í	öðru	lagi	
gáfu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 til	 kynna	 að	 í	 söngleikjaferlinu	 verði	
hópurinn	 að	 litlu	 samfélagi	 þar	 sem	 allir	 þurfa	 að	 vinna	 saman	 að	
sameiginlegu	 markmiði.	 Þátttakendur	 lýstu	 því	 hvernig	 samstaða	 sem	
myndaðist	 í	 hópnum	 í	 ferlinu	 hefði	 stuðlað	 að	 styrkingu	 ungmennanna.	
Virðing	og	umhyggja	hefðu	einkennt	samskipti	 í	hópnum	og	 	þátttakendur	
hefðu	þannig	upplifað	 sig	 í	öruggu	umhverfi	þar	 sem	þeim	gafst	 færi	 á	að	
þroska	 sjálfsmynd	 sína	 og	 efla	 styrkleika	 á	 ýmsum	 sviðum.	 Virk	 þátttaka	
þeirra	í	þessu	litla	samfélagi	virðist	þannig	efla	getu	þeirra	til	þess	að	lifa	og	
starfa	 í	 samfélagi,	 vinna	með	 öðru	 fólki	 og	 vera	 tilbúin	 að	 láta	 rödd	 sína	
heyrast.	 Af	 niðurstöðum	má	 draga	 þá	 ályktun	 að	 söngleikjastarf	 geti	 haft	
mikilvægt	 gildi	 fyrir	 ungmenni,	 bæði	 forvarnagildi	 og	 samfélagslegt	 gildi,	
ásamt	því	 að	veita	ungmennum	gleði	 í	 jákvæðum	aðstæðum	þar	 sem	allir	
skipta	máli.	
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Abstract	

,,I	am	important”		
The	significance	of	musical	theater	education	for	teenagers	

	
This	 research	 focuses	 on	 a	 particular	 recreational	 activity	 for	 teenagers	
within	a	youth	center:	The	production	of	a	musical.	The	aim	of	the	study	is	to	
gain	 insight	 into	 the	 value	 of	 young	 people’s	 participation	 in	 a	musical.	 A	
particular	focus	will	firstly	be	placed	on	the	young	people´s	views	on	musical	
theater	participation	as	a	preventive	measure	and	secondly	on	their	views	on	
the	civic	value	of	their	participation.	A	phenomenological	approach	was	used	
in	this	qualitative	research.	Semi-structured	deep	interviews	were	taken	with	
six	participants	who	all	are	18	years	or	older	and	played	a	significant	role	in	
a	 production	 of	 a	musical	 during	 their	 teenage	 years.	 A	 thematic	 analysis	
revealed	 four	 main	 themes:	 Safe	 environment,	 Personal	 empowerment,	
Personal	relations	and	Framework.	The	main	results	firstly	revealed	that	the	
young	 people	 experienced	 the	 participation	 to	 have	 strengthened	 them	
personally,	 both	 back	 when	 they	 were	 teenagers	 as	 well	 as	 presently	 as	
adults.	 They	 found	 the	 participation	 in	 the	 musical	 to	 be	 a	 preventive	
measure	 in	 their	 lives	 by	 strengthening	 their	 social-	 and	 communication	
skills,	 self-esteem	 and	 self-efficacy.	 The	 feeling	 of	 belonging	 was	 also	
prominent	in	the	young	people´s	description	of	the	participation.	They	felt	
they	 were	 significant	 to	 others	 during	 the	 production	 process	 and	
experienced	increased	willingness	and	ability	to	have	an	impact	on	their	lives.	
The	 young	 people	 also	 believed	 that	 the	 participation	 gave	 them	 extra	
perseverance	 towards	 facing	 challenges	 and	 not	 giving	 up.	 Secondly	 the	
results	indicated	that	the	group	of	participants	became	a	small	community	
where	everyone	had	to	work	together	towards	a	mutual	goal.	They	found	the	
unity	 of	 this	 community	 to	 be	 the	 root	 of	 the	 personal	 empowerment	
everyone	 experienced	 throughout	 the	 process.	 The	 musical	 environment	
was	commonly	described	as	a	safe	space	in	which	people	show	each	other	
respect	 and	 care,	 providing	 the	participants	with	opportunities	 to	 explore	
their	 self-image	 and	 foster	 their	 various	 abilities.	 The	 results	 therefore	
indicate	that	the	young	people´s	active	participation	in	this	small	community	
reinforces	their	ability	 to	 live	and	 learn	 in	a	real	community,	working	with	
other	 citizens.	 They	 found	 their	 musical	 experience	 to	 have	 given	 them	
valuable	experience	in	learning	to	speak	up	and	letting	their	voice	be	heard.	
It	is	concluded	that	the	education	of	a	musical	theater	participation	can	have	
a	significant	value	for	young	people,	both	as	a	prevention	measure	and	as	a	
way	 to	prepare	 them	 to	become	a	member	 in	 a	 community,	while	 at	 the	
same	 time	 getting	 joyous	 experiences	 in	 a	 positive	 environment	 where	
everyone	is	important.
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1 Inngangur	

Söngleikjastarf	 með	 unglingum	 er	 fjölbreytt	 form	 leiklistarstarfs	 þar	 sem	
starfið	felur	í	sér	að	vinna	með	ógrynni	af	ólíkum	hlutverkum	auk	þess	að	fást	
við	 	 margvísleg	 önnur	 verkefni	 og	 áskoranir	 samhliða.	 Það	 að	 setja	 upp	
söngleik	með	stórum	hópi	af	einstaklingum	felur	í	sér	að	allir	þurfa	að	leggja	
sitt	 af	 mörkum	 til	 þess	 að	 úr	 verði	 sýning	 sem	 bæði	 áhorfendur	 og	
þátttakendur	njóta.	Ferlið	hefst	með	vali	á	verki,	skrifum	á	handriti	og	vali	á	
leikurum	í	hlutverkin,	en	í	gegnum	ferlið	bætast	svo	við	hin	ýmsu	hlutverk.	
Söngleikur	 krefst	 þess	 að	 til	 staðar	 séu	 leikarar,	 söngvarar,	 dansarar	 og	
tónlistarmenn,	sem	strax	býður	upp	á	mörg	hlutverk	að	fylla.	Auk	þess	þarf	
að	 sauma	 búninga,	 farða	 andlit	 og	 greiða	 hár,	 byggja	 sviðsmynd,	 hanna	
tæknibrellur	 og	 lýsingu,	 skapa	hljóðmynd,	 útfæra	markaðsefni,	 teikna	upp	
auglýsingar	og	leikskrá,	selja	aðgöngumiða,	raða	stólum	og	svo	mætti	lengi	
telja.	Það	er	því	að	mörgu	að	hyggja	þegar	unnið	er	að	söngleik	og	starfið	því	
vettvangur	þar	sem	fjölmargir	einstaklingar	leggjast	á	eitt	og	fá	tækifæri	til	
að	tilheyra	litlu	samfélagi.		

Þessi	 rannsókn	 snýr	 að	 söngleikjastarfi	 og	 því	 að	 leita	 eftir	 upplifun	 og	
rödd	 fyrrum	 þátttakenda	 í	 slíku	 starfi.	 Rannsakandi	 hefur	 lengi	 starfað	 á	
þessu	sviði,	bæði	sem	leikstjóri	og	danshöfundur	og	síðastliðin	níu	ár	hefur	
hann	rekið	sitt	eigið	leikfélag	sem	heldur	úti	söngleikjanámskeiðum	fyrir	börn	
á	 aldrinum	 fjögurra	 til	 14	 ára.	 Kveikjan	 að	 verkefninu	 kemur	 því	 frá	 þeirri	
vinnu	sem	rannsakandi	hefur	lagt	stund	á	en	einnig	frá	eigin	þátttöku	í	slíku	
starfi	 á	unglingsárum.	Þar	 að	auki	 var	það	hvati	 að	 rannsókninni	 að	hafa	 í	
starfi	 orðið	 vitni	 að	 því	 að	 sjá	 ungmenni	 blómstra	 í	 söngleikjastarfi,	 eflast	
félagslega	og	öðlast	meira	 sjálfsöryggi.	Rannsakandi	 telur	því	mikilvægt	að	
framkvæma	rannsóknir	á	þessu	formi	tómstunda	til	að	varpa	frekara	ljósi	á	
möguleikum	skapandi	starfs	til	að	styrkja	og	þroska	ungmenni.	

Í	 ritgerðarsmíðum	þessum	 verður	 fyrst	 fjallað	 um	 tómstundastarf,	 gildi	
þess	fyrir	unglinga	og	hvaða	áhrif	skapandi	tómstundastarf	getur	haft	á	ungt	
fólk.	Þar	á	eftir	verður	rætt	almennt	um	leiklist,	helstu	kenningar	á	því	sviði	
og	ávinning	slíks	starfs	fyrir	ungmenni.	Síðan	er	farið	ítarlega	í	rannsóknir	á	
söngleikjastarfi.	Að	lokum	er	fjallað	um	seiglu	og	þá	þætti	sem	taldir	eru	vera	
verndandi	 fyrir	 seiglu	ungmenna,	 svo	sem	félags-	og	samskiptafærni,	 trú	á	
eigin	getu	og	stuðningsríkt	umhverfi.		
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2 Fræðilegur	bakgrunnur		

2.1 Gildi	tómstundastarfs	fyrir	unglinga	
Tómstundir	 hafa	 verið	 skilgreindar	 sem	 sú	 ,,athöfn,	 hegðun	 eða	 starfsemi	
sem	 á	 sér	 stað	 í	 frítímanum”	 (Vanda	 Sigurgeirsdóttir,	 2010,	 bls.	 8).	 Þessu	
fylgja	þó	nokkur	skilyrði.	Einstaklingurinn	þarf	sjálfur	að	telja	athöfnina	vera	
tómstund,	hún	þarf	að	vera	af	frjálsum	vilja	og	veita	einstaklingi	gleði	(Vanda	
Sigurgeirsdótitr,	2010).	Talið	er	að	tómstundastarf	fyrir	unglinga	sé	ákveðin	
leið	fyrir	ungmenni	til	þess	að	skoða	sjálfan	sig	og	tjá	sig	í	gegnum	krefjandi	
verkefni	 utan	 skóla.	 Í	 slíkum	verkefnum	geta	þau	öðlast	 aukin	 sjálfskilning	
með	því	að	fylgjast	með	hegðun	annarra	og	túlka	eigin	hegðun.	Ungmenni	
byggja	 auk	 þess	 upp	 félagslegt	 net.	 Þau	 kynnast	 öðrum	 krökkum,	 mynda	
traust	tengsl	við	þá	og	læra	um	leið	að	bera	virðingu	fyrir	öðrum	(Feldman	og	
Matjasko,	2005).		

Í	 fræðilegri	 umfjöllun	 um	 tómstundir	 er	 lögð	 áhersla	 á	 það	 öryggi	 sem	
fylgir	því	að	ungmenni	sé	hluti	af	skipulögðu	starfi	í	frítíma	sínum	en	stór	hluti	
ungmenna	 eyða	 daglega	 tíma	 ein	 eða	 án	 umsjónar	 fullorðinna	 eftir	 skóla.	
Tími	 sem	 þau	 eyða	 ein	 er	 talinn	 vera	 áhættutími	 hvað	 varðar	 ýmsa	
áhættuhegðun	eins	og	óvarið	kynlíf	og	neyslu	áfengis-	og	vímuefna.	Einkum	
eru	ungmenni	næmari	fyrir	jafningjaþrýstingi	þegar	enginn	fullorðinn	aðili	er	
á	 staðnum	 (Kahne	o.fl.,	 2001;	Þórólfur	Þórlindsson	o.fl.,	 1998).	 Þó	er	 talið	
skipta	máli	hver	tómstundin	er	og	hvernig	hún	er	byggð	upp	en	skipulagðar	
athafnir	sem	hafa	skýr	markmið	og	lokatakmark	virðast	hafa	mest	sálfræðileg	
áhrif	á	ungmenni	(Garst,	Scheider	og	Baker,	2001).	Tómstundir	þurfa	því	að	
fela	í	sér	áskorun,	krefjast	einbeitingar	og	einhvers	konar	framlags	til	þess	að	
hafa	sem	mesti	gildi	fyrir	þroska	ungmenna	(Trainor,	Delfabbro,	Anderson	og	
Winefield,	2010).	Í	rannsókn	Mahoney	og	Stattin	(2000)	kom	til	dæmis	fram	
að	þátttaka	í	tómstundastarfi	tengdist	andfélagslegri	hegðun	unglinga	á	þann	
veg	að	hún	var	mun	minni	hjá	þeim	sem	tóku	þátt	í	skipulögðu	starfi	en	hjá	
þeim	sem	stunduðu	óskipulagt	starf.	Niðurstöður	voru	í	heildina	þær	sömu	
hjá	 báðum	 kynjum.	 Skipulagt	 tómstundastarf	 er	 til	 að	 mynda	 þátttaka	 í	
hljómsveit,	kór,	 leikritum	og	söngleikjum.	Skýr	markmið	felast	 í	starfinu	og	
oftast	eru	til	staðar	fullorðnir	aðilar	sem	styðja	ungmennin	og	jafningjar	sem	
sýna	litla	sem	enga	frávikshegðun.	Óskipulagt	tómstundastarf	er	hins	vegar	
athafnir	 sem	 stjórnast	 af	 einstaklingnum	 sjálfum,	 svo	 sem	 sjónvarpsáhorf,	
veislur	og	tölvuleikjaspil.		

Tómstundir	geta	haft	áhrif	á	þroska	ungmenna	einkum	vegna	þess	að	þær	
veita	 þeim	 tækifæri	 til	 að	 byggja	 upp	 nýja	 hæfni	 eða	 þroska	 ákveðna	
hæfileika,	 mynda	 félagsleg	 tengsl	 og	 prófa	 sig	 áfram	 með	 ný	 hlutverk	
(Trainor,	 Delfabbro,	 Anderson	 og	 Winefield,	 2010).	 Í	 tómstundum	 þurfa	
ungmenni	til	dæmis	oft	að	takast	á	við	krefjandi	hlutverk	og	bera	ábyrgð	sem	
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getur	hjálpað	þeim	að	byggja	upp	félagslega,	námslega	og	borgaralega	hæfni.	
Rannsóknir	 hafa	 meðal	 annars	 sýnt	 fram	 á	 að	 þátttaka	 ungmenna	 í	
skipulögðum	tómstundum	getur	aukið	borgaralega	þátttöku	ungs	fólks	síðar	
meir	 sem	 og	 kosningaþátttöku	 þeirra	 og	 er	 mikilvægur	 þáttur	 í	 mótun	
viðhorfa	og	gildismats	ungmenna	(Feldman	og	Matjasko,	2005;	Kahne	o.fl.,	
2001).		

Þegar	tómstundir	byggja	á	þeirri	hugsun	að	efla	styrkleika	ungmenna	geta	
þær	ýtt	undir	jákvæðan	þroska	þeirra.	Þá	er	lögð	áhersla	á	að	vinna	með	fimm	
þætti	 hjá	 ungu	 fólki;	 getu	 (e.	 competence),	 sjálfstraust	 (e.	 confidence),	
persónuleika	 (e.	character),	 tengsl	 (e.	connection)	 og	umhyggju	 (e.	caring)	
(Lerner,	 Almerigi,	 Theokas	 og	 Lerner,	 2005).	 Þegar	 jákvætt	 og	 öruggt	
samband	ríkir	milli	fullorðins	aðila	og	ungmenna	og	verkefnin	reyna	á	getu	
ungmennanna	 og/eða	 veita	 þeim	 tækifæri	 til	 þátttöku	 í	 samfélagslegum	
verkefnum	eða	tækifæri	til	að	starfa	sem	leiðtogar	í	slíkum	verkefnum	–	þá	
eru	tómstundir	 líklegri	 til	þess	að	stuðla	að	eflingu	þessara	 fimm	þátta	hjá	
ungmennum.	Jákvætt	samband	við	fullorðinn	aðila	er	því	mikilvægur	þáttur	
hvað	varðar	þroska	ungmenna	og	getur	auk	þess	verið	styðjandi	þáttur	við	
jákvæða	aðlögun	ungmenna	(Kahne	o.fl.,	2001;	Lerner,	Almerigi,	Theokas	og	
Lerner,	2005;	Luthar,	Lyman	og	Crossman,	2014).		

	

2.1.1 Forvarnagildi	

Í	 fræðilegri	 umræðu	 hefur	 einkum	 verið	 vísað	 til	 þriggja	 þátta	 sem	 gegna	
lykilhlutverki	í	forvarnastarfi	með	unglingum.	Í	fyrsta	lagi	er	það	samvera	með	
foreldrum,	 í	öðru	 lagi	þátttaka	 í	 íþrótta-	og	tómstundastarfi	og	 í	þriðja	 lagi	
öflugt	og	virkt	samfélag	(Inga	D.	Sigfúsdóttir,	o.fl.,	2008).	Velferðarráðuneytið	
(e.d.)	fjallar	um	forvarnir	sem	aðgerðir	til	þess	að	draga	úr	eða	koma	í	veg	
fyrir	skilgreindan	vanda	og	efla	heilbrigði	einstaklinga.	Þetta	er	markvisst	og	
skipulagt	starf	sem	hefur	það	að	markmiði	að	búa	til	góðar	aðstæður	fyrir	fólk	
og	 veita	 því	möguleika	 á	 að	 þroskast	 á	 heilbrigðan	 hátt	 og	 líða	 vel.	 Slíkar	
aðgerðir	þurfa	að	byggja	á	heildstæðri	sýn	og	sterkum	rannsóknargrunni.	Þær	
þurfa	auk	þess	að	ná	til	ólíkra	hópa	á	ólíkum	stöðum	(National	Institute	on	
Drug	Abuse,	1997).		

Árni	 Einarsson	 og	 Guðni	 R.	 Björnsson	 (2001)	 hafa	 tekið	 saman	 hvaða	
þættir	virðast	skila	árangri	í	forvarnastarfi.	Þar	má	nefna	þjálfun	á	getu	til	þess	
að	neita	utanaðkomandi	áhrifum	og	jafningjaþrýsting	og	kennslu	í	félagslegri	
hæfni.	 Forvarnarstarf	 sem	 nefnist	 þjálfun	 í	 félagslegri	 mótstöðu	 (e.	 social	
resistance	 skill	 training)	 	 leggur	 upp	með	að	 kenna	börnum	og	unglingum	
samskiptafærni.	Farið	er	ítarlega	í	það	hvernig	ungmenni	eiga	að	haga	sér	í	
erfiðum	aðstæðum	og		hvernig	þau	geti	forðast	slíkar	aðstæður.	Auk	þess	er	
lögð	 áhersla	 á	 að	 kenna	 þeim	 að	 skoða	 ýmis	mál	 frá	 öðru	 sjónarhorni	 en	
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þeirra	eigin	en	það	er	til	dæmis	gert	í	þeim	tilgangi	að	þau	geti	í	framhaldinu	
lagt	fram	rökstutt	mat	og	mótrök	gegn	jafningjaþrýstingi.	Forvarnastarf	sem	
leggur	áherslu	á	að	efla	persónulega	hæfni	(e.	competence	enhancement)	svo	
sem	með	 því	 að	 leggja	 áherslu	 á	 að	 auka	 trú	 þeirra	 á	 eigin	 getu,	 félags-,	
samskipta-	og	ákvarðanafærni	og	kenna	þeim	leiðir	 til	þess	að	takast	á	við	
kvíða	og	þunglyndi	(Botvin	og	Griffin,	2007)	hefur	jafnframt	þótt	til	þess	fallið	
að	efla	ungmenni.		

Harvey	 Milkman	 hefur	 sett	 fram	 kenninguna	 um	 náttúrulega	 vímu	 (e.	
natural	 high)	 en	 hún	 gengur	 út	 á	 að	 finna	 heilnæmar	 leiðir	 til	 að	 skapa	
gleðitilfinningu	í	stað	vímugjafa.	Til	dæmis	má	nefna	tómstundir,	íþróttir	og	
samveru	með	fjölskyldu	og	traustum	vinum.	Markmiðið	er	að	einstaklingur	
finni	náttúrulega	vímu	með	því	að	vera	glaður	og	hamingjusamur	í	aðstæðum	
þar	sem	hann	fær	að	blómstra	(Milkman	og	Sunderwirth,	2010).	Rannsóknir	
hafa	 meðal	 annars	 sýnt	 fram	 á	 töfrandi	 áhrif	 sviðslista	 á	 einstaklinga	
(McCammon	o.fl.,	2011).	Dæmi	um	náttúrulega	vímu	er	til	að	mynda	þegar	
ungmenni	ná	að	snerta	áhorfendur	með	frammistöðu	sinni	eða	heyra	lófatak	
og	hrós	áhorfenda	í	lok	sýningar	en	þá	upplifa	þau	ákveðna	vímu	sem	felur	
þó	ekki	 í	 sér	nein	eiturefni.	Það	birtist	 til	dæmis	 í	því	að	þau	ráða	ekki	við	
tilfinningar	sínar,	verða	mjög	ör	og	finnst	eins	og	þau	þurfi	að	stíga	aftur	inn	
í	sitt	raunverulega	líf	þegar	þau	koma	af	sviðinu.		

Tómstundir	geta	einnig	veitt	einstaklingum	ákveðna	gleði	eða	fullnægju	
(e.	satisfaction)	en	tengsl	hafa	fundist	á	milli	gleði	og	þess	að	nýta	hæfileika	
sína	og	klára	mikilvæg	verkefni,	sérstaklega	í	hópi	(Argyle	og	Martin,	1991).	
Kostirnir	eru	þá	ekki	endilega	augljósir	heldur	geta	þeir	falist	í	starfinu.	Dæmi	
um	það	er	að	klæða	sig	upp	í	búning	eins	og	fyrir	 íþrótt	eða	dansatriði,	að	
uppgötva	nýja	hæfileika	 eða	 læra	eitthvað	nýtt,	 að	 koma	 fram	 til	 dæmis	 í	
dansi	 eða	 sýna	 öðrum	 listaverk	 og	 upplifa	 það	 að	 vera	 meðtekinn	 í	
félagslegum	 hópi.	 Ef	 tómstundir	 veita	 einstaklingi	 mikla	 gleði	 og	
tilfinningalega	örvun	má	segja,	að	hann	upplifi	náttúrulega	vímu	við	þátttöku	
í	slíku	starfi	(Milkman	og	Sunderwirth,	2010).		

	

2.1.2 Skapandi	tómstundastarf	

Sköpun	 hefur	 verið	 skilgreind	 sem	 vinnuferli	 þar	 sem	 ímyndunaraflið	 er	
forsenda	og	afköst	vinnunnar	eru	gildishlaðin	og	frumleg.	Ferlið	felur	í	sér	að	
einstaklingur	 hafi	 getu	 til	 þess	 að	 sjá	 hluti	 frá	mismunandi	 sjónarhorni	 og	
færni	til	að	nýta	sér	fjölbreyttar	lausnir.	Skapandi	tómstundastarf	getur	falist	
í	hinum	ýmsu	greinum	svo	sem	tónlist,	leiklist,	dansi	og	myndlist.	Starfið	getur	
ýmist	 verið	 einstaklingsbundið	 eða	 unnið	 í	 hópi	 (Gerður	 G.	 Óskarsdóttir,	
2014).	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 þátttaka	 barna	 og	 ungmenna	 í	
tómstundastarfi	 sem	 byggir	 á	 listum	 fer	minnkandi	með	 aldrinum.	 Amalía	
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Björnsdóttir,	Baldur	Kristjánsson	og	Börkur	Hansen	(2009)	fundu	til	að	mynda	
að	57%	nemenda	í	3.bekk	tóku	þátt	í	listum	en	aðeins	30%	nemenda	í	9.bekk.	
Þátttaka	 í	 listum	 er	 auk	 þess	 meiri	 hjá	 stúlkum	 en	 drengjum	 í	 öllum	
aldurshópum.		

Skapandi	starf	í	hópi	getur	aukið	lýðræðislega	hugsun	og	minnkað	einræði	
ungmenna.	 Turner	 o.fl.	 (2004)	 gerðu	 langtímarannsókn	 til	 þriggja	 ára	 á	
sköpun	í	hópi	þar	sem	unnið	var	með	leiklist,	tónlist	og	dans.	Þátttakendur	
rannsóknarinnar	voru	á	yngra	stigi	grunnskóla	og	var	hún	samstarfsverkefni	
milli	 skóla	 og	 breska	 Þjóðleikhússins.	 Leiðbeinendur	 í	 verkefnunum	 voru	
menntaðir	 listamenn.	 Niðurstöður	 sýndu	 að	 þau	 börn	 sem	 tóku	 þátt	 í	
verkefninu	 upplifðu	 í	 kjölfarið	meiri	 ánægju	 í	 skólanum.	 Þau	 höfðu	meira	
sjálfstraust	og	lærðu	af	eigin	reynslu	gildið	sem	felst	í	því	að	vinna	með	öðrum	
að	 settu	markmiði.	 Auk	 þess	 lærðu	 þau	 að	 tala	 skýrar	 og	 hlusta	 betur	 af	
athygli.		

Stevenson	og	Deasy	(2005)	rannsökuðu	listnám	í	tíu	bandarískum	skólum.	
Niðurstöður	sýndu	að	skapandi	starf	gefur	ungmennum	færi	á	öruggu	rými	
þar	 sem	 þau	 geta	 skoðað	 hugmyndir	 sínar	 og	 prófað	 þær.	 Þau	 fá	 þar	 af	
leiðandi	 aukna	 yfirsýn	 og	 eiga	 auðveldara	 með	 að	 aðlaga	 sig	 að	 nýjum	
lausnum	ef	eitthvað	gengur	ekki	upp.	Þau	æfast	í	að	setja	sér	markmið,	bera	
ábyrgð	á	þeim	og	vinna	að	þeim	markvisst.	Þegar	upp	er	staðið	verður	trú	
þeirra	 á	 eigin	 getu	 meiri	 og	 þeim	 finnst	 þau	 hafa	 áhrif	 á	 eigið	 líf.	 Þau	
ungmenni	sem	settu	upp	leiksýningu	saman	upplifðu	mikla	ánægju	með	ferlið	
og	sýninguna.	Ferlið	og	verkið	sjálft	var	þeirra	eigið	og	hafði	það	talsverða	
þýðingu	fyrir	ungmennin.	Útkoman	var	þar	af	 leiðandi	á	þeirra	ábyrgð	sem	
ýtti	undir	innri	áhugahvöt	og	metnað	þeirra.	

Þátttaka	 í	 sviðslistum	 og	 öðrum	 listrænum	 tómstundum	 getur	 einnig	
dregið	 úr	 líkum	 á	mikilli	 neyslu	 áfengis	 á	 unglingsárum	 (Eccles	 og	 Barber,	
1999).	Í	langtímarannsókn	Denault,	Poulin	og	Pedersen	(2009)	á	hinum	ýmsu	
tómstundum	unglinga	kom	fram	að	tíminn	sem	ungmenni	eyddu	í	sviðslistum	
í	áttunda	bekk	spáði	fyrir	um	neyslu	áfengis	í	níunda	og	tíunda	bekk.	Því	meiri	
tíma	 sem	 þau	 eyddu	 í	 sviðslistir	 því	 minna	 magn	 af	 áfengi	 drukku	 þau.	
Niðurstöður	 sýndu	 einnig	 neikvæð	 tengsl	 milli	 þunglyndiseinkenna	 og	
þátttöku	í	sviðslistum,	það	sýnir	að	því	meiri	sem	þátttakan	var	því	ólíklegri	
voru	þau	til	að	upplifa	þunglyndiseinkenni.		
	

2.2 Leiklistarstarf	
Leiklist	 er	 fjölbreytt	 svið,	 fyrst	 og	 fremst	 hóplistform	 og	 félagsleg	 vinna.	
Sköpunarferlið	í	kringum	leikinn	byggist	á	samskiptum	og	samtölum	og	þar	af	
leiðandi	 öðlast	 nemendur	 þjálfun	 á	 þeim	 sviðum	 (Bjarni	 Snæbjörnsson,	
2015).	Leiklist	í	skólaumhverfi	ýtir	undir	félagslegan	þroska	þar	sem	samvinna	
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ríkir	í	starfinu	og	áhersla	er	lögð	á	að	ungmenni	deili	ábyrgð.	Leiklist	snýst	ekki	
um	samkeppni	heldur	það	að	mæta	félögum	á	jafningjagrundvelli	og	upplifa	
öryggi	innan	hóps	til	þess	að	tjá	sig	án	fordæmingar	(Rousseau	o.fl.,	2005).		

Þátttaka	 í	 leiklistarstarfi	 getur	þroskað	hæfni	 ungmenna	á	hinum	ýmsu	
sviðum	og	meðal	annars	gefið	þeim	tækifæri	til	að	vaxa	sem	einstaklingar	og	
þjálfað	gagnrýna	hugsun	þeirra	(Bjarni	Snæbjörnsson,	2015).	Ungmenni	sem	
taka	þátt	í	leiklist	þurfa	að	skiptast	á,	deila,	hlusta	á,	virða	og	skilja	tilfinningar	
og	sjónarmið	jafningja	og	um	leið	leysa	ósætti	sem	koma	upp	á	milli	þeirra	
(Walsh-Bowers,	1992).	Þau	læra	að	setja	sig	í	spor	annarra,	prófa	sig	áfram	
með	önnur	hlutverk	en	sín	eigin	og	þroska	um	leið	sjálfsmynd	sína	(Wright,	
2005).		

Lykilatriði	er	að	ungmenni	eru	að	læra	með	því	að	framkvæma	(e.	learn	by	
doing)	og	 í	 gegnum	endurgjöf	 	 (e.	 feedback)	 sem	þau	 fá	 frá	 jafningjum	og	
öðrum.	Heimspekingurinn	Dewey	lagði	ríka	áherslu	á	að	einstaklingur	þurfi	
að	vera	virkur	í	öllu	námi,	byggja	þekkingarleit	á	eigin	grunni	og	reynslu	og	
setja	 sér	 markmið	 sem	 eru	mikilvæg	 fyrir	 hann.	 Það	 að	 læra	með	 því	 að	
framkvæma	merkir	 að	 einstaklingur	 lærir	 af	 reynslu	 sem	 sprettur	 upp	 frá	
hans	 eigin	 gjörðum,	 í	 stað	 þess	 að	 vera	 einungis	 áhorfandi	 eða	 þiggjandi	
þekkingar	 (Reese,	 2011;	 Ása	 Helga	 Ragnarsdóttir	 og	 Rannveig	 Björk	
Þorkelsdóttir,	2010).		

Leiklistarstarf	 fellur	 vel	 að	 félagslegri	 hugsmíðahyggju	 (social	
constructivism)	sem	byggir	í	grunninn	á	því	að	einstaklingur	öðlast	þekkingu	í	
gegnum	félagsleg	samskipti	(Au,	1998).	Leiklist	er	hópvinna	þar	sem	heildin	
vinnur	 saman	 að	 settu	 markmiði.	 Hópurinn	 þarf	 með	 samræðum	 og	
gagnkvæmri	virðingu	fyrir	náunganum	að	leysa	ýmis	mál	sem	upp	koma,	til	
þess	 að	 ná	markmiðinu.	 Skilningur	 nemenda	 á	 því	 efni	 sem	 tekið	 er	 fyrir	
verður	þar	af	leiðandi	dýpri	og	merkingarbærari	(Ása	Helga	Ragnarsdóttir	og	
Rannveig	 Björk	 Þorkelsdóttir,	 2010).	 Hugsmíðahyggjumenn	 leggja	 einkum	
áherslu	á	að	einstaklingar	fái	að	sýna	öðrum	afrek	sín	(Anna	Flosadóttir,	2012)	
en	leiklistarstarf	býður	upp	á	tækifæri	til	þess.		
						Aðferðir	 leiklistar	koma	til	móts	við	ólíka	einstaklinga	og	ólík	áhugasvið	
sem	gerir	það	að	verkum	að	allir	fá	tækifæri	til	að	njóta	sín,	vinna	út	frá	eigin	
styrkleikum	og	forsendum	og	eiga	í	samskiptum	við	aðra	nemendur.	Aðlögun	
nemenda	 sem	 standa	 illa	 félagslega	 og	 námslega	 getur	 þess	 vegna	 orðið	
auðveldari.	 Þeir	 nemendur	 sem	 glíma	 við	 athyglisbrest	 og	 ofvirkni	 eiga	 til	
dæmis	 auðveldara	með	 að	 fóta	 sig	 í	 þessum	 aðstæðum	og	 orka	 þeirra	 er	
virkjuð	á	skapandi	hátt	(Anna	Flosadóttir,	2012;	Ása	Helga	Ragnarsdóttir	og	
Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	2010).		

Þátttaka	 í	 leiklistarstarfi	 gefur	 ungmennum	 tækifæri	 til	 að	 mynda	
vinasambönd	 og	 efla	 persónulega	 og	 sálfélagslega	 hæfni.	 Í	 slíku	 starfi	 er	
stöðugt	verið	að	ýta	ungmennum	út	fyrir	þægindarammann	og	þau	verða	að	
eiga	 í	samskiptum	við	önnur	ungmenni	sem	eru	ekki	endilega	 innan	þeirra	
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félagahóps.	Þátttakan	er	talin	auka	sjálfstraust	ungmenna	sem	getur	leitt	til	
þess	að	þau	verða	opnari	í	samskiptum	í	framtíðinni	og	eiga	auðveldara	með	
að	taka	þátt	í	ýmsum	verkefnum	(Toma	o.fl.,	2013).		

Leiklist	er	einnig	vettvangur	þar	sem	hægt	er	að	leyfa	ungmennum	að	leika	
sér	með	ýmsar	aðstæður	og	myndlíkingar	sem	getur	hjálpað	þeim	að	horfa	á	
persónuleg	málefni	utan	frá	og	sjá	á	þeim	nýjar	hliðar	(Rousseau	o.fl.,	2005).	
Slíkur	vettvangur	skapar	öryggi	sem	getur	gert	það	að	verkum	að	ungmenni	
þora	 að	 tjá	 tilfinningar	 sínar	 (Larson	og	Brown,	 2007).	 Landy	 (2010)	 hefur	
fjallað	um	notkun	leiklistar	í	þeim	tilgangi	að	vinna	með	áfallastreitu	ungra	
barna.	Þátttakendur	voru	níu	ára	börn	sem	urðu	vitni	að	hryðjuverkaárás	á	
Tvíburaturnana	í	Bandaríkjunum	árið	2001.	Þau	fengu	tækifæri	til	að	vinna	
með	 eigin	 reynslu	 og	 setja	 upp	 leikþátt	 á	 sviði.	 Sú	 upplifun	 virtist	 hjálpa	
börnunum	 að	 skilja	 atburðarásina	 og	 skapaði	 þeim	 möguleika	 á	 að	 deila	
upplifun	sinni	og	reynslu	með	nærsamfélaginu.		

Rannsóknir	hafa	jafnframt	bent	til	þess	að	eftir	þátttöku	í	 leiklistarstarfi	
öðlist	ungmenni	meiri	samkennd	og	eigi	auðveldara	með	að	setja	sig	í	spor	
annarra	þar	sem	þátttakan	skapi	tækifæri	til	að	skilja	og	þekkja	hvað	það	er	
sem	 drífur	 manneskju	 áfram	 til	 gjörða	 (sjá	 t.d.	 Catterall,	 Chapleau	 og	
Iwanaga,	 1999;	 Larson	 og	 Brown,	 2007;	 Toma	 o.fl,	 2013).	 Goldstein	 og	
Winner	 (2011)	 lýsa	 þessum	 félagslega	 þroska	 með	 tilliti	 til	
hugarkenningarinnar	(e.	theory	of	mind).	Þegar	kenningin	er	sett	í	samhengi	
við	viðfangsefni	 ritgerðar	þessarar	þá	er	átt	 við	að	ungmenni	 læri	að	bera	
kennsl	á	og	skilja	andlegt	ástand	einstaklings	með	því	að	lesa	í	óyrta	tjáningu	
viðkomandi,	svo	sem	líkamstjáningu	og	svipbrigði.	Leikari	þarf	að	ímynda	sér	
persónuleika,	 andlegt	 ástand,	 tilfinningar	 og	 þrár	 persónunnar	 sem	 hann	
leikur	 og	 nýta	 sér	 þá	 ímyndun	 til	 að	 skilja	 hvað	 drífur	 persónuna	 áfram.	
Leikarar	þurfa	auk	þess	að	skilja	hvatir	og	ákvarðanir	annarra	til	að	geta	leikið	
persónur	 á	 trúverðugan	 hátt.	 Þessi	 þörf	 til	 að	 skilja	 undirliggjandi	 andlegt	
ástand	 persónanna	 er	 svipuð	 og	 ferlið	 sem	 felst	 í	 hugarkenningunni.	 Í	
kjölfarið	 getur,	 að	 mati	 Goldstein	 og	 Winner	 (2011),	 komið	 fram	 meiri	
samkennd	 hjá	 leikurunum.	 Á	 Íslandi	 er	 rætt	 um	 framangreint	 ferli	 sem	
hlustun,	 nánar	 tiltekið	 þriðja	 stigs	 hlustun	 og	 felst	 í	 því	 að	 geta	 lesið	 í	
aðstæður	og	aðrar	persónur	án	þess	að	orð	séu	notuð	(Bjarni	Snæbjörnsson,	
2015).	 Leiklist	 hefur	 til	 dæmis	 verið	 notuð	 til	 þess	 að	 auka	 samkennd	 hjá	
læknanemum	 og	 þjálfa	 þá	 í	 persónulegum	 samskiptum	 við	 sjúklinga	
(Eisenberg,	 Rosenthal	 og	 Schlussel,	 2015).	 Kveikjan	 að	 slíkri	 kennslu	 varð	
þegar	tveir	nemendur	hófu	nám	í	læknisfræði,	en	þeir	höfðu	farið	í	gegnum	
leiklistarnám	áður.	Þeir	nemendur	sýndu	mikla	færni	í	samskiptum	og	voru	
umhyggjusamir	og	sýndu	sjúklingum	samúð.	Þessi	kennsluaðferð	leiklistar	að	
gefa	nemendum	tækifæri	til	að	æfa	sig	í	ýmsum	aðstæðum	og	setja	sig	í	spor	
sjúklinga,	 virtist	 auka	 samkennd	 þeirra	 og	 þótti	 árangursrík	 bæði	 meðal	
kennara	og	nemenda.	
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2.2.1 Ungmennaleikhús	(e.	youth	theatre)	

Ungmennaleikhús	(e.	youth	theatre)	vísar	til	leiklistarstarfsemi	þar	sem	settar	
eru	upp	sýningar	með	ungmennum	í	aðstæðum	utan	skóla,	í	þeirra	frítíma,	
svo	sem	í	félagsmiðstöðvum	eða	frístundaheimilum	(Brewer,	2012;	Hughes	
og	 Wilson,	 2004).	 Ungmennaleikhús	 hefur	 verið	 vinsæl	 forvarnaaðferð	
(Neumark-Sztainer	 o.fl.,	 2009)	 og	 aðferð	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	 ákveðin	
vandamál	hjá	ungmennum	svo	sem	félagslega	útskúfun	(James,	2005).	

Í	fræðilegri	umfjöllun	um	ungmennaleikhús	er	hlutverkakenningin	(e.	Role	
Theory)	 áberandi.	 Kenningin	 byggir	 í	 grunninn	 á	 þeirri	 hugsun	 að	 þegar	
ungmenni	prófa	hlutverk	 annarrar	manneskju	þá	efli	 það	 félagslega	hæfni	
þeirra.	Hugsunin	er	að	hlutverkaleikurinn	auðveldi	þeim	að	skilja	og	tengja	
við	 þarfir	 og	 ásetning	 annarra	 (Landy,	 2000).	 Hér	 er	 til	 staðar	 ákveðin	
samsvörun	 við	 ályktun	 Goldstein	 og	Winner	 (2011)	 um	 hugarkenninguna,	
það	er	að	ferlið	að	setja	sig	í	spor	annarra	þjálfi	einstaklinga	í	að	skilja	hvatir	
og	hugsun	annarra.	Vísbendingar	um	aukna	 samkennd	ungmenna	 í	 kjölfar	
þátttöku	í	leiklistarstarfi	eiga	því	ef	til	vill	rætur	í	þeirri	kenningu.	Það	að	geta	
sett	 sig	 í	 spor	 annarra,	 sem	 þjálfast	 í	 gegnum	 hlutverkaleik	 og	
persónusköpun,	veitir	aukinn	skilning	á	öðru	fólki	sem	eykur	líkur	á	farsælum	
samskiptum.	

Þátttaka	 í	 ungmennaleikhúsi	 hefur	 einnig	 verið	 skoðuð	 í	 tengslum	 við	
seiglu	 ungs	 fólks.	 Hughes	 og	 Wilson	 (2004)	 framkvæmdu	 yfirgripsmikla	
rannsókn	 á	 áhrifum	 leiklistarþátttöku	 ungmenna	 á	 persónulegan	 og	
tilfinningalegan	þroska	þeirra.	Aðferð	rannsóknarinnar	var	blönduð	en	hún	
samanstóð	 af	 spurningalistum,	 viðtölum	 og	 þátttökuathugunum.	
Þátttakendur	voru	rúmlega	300	ungmenni	sem	stunduðu	ungmennaleikhús	í	
Englandi.	Niðurstöður	bentu	til	þess	að	þátttakan	yki	sjálfstraust,	víðsýni,	vilja	
til	að	tjá	sig	og	getu	til	að	skilja	og	vinna	með	öðru	fólki.	Niðurstöður	bentu	
einnig	til	þess	að	starfið	hefði	forvarnagildi	með	því	að	beina	ungmennum	frá	
áhættuhegðun.	Það	sem	vekur	einna	helst	athygli	í	niðurstöðum	þeirra	eru	
vísbendingar	 um	 að	 geta	 þeirra	 til	 að	 takast	 á	 við	 erfiðleika	 og	 neikvæða	
reynslu	aukist	við	þátttökuna	(Brewer,	2012;	Hughes	og	Wilson,	2004).		

Toma	og	félagar	(2013)	skoðuðu	sýn	ungmenna	á	áhrif	leiklistarþátttöku	
á	daglegt	líf	sitt.	Tekin	voru	hálfstöðluð	viðtöl	við	10	ungmenni	á	aldrinum	11-
17	 ára	 sem	 öll	 höfðu	 tekið	 þátt	 í	 leiklistarverkefni	 á	 síðastliðnu	 ári.	 Allir	
þátttakendur	 lýstu	mikilli	ánægju	með	að	hafa	 tekið	þátt	og	 töldu	sig	hafa	
þroskað	hæfileika	 sína	á	einhvern	hátt.	 Þeim	 fannst	þeir	 hafa	náð	miklum	
árangri	og	voru	stoltir	af	því	að	vera	huti	af	verkefninu,	af	sjálfum	sér	fyrir	að	
hafa	 klárað	 verkefnið	 og	 því	 að	 hafa	 fengið	 viðurkenningu	 á	 því	 frá	
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áhorfendum.	 Tilfinningin	 að	 tilheyra	 einhverju	 var	 áberandi	 ásamt	 því	 að	
finna	hvatningu	og	stuðning	frá	samnemendum.	Þeir	upplifðu	leikhúsið	sem	
öruggan	stað	þar	sem	enginn	var	að	dæma	þá	fyrir	að	prófa	sig	áfram	með	
mismunandi	hlutverk	og	sjálfsmynd	sína.	Þeir	lýstu	því	að	í	kjölfarið	hafi	þeir	
verið	 óhræddari	 við	 að	 vera	 þeir	 sjálfir	 og	 jafnvel	 sungið	 og	 dansað	 í	
matsalnum	í	skólanum.	Leiklistin	hafi	orðið	hluti	af	lífi	þeirra	á	einhvern	hátt.	
Sumir	ræddu	aukið	 	hugmyndaflug	og	opnari	huga	fyrir	nýjum	tækifærum.	
Aðrir	 töluðu	 um	 að	 þeir	 ættu	 auðveldara	 með	 að	 ná	 athygli	 fólks	 og	
auðveldara	með	að	stilla	sig	 inn	á	 rétt	hugarfar	þegar	þeir	þurftu	að	sinna	
bóknáminu.		
	

2.2.2 Rannsóknir	á	söngleikjastarfi	

Langtímarannsókn	var	framkvæmd	í	Bandaríkjunum	á	tíunda	áratugnum	þar	
sem	fylgst	var	með	25.000	börnum	og	unglingum	í	grunnskóla,	sem	tóku	þátt	
í	hinum	ýmsu	listgreinum	í	skólanum,	yfir	tíu	ára	tímabil	(Catterall,	Chapleau	
og	 Iwanaga,	 1999).	 Rannsóknin	 var	 megindleg	 og	 byggðist	 upp	 af	
spurningakönnunum.	 Samanburður	 var	 gerður	 við	hóp	af	 nemendum	sem	
ekki	 tóku	 þátt	 í	 listgreinum	 á	 sama	 tímabili.	 Í	 niðurstöðum	 komu	 fram	
vísbendingar	um	að	tónlistariðkun	styrkti	getu	nemenda	í	stærðfræði	og	að	
skapandi	 og	 frumleg	 hugsun	 varð	meiri	 vegna	 dansnáms.	 Lestrarkunnátta	
nemenda	batnaði	einnig.	Þá	var	rætt	um	framfarir	í	félagslegum	samskiptum,	
því	 að	 lúta	 aga,	 málnotkun,	 sjálfstrausti	 og	 hreyfigetu	 í	 tengslum	 við	 þau	
ungmenni	sem	tóku	þátt	í	leiklistarstarfi.	Þátttakan	ýtti	undir	að	ungmennin	
þroskuðu	sjálfsmynd	sína	og	áhugahvöt.	Loks	var	ályktað	að	þátttakan	ýtti	
undir	samkennd	og	þolinmæði	gagnvart	náunganum.		

Woods	 (1993)	 athugaði	 upplifun	 unglinga	 af	 þátttöku	 í	 söngleiknum	
Godspell	 í	 grunnskóla	 í	 Ameríku	 á	 árunum	 1989-90.	 Rannsókn	 hans	 var	
eigindleg	 og	 byggðist	 upp	 af	 djúpviðtölum	 ásamt	 ýmsum	 fyrirliggjandi	
gögnum	svo	sem	dagbókum	unglinga	og	upptökum	af	æfingum	á	sýningunni.	
Niðurstöður	sýndu	að	unglingarnir	töldu	sig	hafa	þroskast	á	ferlinu	og	fengið	
aukið	sjálfstraust	einkum	vegna	þess	að	þeir	fengu	tækifæri	til	að	taka	þátt	í	
viðburði	sem	var	þeirra	eigið	verk.	Aukið	sjálfstraust	hafi	einnig	birst	í	aukinni	
sjálfstjórn	 sem	 sumum	 nemendum	 fannst	 þeir	 hafa	 fengið	 við	 að	 fara	 í	
gegnum	 ferlið.	 Hópvinnan	 hafi	 verið	 hvati	 til	 að	 sýna	 ákveðinn	 þroska	 og	
leggja	sitt	af	mörkum	í	hópnum.	Hópurinn	sem	stóð	að	sýningunni	fann	fyrir	
sameiginlegu	 markmiði	 sem	 gerði	 það	 að	 verkum	 að	 þau	 helguðu	 sig	
verkefninu	 algjörlega.	 Þegar	 markmiðinu	 var	 náð	 fylltust	 þau	 stolti	 yfir	
verkinu	og	trú	þeirra	á	eigin	getu	hafði	aukist.		

Pitts	(2007)	rannsakaði	viðhorf	unglinga	og	upplifun	þeirra	af	þátttöku	í	
söngleiknum	Anything	Goes	í	skóla	í	Bretlandi.	Rannsóknin	var	með	blandaðri	
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aðferð	 og	 samanstóð	 af	 spurningalistum,	 hljóðdagbókum	 og	 viðtölum.	
Rúmlega	hundrað	nemendur	tóku	þátt	í	sýningunni	bæði	á	sviði	og	baksviðs	
og	kennarar	úr	ýmsum	deildum	skólans	stjórnuðu	ferlinu.	Niðurstöður	leiddu	
í	 ljós	ánægju	nemenda	með	ferlið	og	þegar	þeir	voru	spurðir	um	hvað	þeir	
nemendur	sem	ekki	 tóku	þátt	væru	að	missa	af	 sögðu	 langflestir,	gleði	 (e.	
fun).	Nemendur	áttuðu	sig	á	því	að	þeir	voru	hluti	af	heild	sem	byggðist	upp	
á	framlagi	margra	einstaklinga.	Það	var	því	ekki	einungis	þeirra	eigið	framlag	
sem	skipti	máli	heldur	þurftu	þeir	að	treysta	á	framlag	hinna	líka.	Sérstakur	
og	sterkur	andi	hafi	myndast	í	hópnum	sem	gerði	þeim	auðvelt	fyrir	að	mynda	
vinasambönd	þar	sem	þau	gátu	rætt	margt	sameiginlegt.	Sambönd	nemenda	
við	kennara	urðu	betri	sem	byggðist	á	gagnkvæmri	virðingu	sem	skapaðist	í	
ferlinu	og	nánd	sem	fólst	meðal	annars	í	því	að	þau	ávörpuðu	hvert	annað	
með	skírnarnöfnum.	Að	mati	þátttakenda	varð	sýningin	jafnframt	til	þess	að	
menning	skólans	og	ímynd	út	á	við	batnaði.		

Salmon	og	Rickaby	(2012)	gerðu	eigindlega	athugun	á	áhrifum	þátttöku	í	
söngleiknum	City	of	One	í	Bretlandi	á	tíu	ungmenni,	sem	öll	höfðu	reynslu	af	
því	að	vera	í	fóstri	á	vegum	félagsþjónustu.	Það	sem	einkum	var	áberandi	í		
niðurstöðum	 var	 sú	 valdefling	 sem	 þátttakendur	 upplifðu	 eftir	 sýninguna.	
Áður	höfðu	þeir	margir	hverjir	litla	trú	á	sjálfum	sér,	en	eftir	að	hafa	staðið	á	
sviði	fyrir	framan	fullan	sal	af	fólki,	nýtt	hæfileika	sína	á	ýmsum	sviðum	og	
fengið	hrós	frá	og	fundið	ánægju	áhorfenda	hafi	trú	þeirra	á	eigin	getu	aukist	
til	muna.	Þeim	hafi	fundist	þeir	sýna	fram	á	að	þeir	gætu	raunverulega	gert	
eitthvað	og	voru	stoltir	af	því	að	hafa	náð	þessu	markmiði.	Sjálfstraust	þeirra	
hafi	 því	 aukist	 í	 ferlinu,	 einkum	 fyrir	 tilstilli	 þess	 vinskapar	 og	 trausts	 sem	
myndaðist	 milli	 ungmennanna	 en	 einnig	 vegna	 faglegrar	 ráðgjafar	 og	
hvatningar	leiðbeinenda.		
	

2.2.3 Leiklist	í	íslenskum	skólum	

Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	er	lögð	áhersla	á	að	allir	nemendur	eigi	rétt	
á	námi	 í	 tónlist,	dans	og	 leiklist.	Dans	sé	meðal	annars	mikilvæg	 leið	 til	að	
bæta	rýmisgreind	og	hreyfigetu	nemenda,	tónlist	efli	hlustun	og	tjáskipti	og	
leiklist	dýpki	 skilning	nemenda	á	 sjálfum	sér	og	öðrum.	Að	auki	megi	með	
slíku	starfi	veita	börnum	öruggt	umhverfi	til	að	prófa	sig	áfram	með	hin	ýmsu	
hlutverk.	Þar	segir	einkum	að	mikilvægt	sé	að	nemendur	fái	tækifæri	til	að	
sýna	 afurð	 vinnu	 sinnar	 í	 listum,	 þá	 sérstaklega	 leiklist,	 til	 dæmis	 með	
leiksýningum.	 Þegar	 nemendur	 vinna	 saman	 að	 leiksýningu,	 þá	 eflir	 það	
jafnréttis-	 og	 lýðræðislega	 hugsun	 hjá	 nemendum	 ásamt	 því	 að	 auka	
samkennd	þeirra	á	milli	og	ýta	undir	jákvæðan	skólaanda.		

Ása	 Helga	 Ragnarsdóttir	 og	 Rannveig	 Björk	 Þorkelsdóttir	 (2010)	
framkvæmdu	rannsókn	á	útbreiðslu	 leiklistar	 í	kennslu	 í	 íslenskum	skólum.	
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Aðaláherslan	var	á	að	svara	þeirri	spurningu	hvort	leiklist	hefði	áhrif	á	nám	
barna.	 Viðtöl	 voru	 tekin	 við	 16	 kennara	 og	 22	 nemendur	 og	
þátttökuathuganir	 voru	 þrjár	 talsins.	 Niðurstöður	 leiddu	 í	 ljós	 almenna	
ánægju	 með	 þessa	 kennsluaðferð,	 bæði	 hjá	 nemendum	 og	 kennurum.	
Kennarar	sáu	mun	á	því	hvernig	nemendur	upplifðu	námsefnið	og	fannst	þeir	
eiga	 auðveldara	 með	 að	 skilja	 og	 muna	 til	 dæmis	 framvindu	 sagna	 og	
bókmennta.	Sérstaklega	átti	þessi	aðferð	vel	við	þá	sem	stóðu	verr	námslega	
eða	 höfðu	 ekki	 íslensku	 sem	 fyrsta	 tungumál.	 Nemendum	 var	 tíðrætt	 um	
samvinnu	í	svörum	sínum	og	margir	sáu	mikilvægið	í	því	að	læra	að	vinna	með	
öðrum,	 tala	 við	 aðra	 og	 eignast	 nýja	 vini.	 Leiklist	 virtist	 því	 veita	 bæði	
kennurum	og	nemendum	ákveðið	frelsi.	Nemendur	hafi,	vegna	þess	að	þeir	
voru	í	hlutverki,		frekar	þorað	að	opna	sig,	prófa	nýja	hluti	og	tjá	sig	á	annan	
hátt	en	áður.		

Anna	 Flosadóttir	 (2012)	 gerði	 eigindlega	 viðtalsrannsókn	 á	 áhrifum	
söngleikjauppfærslna	 í	 Hlíðaskóla	 á	 Íslandi.	 Einkum	 var	 lögð	 áhersla	 á	 að	
skoða	áhrif	þeirra	á	sjálfsmynd	og	félagsþroska	nemenda.	Lengi	hefur	verið	
hefð	fyrir	uppsetningu	á	söngleik	í	Hlíðaskóla	og	ávallt	komið	margar	hendur	
að	 verkinu.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 bentu	 í	 fyrsta	 lagi	 til	 þess	 að	
samskipti	nemenda	hafi	breyst	meðan	á	verkefninu	stóð,	þeir	hafi	sýnt	hver	
öðrum	meiri	samkennd	og	vinátta	myndast	á	milli	þeirra.	Umburðarlyndi	hafi	
orðið	meira	og	hópurinn	þéttari.	Í	öðru	lagi	bentu	þær	til	þess	að	ungmennin	
hafi	þroskað	sjálfsmynd	sína	í	gegnum	það	að	prófa	hin	ýmsu	hlutverk,	setja	
sig	 í	 spor	 annarra	 og	 bera	 sig	 saman	 við	 sjónarhorn	 annarra.	 Í	 þriðja	 lagi	
horfðu	 nemendur	 ekki	 einungis	 til	 baka	 á	 verkefnið	með	 hlýhug	 og	 gleði,	
heldur	upplifðu	þeir	sig	sterkari	námslega	og	hæfari	til	þess	að	tjá	sig	og	koma	
fram	fyrir	framan	aðra.	Í	fjórða	lagi	virðast	slík	verkefni	hvetja	til	sjálfstæðis,	
sköpunar	og	lýðræðis.	
	

2.2.4 Tilfinningalegur	þroski	

Hugtakið	 tilfinningagreind	 (e.	emotional	 intelligence)	 var	 fyrst	 skilgreint	 af	
fræðimanninum	Daniel	Goleman	en	sú	greind	felur	í	sér	eiginleika	á	borð	við	
,,skapstillingu,	atorku	og	þrautseigju,	auk	hæfileikans	til	að	hvetja	sjálfan	sig	
til	dáða”	(Goleman,	2000,	bls.12).	Hann	lagði	einkum	áherslu	á	að	sú	greind	
væri	ekki	meðfædd	heldur	væri	hægt	að	þjálfa	hana	upp.			

Fleiri	 fræðimenn	 hafa	 síðar	 fetað	 í	 fótspor	 Goleman	 og	 fjallað	 um	
tilfinningagreind	sem	þekkingu	einstaklings	á	sér	sjálfum,	sínum	tilfinningum	
og	annarra	og	það	að	geta	stjórnað	eigin	tilfinningum	(Ivcevic,	Brackett	og	
Mayer,	2007).		

Tilfinningagreind	 getur	 haft	 áhrif	 á	 hæfni	 í	 félagslegum	 samskiptum.	
Samskipti	felast	að	hluta	til	í	því	að	geta	lesið	í	tilfinningalegar	vísbendingar,	
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að	hlusta,	ýta	frá	sér	óæskilegum	áhrifum	auk	þess	að	vita	og	skilja	af	hverju	
tiltekin	 hegðun	 er	 við	 hæfi	 við	 ákveðnar	 aðstæður	 en	 ekki	 önnur.	 Mikil	
tilfinningagreind	hefur	þar	af	leiðandi	verið	tengd	við	þá	sem	skara	fram	úr	í	
atvinnulífinu,	 þá	 sem	 hafa	 mikla	 persónutöfra,	 góða	 nærveru	 og	 njóta	
vinsælda	(Goleman,	2000).	Auk	þess	benda	rannsóknir	á	tilfinningagreind	til	
þess	að	upplifun	sem	byggir	á	tilfinningum	geti	ýtt	undir	það	að	nám	eigi	sér	
stað.	 Þetta	 á	 bæði	 við	 um	 aðstæður	 sem	 búnar	 eru	 til	 og	 raunverulegar	
aðstæður	(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004).				

Skoðað	 hefur	 verið	 hvort	 þátttaka	 í	 söngleik	 geti	 haft	 áhrif	 á	
tilfinningalegan	þroska.	Með	það	í	huga	að	í	slíkum	verkefnum	vinnur	hópur	
að	 sameiginlegu	 lokamarkmiði,	 afurð	 sem	 aðrir	 fá	 að	 sjá	 og	 meta	
(McLaughlin,	2000).	Hópvinnan	felur	í	sér	að	ungmenni	verða	að	læra	að	skilja	
tilfinningar	 annarra	 og	 samspil	 þeirra	 í	 hópnum.	 Við	 slíkar	 aðstæður	 geta	
komið	upp	ýmsar	sterkar	tilfinningar	svo	sem	spenningur,	pirringur	og	reiði.	
Larson	og	Brown	(2007)	fylgdust	með	og	rannsökuðu	unglinga	sem	tóku	þátt	
í	uppfærslu	á	söngleiknum	Vesalingarnir	 (Lés	Miserables)	 í	Bandaríkjunum.	
Niðurstöður	sýndu	að	ungmenni	þroskuðu	með	þátttökunni	getu	sína	til	að	
skilja	eigin	 tilfinningar	og	annarra	og	öðluðust	meiri	hæfni	 til	þess	að	hafa	
stjórn	á	tilfinningum	sínum.	Larson	og	Brown		álykta	meðal	annars	að	í	ferlinu	
fái	ungmenni	tækifæri	til	þess	að	upplifa	sjálf	og	sjá	aðra	upplifa	hinar	ýmsu	
tilfinningar	og	þar	af	leiðandi	fái	þau	mörg	tækifæri	til	þess	að	æfa	viðbrögð	
við	tilfinningum,	bæði	sinna	og	annarra.	Larson	og	Brown	(2007)	nefna	dæmi	
um	slíkt,	svo	sem	adrenalín	vímuna	(adrenalin	rush)	sem	ungmennin	upplifa	
þegar	eitthvað	gengur	upp.	Sú	víma	getur	skapað	aðstæður	þar	sem	þau	geta	
notað	jákvæðu	tilfinninguna	til	þess	að	hvetja	sig	áfram	en	á	sama	tíma	þurfa	
þau	að	passa	að	verða	ekki	of	glöð	eða	stolt	með	eigin	frammistöðu.	Annað	
dæmi	er	þegar	reiði,	stress	og	pirringur	yfirtekur	hópinn	og	ungmenni	finna	
hversu	 smitandi	 þær	 tilfinningar	 eru.	 Þau	 læra	 um	 leið	 tækni	 til	 þess	 að	
stöðva	útbreiðslu	slíkra	tilfinninga	um	hópinn	(Larson	og	Brown,	2007).		

Athugun	 Woods	 (1993)	 bendir	 einnig	 til	 þess	 að	 mikið	 sé	 unnið	 með	
djúpar	tilfinningar	í	söngleikjavinnu,	bæði	þær	sem	unglingurinn	finnur	eða	
reynir	að	finna	í	tengslum	við	hlutverk	sitt	og	þær	sem	vakna	upp	í	hópnum	í	
ferlinu.	 Goldstein	 og	 Winner	 (2011)	 telja	 jafnframt	 að	 hægt	 sé	 að	 efla	
tilfinningastjórnun	(e.	emotional	regulation)	ungmenna	með	leiklist.	Kenning	
þeirra	 byggir	 á	 þeirri	 hugsun	 að	 leikari	 þurfi	 að	 læra	 að	 stjórna	 eigin	
tilfinningum	til	þess	að	eiga	möguleika	á	að	túlka	þær	tilfinningar	í	hlutverki	
persónunnar	sem	hann	er	að	leika.		

2.2.5 Leiklist	og	heilsa	ungmenna	

Tíðni	 geðraskana	 hjá	 ungmennum	 fór	 vaxandi	 á	 tíunda	 áratugnum	 í	
vestrænum	heimi	(Goleman,	2000;	Smith	og	Rutter,	1995).	Í	kjölfar	þess	fór	
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áhugi	fræðimanna	að	beinast	að	því	hvernig	megi	með	forvarnastarfi	draga	
úr	 áhættu	 á	 geðsjúkdómum	 og	 því	 að	 efla	 sálfélagslegan	 þroska	 (Offord,	
1996).	 Í	 skýrslu	 Velferðarráðuneytisins	 um	 stefnumótun	 í	 málefnum	
geðsjúkra	frá	1998	kemur	fram	að	algengi	geðraskana	var	rúm	22%	hjá	þeim	
sem	voru	eldri	en	fimm	ára.	Faraldsfræðilegar	rannsóknir	bentu	til	þess	að	
um	20%	barna	ættu	við	geðrænan	vanda	að	stríða	og	að	7-10%	barna	hafi	
þurft	 á	 geðrænni	 meðferð	 að	 halda.	 Í	 skýrslu	 Rannsóknar	 og	 greiningar	
(Hrefna	 Pálsdóttir	 o.fl.,	 2014)	 sem	 gerð	 var	 fyrir	 Mennta-	 og	
menningarmálaráðuneytið	 árið	2014	kom	 fram	að	 fleiri	 unglingsstúlkur	en	
áður	 upplifa	 nú	 að	 vera	 niðurdregnar,	 finna	 fyrir	 einmanaleika	 eða	 að	
framtíðin	sé	vonlaus.		Stúlkur	í	níunda	og	tíunda	bekk	telja	því	andlega	heilsu	
sína	 vera	 lakari	 árið	 2014	 í	 samanburði	 við	 rannsóknir	 fyrri	 ára	 og	 fjöldi	
unglinga	sem	finna	fyrir	þunglyndi	og	einkennum	kvíða	hefur	aukist	að	sama	
skapi.	 Til	 dæmis	 höfðu	 16,9%	 stelpna	 og	 5,7%	 stráka	 á	 landsbyggðinni	
upplifað	 einmanaleika	 vikuna	 fyrir	 rannsóknina	 og	 11,9%	 stelpna	 og	 3,9%	
stráka	töldu	framtíðina	vera	vonlausa.	Vandinn	er	því	enn	að	vaxa.		

Flestar	geðraskanir	byrja	í	barnæsku	eða	á	unglingsárum	(Gladstone,	o.fl.,	
2011)	 og	 því	 er	 gífurlega	mikilvægt	 að	 hefja	 forvarnir	 gegn	 geðröskunum	
snemma	 meðal	 annars	 í	 formi	 persónulegrar	 styrkingar,	 þjálfunar	 í	
félagsfærni	 og	 með	 stuðningsríku	 umhverfi.	 Góð	 félagsfærni,	 hæfilegt	
sjálfstraust,	tilfinningin	að	hafa	stjórn	á	eigin	lífi	og	að	eiga	sér	markmið	eru	
taldir	 vera	 verndandi	 þættir	 fyrir	 geðröskunum	 en	 þjálfun	 í	 félagsfærni	 á	
yngra	 stigi	 skólagöngu	virðist	 til	 dæmis	draga	úr	áhættu	á	hegðunarvanda	
(Velferðarráðuneytið,	 1998).	 Stuðningsrík	 samskipti	 við	 fullorðna,	 sterk	
fjölskyldu-	og	vinatengsl,	góð	hæfni	til	bjargráða	og	tilfinningastjórnunar	eru	
auk	þess	taldir	verndandi	þættir	(Gladstone,	o.fl.,	2011).		

Almennar	 forvarnir,	 sem	beinast	að	hópnum	í	heild	án	tillits	 til	áhættu,	
virðast	skipta	máli	og	talið	er	að	snemmtæk	íhlutun	sé	lykilatriði	(Farrell	og	
Barrett,	2007).	Þó	er	jafnframt	mikilvægt	að	beina	sjónum	að	því	að	styrkja	
þau	ungmenni	sem	eiga	undir	högg	að	sækja.	Eiríkur	Örn	Arnarsson	(2016)	
fjallar	 um	 forvarnir	 sem	 beinast	 að	 sértækum	 hópum,	 hópum	 sem	 eru	 í	
áhættu,	 og	 færir	 rök	 fyrir	 því	 að	 slíkar	 forvarnir	 séu	 árangursríkari.	 Hann	
fjallar	 um	 forvarnaverkefnið	 Hugur	 og	 heilsa	 sem	 hefur	 reynst	 vera	
árangursríkt	 verkefni	 í	 að	 draga	 úr	 líkum	 á	 alvarlegri	 geðlægð	 hjá	
ungmennum,	en	verkefnið	felur	í	sér	námskeið	fyrir	ungt	fólk	sem	metið	er	í	
áhættu	fyrir	alvarlegri	geðlægð.	Slík	verkefni	eru	því	ekki	síður	mikilvæg.		

Líkt	og	áður	hefur	komið	fram	þá	virðist	vera	unnið	með	ýmsa	styrkjandi	
þætti	 í	 leiklistarstarfi	 en	 aðferðir	 leiklistar	 hafa	 áður	 verið	 nýttar	 í	
forvarnastarfi	meðal	 annars	 gegn	 kynferðisofbeldi	 (McMahon,	 2014),	 fyrir	
kynheilbrigði	og	ótímabæra	þungun	(Lioyd	og	Lyth,	2003)	og	fyrir	misnotkun	
áfengis	og	ólöglegra	vímuefna	(Starkey	og	Orme,	2001).		
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Aðferðir	 leiklistar	 hafa	 jafnframt	 verið	 notaðar	 til	 þess	 að	 hlúa	 að	
sálfræðilegum	þroska	og	hjálpa	einstaklingum	að	gera	jákvæðar	breytingar	á	
lífi	 sínu.	 Einstaklingar	 sem	 taka	 þátt	 í	 slíkri	 leiklistarmeðferð	 (e.	 drama	
therapy)	finnst	þeir	oft	geta	gert	ýmislegt	í	gegnum	leiklistina	sem	þeir	gátu	
ekki	 áður	 í	 raunveruleikanum.	 Persónurnar	 sem	 einstaklingar	 skapa	 í	
leiklistarmeðferð	 spretta	 upp	 úr	 þeirra	 eigin	 sjálfsmynd	 og	 verða	 hluti	 af	
þeirra	raunverulegu	persónu.	Hlutverkið	verður	hluti	af	þeim	sjálfum	og	þeir	
geta	 leitað	 í	þetta	hlutverk	 í	 raunveruleikanum.	Fólk	hefur	 leyfi	og	frelsi	 til	
þess	að	gera	það	sem	þeim	finnst	of	erfitt	að	gera	í	raunveruleikanum.	Í	skjóli	
þykjustuleiksins	getur	fólk	upplifað	sjálft	sig	á	nýjan	hátt,	séð	lífsmarkmið	sín,	
mynstur	og	gjörðir	frá	nýjum	hliðum	og	prófað	nýja	möguleika	á	virkan	hátt	
(Emunah,	1994).		

Árið	2002	voru	til		dæmis	122	nemendum	sem	metnir	voru	í	áhættuhópi	
fyrir	hegðunar-	og	tilfinningaraskanir	boðið	að	taka	þátt	í	hópmeðferð	á	sviði	
leiklistar	 innan	 skóla	 í	 Bretlandi	 (McArdle	 o.fl.,	 2002).	 Ungmenni	 sóttu	
meðferðina	 einu	 sinni	 í	 viku	 í	 klukkustund	 í	 senn,	 á	 tólf	 vikna	 tímabili.	
Mælingar	voru	gerðar	fyrir	meðferð,	strax	eftir	meðferð	og	að	einu	ári	liðnu	
og	 fólust	 í	 mati	 kennara,	 foreldra	 og	 sjálfsmati.	 Meðferðin	 samanstóð	 af	
leikjum,	aðallega	hlutverka-	og	spunaleikjum,	og	gagnkvæmum	samræðum.	
Að	 lokinni	 meðferð	 sýndu	 ungmenni	 minni	 einkenni	 hegðunar-	 og	
tilfinningavandamála,	sérstaklega	þau	sem	metin	voru	í	mikilli	áhættu.	Þessar	
breytingar	voru	ennþá	til	staðar	ári	eftir	meðferð.	Hópmeðferð	í	þessu	formi	
virðist	 ýta	 undir	 breytingar	 hjá	 þátttakendum	 en	 í	 sumum	 tilfellum	 komu	
breytingarnar	ekki	fram	fyrr	en	að	einhverjum	tíma	liðnum	sem	bendir	til	þess	
að	 sá	 þroski	 sem	 verið	 er	 að	 ýta	 undir	 taki	 tíma.	 Mestra	 áhrifa	 gætti	 í	
skólaumhverfinu,	 í	 samanburði	 við	 heimilisaðstæður	 og	 komu	 þau	 fram	 í	
bættri	líðan	nemenda	og	betri	aðlögun.			

Yfirlitsgrein	 Daykin,	 Orme,	 Evans	 og	 Salmon	 (2008)	 fjallar	 um	 áhrif	
sviðslista	á	heilsu	ungs	fólks.	Greinin	náði	til	fjórtán	rannsókna	og	fram	komu		
jákvæðar	 vísbendingar	 um	 framfarir	 hjá	 ungmennum	 í	 kjölfar	 inngrips.	
Sérstaklega	var	talið	að	félagsfærni	þeirra	batnaði	og	samskipti	við	jafningja	
auk	 þess	 sem	 fram	 komu	 jákvæðar	 breytingar	 á	 hegðun	 ungmenna.	
Niðurstöður	 í	 eigindlegu	 rannsóknunum	 bentu	 einna	 helst	 til	 þess	 að	
sjálfstraust	ungmenna	ykist	eftir	þátttöku	í	sviðslistarverkefnum	og	og	hæfni	
í	samvinnu.	Hvað	varðar	áfengis-	og	vímuefnaneyslu	voru	nokkrar	rannsóknir	
sem	bentu	til	þess	að	inngrip	á	sviði	leiklistar	gætu	eflt	mótstöðu	nemenda	
gegn	neyslu	og	fært	þeim	aukna	þekkingu	á	fíkniefnum.		

Lasic	 og	 Kenny	 (2002)	 gerðu	 rannsókn	 í	 Ástralíu	 á	 leiklistarstarfi	 fyrir	
ungmenni	 í	 áhættuhópi.	 Nítján	 nemendur	 tóku	 þátt	 í	 leiklistarverkefni	 og	
sýndu	alls	ellefu	 sýningar	 fyrir	 tæplega	600	áhorfendur.	Markmið	 starfsins	
tengdist	heilsueflingu	og	því	að	byggja	upp	seiglu	ungmennanna.	Mælingar	
samanstóðu	 af	 spurningalistum	 og	 viðtölum	 við	 kennara,	 nemendur	 og	
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foreldra	 eftir	 sýningar.	 Í	 niðurstöðum	 komu	 fram	 vísbendingar	 um	 að	
þátttakan	styddi	við	jákvæðari	samskipti	milli	kennara	og	nemenda	auk	þess	
sem	félagsfærni	og	námsgeta	ungmenna	batnaði.	Höfundar	ályktuðu	því	sem	
svo	 að	 þátttaka	 ungmennanna	 í	 leiklistarverkefnum	 væri	 til	 þess	 fallin	 að	
styðja	við	ýmsa	persónulega	styrkleikaþætti	þeirra.		

Leiklistarverkefni	hafa	auk	þess	gefið	góðan	árangur	í	aðlögun	innflytjenda	
að	nýrri	menningu.	Rousseau	og	félagar	(2005)	skoðuðu	þátttöku	ungmenna	
sem	 flytjast	 í	 nýtt	 land	 þar	 sem	 þau	 eru	 í	minnihluta	 í	 slíkum	 verkefnum.	
Rannsóknin	náði	til	tæplega	50	ungmenna,	á	aldrinum	12-18	ára,	sem	komu	
hvaðanæva	að	úr	heiminum	og	fluttust	til	Norður-Ameríku.	Verkefnið	byggði	
að	 mestu	 leyti	 á	 spuna	 og	 lögð	 var	 áhersla	 á	 opin	 samskipti	 og	 frelsi	 til	
tjáningar.	Niðurstöður	bentu	til	þess	að	ungmenni	upplifðu	fyrst	og	fremst	
mikið	öryggi	við	vinnu	verkefnisins.	Þau	gátu	tjáð	sig	opinskátt,	deilt	erfiðum	
tilfinningum	og	 fengið	 aðstoð	 við	 ýmis	mál.	Ungmennin	 í	 hópnum	voru	 af	
ýmsum	þjóðernum	en	í	gegnum	ferlið	öðluðust	þau	meiri	virðingu	fyrir	hvert	
öðru	og	kynntust	innri	manni	hvers	annars.	Þau	áttu	því	auðveldara	með	að	
horfa	framhjá	útliti	eða	uppruna	í	samskiptum	við	hvert	annað.	Þau	þroskuðu	
sjálfsmynd	sína	og	í	gegnum	leikinn	fengu	þau	tækifæri	til	þess	að	prófa	sig	
áfram	með	ólík	hlutverk	og	endurskoða	tvískiptinguna	milli	heimalandsins	og	
nýja	landsins.		
	

2.2.6 Áhrif	leiklistarstarfs	til	framtíðar	

Framkvæmd	var	rannsókn	á	áhrifum	leiklistarstarfs	fyrir	lífstíð	(McCammon,	
Saldana,	Hines	og	Omasta,	2011)	.	Þátttakendur	voru	234	talsins,	á	aldrinum	
18	 til	 70	 ára	 og	 komu	 frá	 36	mismunandi	 bandarískum	 ríkjum	og	 tveimur	
kanadískum	 sýslum.	 Lagðir	 voru	 fyrir	 spurningalistar	 sem	 innihéldu	 bæði	
mælingar	og	opnar	spurningar.	Allir	þátttakendur	höfðu	á	unglingsárum	tekið	
þátt	 í	 einhvers	 konar	 leiklistarverkefni,	 bæði	 kennslu	 og	 uppfærslum	 á	
sýningum	eða	 talþjálfun	 (e.	speech	class).	Rúmlega	helmingur	þátttakenda	
sagðist	 hafa	 tekið	 þátt	 í	 söngleikjauppfærslum	 á	 unglingsárum,	 svo	 sem	
Grease,	Fame	og	Oklahoma	og	fannst	sú	reynsla	ánægjuleg.	Flestir	töldu	sig	
hafa	opnast	við	þátttökuna	og	fengið	meira	sjálfstraust,	lært	að	vinna	í	hópi	
og	 leysa	 vandamál.	 Það	 sem	 er	 áhugavert	 við	 niðurstöður	 rannsóknar	
McCammon	 og	 félaga	 (2011)	 er	 að	 þátttakendur	 lýstu	 því	 hvernig	 þeir	
komust	yfir	ýmis	konar	erfiðleika	með	því	að	taka	þátt	í	leiklistarverkefni.	36%	
þátttakenda	sem	töldu	sig	hafa	yfirstigið	erfiðleika	voru	feimnir,	innhverfir,	
félagslega	 einangraðir	 og	 með	 lítið	 sjálfstraust	 þegar	 þeir	 byrjuðu	 í	
verkefnunum.	 Þeir	 voru	 auk	 þess	 mjög	 meðvitaðir	 um	 sjálfa	 sig,	
vandræðalegir	og	óöruggir.	Leiklistin	gaf	þeim	,,tækifæri	til	þess	að	koma	út	
úr	skelinni	og	eiga	í	samskiptum	við	aðra	sem	höfðu	sömu	áhugamál”	(bls.	
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41).	Aukið	sjálfstraust	í	kjölfar	leiklistarverkefna	hjálpaði	þeim	að	þora	að	taka	
af	skarið	 í	 framtíðinni	og	taka	þátt	 í	verkefnum	sem	þeir	hefðu	líklega	ekki	
annars	gert.	 Einn	 fimmti	þátttakenda	 talaði	einnig	um	hræðslu	við	að	 tala	
fyrir	 framan	annað	 fólk	 sem	 leiklistin	hjálpaði	þeim	að	vinna	með.	Nokkrir	
sögðu	frá	einelti	sem	þeir	urðu	fyrir	og	hvernig	leiklistarumhverfið	var	þeirra	
öruggi	staður	sem	þeir	gátu	leitað	til.	Þátttakendur	lýstu	einnig	hvernig	þeir	
hafi	öðlast	meiri	persónulega	hæfni	í	formi	þess	að	geta	tekist	á	við	streitu,	
hugsað	 hratt	 og	 leyst	 erfið	 vandamál	 heima	 við	 eða	 í	 tengslum	 við	
fjölskyldumeðlimi.	 Auk	 þess	 nefndu	 þeir	 vinnutengda	 þætti	 svo	 sem	
skipulagningu,	 tímastjórnun,	 forgangsröðun	 og	 þrautseigju	 en	 margir	
sögðust	hafa	þroskast	á	þessum	sviðum	við	þátttöku	í	verkefnunum.	Einna	
helst	kom	fram	getan	til	þess	að	taka	höfnun	og	að	gefast	aldrei	upp.	Auk	
þess	nefndu	þeir	meiri	færni	í	samskiptum	í	formi	þess	að	geta	látið	sér	lynda	
við	aðra,	vera	opinn	fyrir	öðrum	og	tillitsöm	hvað	varðar	tilfinningar	annarra.	
Þau	sem	töldu	sig	hafa	verið	í	hlutverki	leiðtoga	í	þeim	verkefnum	sem	þau	
tóku	þátt	í,	lærðu	meðal	annars	að	líta	ekki	of	stórt	á	sig	og	hvað	það	skiptir	
máli	að	allir	hafi	jafna	stöðu	innan	hópsins	(McCammon	o.fl.,	2011).		

Niðurstöður	 í	óbirtu	rannsóknarverkefni	Ogden	(2008)	voru	á	svipuðum	
nótum.	Rannsókn	hennar	náði	til	134	fullorðinna	einstaklinga	í	Kanada	sem	
lýstu	minningum	sínum	um	þátttöku	í	söngleikjaverkefnum	á	unglingsárum.	
Eigindleg	viðtöl	voru	tekin	við	sex	einstaklinga.	Þátttakendur	sögðu	frá	þeim	
tilfinningum	og	líkamlegu	upplifunum	sem	fylgdu	því	að	stíga	á	svið,	einhvers	
konar	náttúrulegri	vímu.	Nokkrir	lýstu	þessu	sem	fíkn	(e.	addiction)	sem	erfitt	
væri	að	losna	við	og	að	það	að	koma	fram	á	sviði	gæfi	svipaða	tilfinningu	og	
eiturlyf.	Allir	töldu	þeir	áhrif	þátttökunnar	hafa	lifað	með	þeim	áfram	meðal	
annars	í	formi	meira	sjálfstrausts,	þrautseigju	og	ábyrgðarkenndar.	Auk	þess	
höfðu	þeir	meiri	vilja	til	að	taka	áhættu	og	prófa	nýja	hluti,	ásamt	því	að	hafa	
lært	hvernig	það	er	að	hafa	fyrir	hlutunum	og	komast	yfir	erfiðleika.		

Rauði	 þráðurinn	 var	 tilfinningin	 að	 tilheyra	 hóp	 sem	 allir	 viðmælendur	
upplifðu	sterkt	við	þátttökuna.	Þeim	fannst	þeir	vera	hluti	af	samfélagi	þar	
sem	allir	unnu	saman	í	átt	að	sameiginlegu	markmiði,	báru	virðingu	fyrir	hver	
öðrum	og	þar	sem	hjálpsemi	var	ríkjandi.	Þeir	töldu	gífurlega	mikilvægt	fyrir	
nemendur	 að	 finna	 þetta,	 því	 sumir	 nemendur	 upplifa	 aldrei	 þessa	
tilfinningu,	ekki	einu	sinni	heima	hjá	sér.	Slík	verkefni	eru	að	þeirra	mati	unnin	
á	jafningjagrundvelli,	hópurinn	samanstendur	af	fjölbreyttum	einstaklingum	
sem	 koma	 saman	 og	 leggja	 sitt	 af	 mörkum	 til	 samfélagsins	 og	 þarna	
viðgangast	ekki	klíkur	og	hópar.	Viðmælendur	lögðu	áherslu	á	að	þátttaka	í	
söngleikjaverkefni	gæfi	nemendum	svo	miklu	meira	en	aukna	hæfni	í	söng,	
dansi	og	leiklist.	Samskiptafærni	aukist,	þeir	læra	að	vinna	í	hópi	og	finna	að	
þeirra	framlag	skiptir	máli.	Þannig	telja	þeir	þátttöku	í	söngleik	geta	breytt	lífi	
barna	til	hins	betra	og	að	þessi	vinna	ýti	undir	þroska	barna	á	öllum	sviðum,	
í	takt	við	fjölgreindakenninguna	sem	á	að	vera	ríkjandi	í	menntun	barna	í	dag.	
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Viðmælendur	 hafa	 því	 mikla	 trú	 á	 söngleikjaverkefnum	 sem	 birtist	 meðal	
annars	í	því	hvernig	þeir	telja	sig	vera	færari	uppalendur	sem	leggja	áherslu	á	
sjálfstraust,	sköpun	og	ríkt	ímyndunarafl	og	mörg	þeirra	starfa	eða	vinna	sem	
sjálfboðaliðar	í	leikhúsum	og	öðru	listrænu	starfi,	sum	með	börnunum	sínum	
(Ogden,	2008).		

	

2.2.7 Borgaraleg	þátttaka	

Sigrún	 Aðalbjarnardóttir	 (2007)	 skilgreinir	 hugtakið	 borgaravitund	 sem	
vitund	 fólks	 á	 því	 hvað	 það	 þýðir	 að	 vera	 borgari	 í	 samfélagi	 með	 þeirri	
ábyrgð,	 réttindum	 og	 skyldum	 sem	 í	 því	 felst.	 Hugtakið	 tekur	 því	 bæði	 til	
hugsunar	og	hegðunar,	það	er	síbreytilegt,	í	stöðugri	þróun	og	tekur	mið	af	
því	samfélagi	sem	hver	borgari	tilheyrir	á	hverjum	tíma	(Abowitz	og	Harnish,	
2006).	Hugtakið	borgaravitund	felur	 í	sér	vísun	 í	ákveðna	hæfnisþætti	sem	
taldir	eru	vera	lykilþættir	til	þess	að	geta	látið	til	sín	taka	í	samfélaginu	(Sigrún	
Aðalbjarnardóttir,	2007).	Dæmi	um	slíka	þætti	eru	félags-	og	samskiptafærni,	
geta	til	að	setja	sig	í	spor	annarra,	réttlætiskennd,	tilfinningalegur	þroski	og	
virðing	 fyrir	 náunganum	 (Sigrún	 Aðalbjarnardóttir,	 2015).	 Það	 er	 því	 að	
mörgu	að	hyggja	þegar	mennta	 skal	ungmenni	 til	 góðra	borgara.	Það	þarf	
bæði	að	gefa	þeim	tækifæri	til	að	öðlast	þekkingu	á	grunnhugtökum,	lögum	
og	 gildum	 lýðræðislegs	 stjórnkerfis	 en	 einnig	 að	 hlúa	 að	 ákveðnum	
þroskaþáttum,	sem	varða	vitsmuni	þeirra,	tilfinningar,	siðferði	og	félagslega	
hæfni	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2007).	Borgaramennt	miðast	því	einkum	að	
því	 að	 gefa	 ungu	 fólki	 tækifæri	 til	 þátttöku	 meðal	 annars	 með	
sjálfboðaliðastarfi,	þátttöku	 í	ýmsum	nefndum	og	ráðum	eða	 í	 félagsstarfi.	
Lykilatriði	 er	 að	 þau	 fái	 að	 taka	 þátt,	 fái	 að	 upplifa	 aðstæður	 og	 öðlast	
persónulega	reynslu	í	því	að	vinna	með	öðrum,	leysa	krefjandi	mál	og	finna	
til	ábyrgðar	(Haste,	2010;	Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2015).		

Evrópusambandið	 (e.	 European	 Union)	 styrkti	 á	 árunum	 2008-2011	
verkefni	 sem	 nefnist	 DICE,	 Drama	 Improves	 Lisbon	 Key	 Competences	 in	
Education.	 	 Þetta	 verkefni	 vísar	 í	 hæfnisþætti	 sem	 Evrópusambandið	 setti	
fram	sem	grundvallarþætti	menntunar	fyrir	einstaklinga	 í	nútímasamfélagi.	
Skoðuð	voru	áhrif	leiklistarstarfs	á	ungmenni	í	tólf	mismunandi	löndum	bæði	
innan	 og	 utan	 Evrópusambandsins.	 Hvati	 rannsóknarinnar	 byggði	 á	 þeirri	
hugsun	að	samkennd,	ábyrgð	og	víðsýni	(e.	openness)	væru	þeir	þættir	sem	
liggja	 til	 grundvallar	 virkrar	 borgaravitundar,	 fjölhyggju	 (e.	 pluralism)	 og	
samheldni.	 Rannsakendur	 telja	 að	 leiklist	 sé	 sú	 aðferð	 sem	 skili	 góðum	
árangri	í	þjálfun	þessara	hæfnisþátta,	einna	helst	þar	sem	börn	og	ungmenni	
virðast	 hafa	 mikinn	 áhuga	 á	 að	 taka	 þátt	 í	 leiklistartengdum	 verkefnum	
(EACEA,	 2008).	 Þeir	 hæfnisþættir	 sem	 taldir	 voru	 eflast	 við	 þátttöku	 í	
leiklistarstarfi	 voru	 samskipti	 á	 móðurmáli,	 námstækni,	 persónu-,	
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fjölmenningar-,	félags-	og	borgaraleg	hæfni,	frumkvæði	og	menningartjáning	
(e.	cultural	expression).	Þátttakendur	voru	um	4475	ungmenni	á	aldrinum	13	
til	16	ára	sem	mörg	höfðu	tekið	þátt	í	leiklistarverkefni	í	skólanum	sínum.	Í	
samanburðarhópi	voru	ungmenni	sem	komu	úr	sama	umhverfi	en	höfðu	ekki	
tekið	 þátt	 í	 leiklistarverkefni.	 Rannsóknin	 notaði	 blandaða	 aðferð	 sem	
innihélt	 meðal	 annars	 spurningalista,	 vettvangsathuganir,	 lýsingar	 á	
aðstæðum	og	viðtöl	við	nemendur	(EACEA,	2008).		

Í	 niðurstöðum	 kom	 fram	 að	 þau	 ungmenni	 sem	 tóku	 þátt	 í	
leiklistarverkefni	 sýndu	 styrkleika	 á	 22	 mismunandi	 sviðum.	 Þau	 voru	 til	
dæmis	öruggari	í	samskiptum,	áttu	auðveldara	með	að	leysa	vandamál	og	að	
vinna	úr	streitu,	sýndu	meiri	 samkennd	og	umhyggju	gagnvart	öðrum,	 leið	
betur	í	skólanum	og	áttu	auðveldra	með	nám.	Í	samanburði	við	þá	sem	ekki	
tóku	þátt	í	leiklistarverkefni	þá	eyddu	þau	minni	tíma	í	að	horfa	á	sjónvarp	og	
spila	tölvuleiki,	en	aftur	á	móti	meiri	tíma	í	að	lesa,	sinna	heimilisverkum,	í	
samveru	með	fjölskyldu	og	í	samræður	við	aðra.	Þau	sýndu	meiri	vilja	til	þess	
að	hafa	áhrif	á	 líf	sitt	og	voru	 líklegri	 til	að	setja	sér	markmið	til	 framtíðar.	
Hvað	 varðar	 borgaravitund	 sérstaklega	 þá	 voru	 þau	 umburðarlyndari	
gagnvart	minnihlutahópum	og	útlendingum,	sýndu	meiri	áhuga	á	að	kjósa	á	
öllum	 aldri,	 meiri	 áhuga	 á	 að	 taka	 þátt	 í	 samfélagslegum	 málum,	 áttu	
auðveldara	 með	 að	 breyta	 skoðun	 sinni	 og	 voru	 í	 heild	 virkari	 borgarar	
(EACEA,	2008).		
	

2.3 Seigla	
Seigla	 er	 skilgreind	 sem	hæfni	 eða	geta	einstaklinga	 til	 þess	 að	þroskast	 á	
heilbrigðan	hátt	þrátt	fyrir	mótlæti	frá	umhverfinu	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	
2016).	 Það	 búa	 allir	 yfir	 seiglu	 í	 mismiklu	 magni	 og	 þetta	 er	 því	 ekki	
persónueinkenni.	 Seigla	 felst	 í	 styrkleikum	 einstaklinga	 á	 ýmsum	 sviðum,	
bæði	 persónulegum	 styrkleikum	 og	 styrkjandi	 umhverfisþáttum	 og	 kemur	
fram	 þegar	 einstaklingur	 stendur	 frammi	 fyrir	 erfiðleikum	 en	 tekst	 þó	 að	
komast	 vel	 á	 legg	 í	 kjölfar	 erfiðleika.	Þessir	 styrkleikar	einstaklinga	geta	 til	
dæmis	 verið	 ákveðnir	 hæfileikar,	 námsgeta,	 samheldin	 fjölskylda,	 góð	
samskiptafærni	og	þátttaka	í	félagsstarfi.	Markmiðið,	til	dæmis	í	forvörnum,	
er	að	efla	slíka	styrkleika	hjá	ungu	fólki	svo	þau	geti	tekist	á	við	fjölbreytileika	
lífsins	og	eigi	auðveldara	með	að	taka	skynsamar	og	rökréttar	ákvarðanir	 í	
hinum	ýmsu	málum	(Benard,	2004;	Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2016).		

Seigla	 er	 þroskaferli	 og	 verður	 til	 með	 samspili	 margra	 þátta,	 bæði	
persónulegra	þátta	og	umhverfisþátta.	Allir	þessir	þættir	leggja	grunninn	að	
heilbrigðum	 þroska	 ungmenna	 og	 geta	 forðað	 þeim	 frá	 áhættuhegðun	
(Hodder	o.fl.,	2011).	Áhættuþættir	 í	 lífi	barna	eru	innri	eða	ytri	þættir	sem	
gera	ungmenni	móttækilegri	fyrir	neikvæðum	áhrifum	úr	umhverfinu	og	þar	
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af	leiðandi	eru	þau	líklegri	til	að	ná	ekki	að	þroskast	á	heilbrigðan	hátt.	Þar	
má	 til	 dæmis	 nefna	 að	 alast	 upp	 í	 fátækt	 eða	 að	 verða	 fyrir	 ofbeldi	 eða	
misnotkun.	Þau	börn	sem	talin	eru	vera	í	mikilli	áhættu	en	tekst	að	þroskast	
á	 farsælan	 hátt	 eru	 sögð	 búa	 yfir	 mikilli	 seiglu	 (Rew	 og	 Horner,	 2003).	
Unglingar	sem	eru	hæfir	félagslega	og	námslega	og	bera	virðingu	fyrir	sjálfum	
sér	eru	minna	móttækilegir	fyrir	áhættuþáttum	í	umhverfinu	en	þeir	sem	ekki	
búa	yfir	slíkri	hæfni	(Luthar	og	Zigler,	1991).	

Seigla	 er	 gagnvirkt	 ferli	 sem	 verður	 fyrir	 áhrifum	 verndandi	 þátta,	 en	
verndandi	þáttur	er	ákveðin	hæfni	sem	er	nauðsynleg	til	þess	að	seigla	komi	
fram	hjá	einstaklingi	 (Dyer	og	McGuinnes,	1996).	Verndandi	þættir	 í	 seiglu	
ungmenna	skiptast	 í	þrjá	 flokka,	persónulega	þætti,	 fjölskyldutengda	þætti	
og	samfélagslega	þætti	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2016).	Ástæðan	fyrir	því	að	
lögð	er	áhersla	á	verndandi	þætti	í	stað	áhættuþátta	er	að	rannsóknir	hafa	
sýnt	 að	 verndandi	 þættir	 spá	 betur	 fyrir	 um	 jákvæða	 útkomu	 hjá	
einstaklingum	 í	 áhættuhópi	 en	 áhættuþættir	 um	 neikvæða	 útkomu.	
Áhættuþættir	spá	fyrir	um	neikvæða	útkomu	hjá	um	það	bil	20-50%	þeirra	
sem	 alast	 upp	 í	 krefjandi	 aðstæðum,	 en	 verndandi	 þættir	 spá	 fyrir	 um	
jákvæða	 útkomu	 hjá	 um	 það	 bil	 50-80%	 þeirra	 sem	metnir	 eru	 í	 áhættu	
(Benard,	2004).		

Werner	 og	 Smith	 (2001)	 fylgdust	 til	 dæmis	 með	 700	 börnum	 í	
Bandaríkjunum	 alast	 upp	 í	 áhættuumhverfi.	 Þeir	 fundu	 út	 að	 rúmlega	
helmingur	þeirra	sem	ólust	upp	í	gífurlega	krefjandi	umhverfi	komust	vel	á	
legg,	 en	 flestir	 þeirra	 höfðu	 þróað	 með	 sér	 aðferðir	 til	 að	 takast	 á	 við	
aðstæðurnar,	svo	sem	góða	samskiptafærni,	fasta	vinnu	og	stöðug	sambönd	
við	aðra.	Það	má	því	álykta	að	það	séu	einhverjir	þættir,	bæði	persónulegir	
og	í	umhverfinu,	sem	ýta	undir	það	að	einstaklingar	þroskast	á	eðlilegan	hátt	
þrátt	 fyrir	 mótlæti.	 Áhersla	 í	 forvörnum	 hefur	 því	 verið	 á	 að	 styrkja	
einstaklinginn	jafnt	og	þétt	í	gegnum	lífið	í	stað	þess	að	bregðast	við	þegar	
hann	er	kominn	í	erfiðleika	(Benard,	2004).	

Hér	á	eftir	 verður	 fjallað	um	þá	verndandi	þætti	 sem	ályktað	er	um	að	
eflist	 við	 þátttöku	 í	 söngleikjastarfi,	 svo	 sem	 sjálfstraust,	 trú	 á	 eigin	 getu,	
þroska	sjálfsmyndar	og	samskiptafærni.	Auk	þess	verður	fjallað	um	mikilvægi	
stuðnings	 frá	 fjölskyldu	og	góðrar	aðlögunar	ungmenna	að	skóla	og	 tengsl	
þess	við	söngleikjastarf.		
	

2.3.1 Persónulegir	verndandi	þættir	

Persónulegir	 verndandi	 þættir	 eru	 þeir	 sem	 beinast	 að	 einstaklingnum	
sjálfum	en	þar	má	nefna	sjálfstraust,	trú	á	eigin	getu,	hæfileika,	félagsfærni	
og	getu	til	að	leysa	vandamál.	Það	að	finna	tilgang	í	lífi	sínu	og	finnast	maður	
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tilheyra	einhverjum	stað	eða	hópi,	er	einnig	verndandi	þáttur	(Benard,	2004;	
Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2016).		
	

2.3.1.1 Sjálfstraust	og	trú	á	eigin	getu	
Trú	á	eigin	getu	er	mat	einstaklinga	á	því	hvort	þeir	geti	framkvæmt	það	sem	
til	 þarf	 til	 þess	 að	 ná	 settu	markmiði.	 Því	meiri	 trú	 sem	 ungmenni	 hafa	 á	
sjálfum	sér	því	líklegri	eru	þau	til	þess	að	leggja	meira	á	sig	þegar	þau	standa	
frammi	fyrir	hindrun.	Trú	á	eigin	getu	er	nátengd	sjálfstrausti	en	sjálfstraust	
er	heildar	mat	á	því	hvað	ungmenni	finnst	um	sjálft	sig	en	trú	á	eigin	getu	er	
bundin	 aðstæðum.	 Til	 dæmis	 getur	 ungmenni	 talið	 sig	 vera	 góðan	 í	
stærðfræði	en	það	er	ekki	 fyrr	en	hann	stendur	frammi	fyrir	erfiðu	dæmi	 í	
stærðfræði	sem	trú	á	eigin	getu	kemur	fram	(Bandura,	1986).		

Albert	Bandura	(1982)	taldi	það	skipta	miklu	máli	að	einstaklingur	hefði	
gott	 sjálfstraust.	 Hann	 hélt	 því	 fram	 að	 sjálfsmat	 einstaklinga	 hefði	 áhrif		
meðal	 annars	 á	 hugsun,	 hegðun	 og	 tilfinningalega	 örvun.	 Því	 meira	
sjálfstraust	sem	einstaklingurinn	upplifir	því	betri	verður	frammistaða	hans	í	
lífinu.	Það	hversu	mikið	sjálfstraust	einstaklingur	telur	sig	hafa	getur	einnig	
haft	 áhrif	 á	 þau	 bjargráð	 sem	 hann	 notar,	 lífeðlisleg	 viðbrögð	 við	 streitu,	
viðbrögð	við	mistökum,	löngun	til	að	ná	árangri,	innri	áhugahvöt	og	hversu	
vel	er	unnið	að	starfsframa	(Bandura,	1982).	Einnig	eru	þeir	einstaklingar	sem	
eru	með	mikið	sjálfstraust	viljugri	til	þess	að	tjá	sig	í	hópi	(LePine	og	Van	Dyne,	
1998).	Almennt	vill	fólk	trúa	því	að	það	skipti	máli	og	hafi	tilgang	í	lífinu	og	
löngunin	í	þá	tilfinningu	ýtir	fólki	áfram	og	fær	það	til	að	leggja	sig	fram	við	
öll	 verkefni	 (Crocker	 og	 Knight,	 2005).	 Hafi	 einstaklingurinn	 mikla	 trú	 á	
sjálfum	sér	er	því	líklegt	að	hann	muni	leggja	meira	á	sig	þegar	hann	stendur	
frammi	fyrir	hindrunum	eða	neikvæðri	reynslu	(Bandura,	1977).	

Rannsóknir	hafa	sýnt	að	sjálfstraust	hefur	sterk	tengsl	við	hamingju,	að	því	
leyti	að	einstaklingar	sem	hafa	gott	sjálfstraust	eru	hamingjusamari	en	þeir	
sem	 hafa	 minna	 sjálfstraust.	 Einkum	 finna	 þeir	 sem	 eru	 með	 minna	
sjálfstraust	fyrir	meira	þunglyndi	og	líður	almennt	verr	heldur	en	fólki	með	
gott	sjálfstraust	(Baumeister,	Campbell,	Krueger	og	Vohs,	2003).	Geðheilsa	
ungmenna	hefur	auk	þess	verið	tengd	við	sjálfstraust.	Þegar	sjálfstraust	fer	
þverrandi	á	unglingsárum	eru	meiri	líkur	á	að	ungmenni	upplifi	þunglyndis-	
og	kvíðaeinkenni	(Bologninni,	Plancherel,	Bettschart	og	Halfon,	1996).	Einnig	
eru	 þau	 ungmenni	 sem	 hafa	 lítið	 sjálfstraust	 í	 meiri	 hættu	 á	 að	 sýna	
andfélagslega	 hegðun,	 árásargirni	 og	 afbrotahegðun	 (Donnellan,	
Trzesniewski,	 Robins,	 Moffit	 og	 Caspi,	 2005).	 Sjálfstraust	 hefur	 auk	 þess	
tengsl	við	námsárangur	en	Pullman	og	Allik	 (2008)	skoðuðu	þau	tengsl	hjá	
tæplega	5000	eistneskum	unglingum.	Þeir	fundu	að	almennt	sjálfstraust	eða	
heildarsjálfsmat	 einstaklings	 (e.	 global	 self	 esteem)	 gefur	 litla	 forspá	 um	
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námsárangur.	 Hins	 vegar,	 þegar	 trú	 nemenda	 á	 getu	 þeirra	 námslega	 var	
skoðuð	sérstaklega	þá	komu	fram	jákvæð	tengsl	þar	á	milli.		

	

2.3.1.2 Sjálfsmynd	unglinga	
Eitt	af	mikilvægustu	verkefnum	unglingsáranna,	að	mati	Erikson	(1968)	er	að	
skapa	sér	heildstæða	sjálfsmynd,	en	ef	unglingi	tekst	þetta	verkefni	ekki	þá	
geti	 komið	 fram	 það	 sem	 hann	 kallar	 hlutverkabrenglun	 sem	 veldur	
óstöðugleika	á	sjálfsmynd	(Aldís	Unnur	Guðmundsdóttir,	2007).	Sjálfsmynd	
er	skilgreind	sem	sú	heildarsýn	sem	ungmenni	hefur	á	sjálfum	sér	og	felur	í	
sér	 lýsingu	á	því	hver	hann	er	 (Harter,	1990).	Vísbendingar	eru	um	að	þeir	
sem	 eiga	 í	 erfiðleikum	 með	 sjálfsmynd	 sína	 á	 unglingsárum	 muni	 eiga	 í	
erfiðleikum	 áfram	 á	 fullorðinsárum,	 en	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 neikvæð	
sjálfsmynd	 getur	 tengst	 andlegri	 líðan,	 svo	 sem	 þunglyndi	 og	 ýmsum	
hegðunarvanda	(Vigdís	Hrönn	Viggósdóttir	og	Guðrún	Kristjánsdóttir,	2016).		

Sjálfsmynd	unglinga	er	í	stöðugri	þróun	og	tekur	sífelldum	breytingum,	en	
sjálfstraust	 minnkar	 á	 unglingsárum	 og	 nær	 lágmarki	 við	 13	 ára	 aldur.	
Unglingar	 eru	 því	 í	 sérstakri	 áhættu	 við	 12	 ára	 aldur.	 Ungmenni	 þurfa	 að	
takast	á	við	ýmis	verkefni	 tengd	sjálfsmynd	sinni.	Þau	upplifa	 til	að	mynda	
mismunandi	sjálfsmyndir	hjá	sjálfum	sér	eftir	aðstæðum	en	slíkt	getur	valdið	
togstreitu.	Þau	upplifa	auk	þess	ósamræmi	á	milli	raunsjálfs	(e.	actual	self),	
þess	sem	þau	eru,	og	fyrirmyndarsjálfs	(e.	ideal	self),	þess	sem	þau	vilja	vera.	
Fyrirmyndir	þeirra	eru	oftar	en	ekki	óraunhæfar	og	því	geta	ungmenni	átt	í	
erfiðleikum	með	að	sjá	 styrkleika	 sína	 sökum	þessa.	Að	 lokum	upplifa	þau	
hvernig	 falskt	 sjálf	 (e.	 false	 self)	 birtist	 í	 ýmsum	 aðstæðum,	 en	 þá	 hegðar	
ungmenni	 sér	 gegn	 eigin	 viðhorfum,	 gildum	 og	 bestu	 vitund,	 það	 er	
ungmenni	 hegðar	 sér	 andstætt	 sínu	 sanna	 sjálfi	 (e.	 authentic	 self).	 Þetta	
verður	oft	vegna	jafningjaþrýstings	en	ungmennið	vill	þá	gjarnan	falla	 inn	 í	
hópinn	og	þóknast	öðrum	(Harter,	1990).		

	

2.3.1.3 Félags-	og	samskiptafærni	
Félagsfærni	felst	fyrst	og	fremst	í	því	að	vera	góður	í	samskiptum.	Auk	þess	
skiptir	máli	að	geta	 lesið	 fólk	bæði	út	 frá	orðum	og	 líkamsstöðu,	koma	vel	
fram	 þegar	 þú	 hittir	 einhvern	 og	 að	 geta	 aðlagast	 hinum	 ýmsu	 félagslegu	
aðstæðum	 á	 farsælan	 hátt	 (Baron	 og	 Markman,	 2000).	 Niðurstöður	
rannsókna	benda	til	þess	að	 félagsfærni	eflist	með	þátttöku	 í	hópvinnu	og	
samskiptum	við	aðra,	en	Vygotsky	(1978)	taldi	til	dæmis	að	nemendur	gætu	
lært	meira	og	 sett	 sér	háleitari	markmið	 í	 samvinnuverkefnum	heldur	en	 í	
einstaklingsverkefnum.	 Söngleikjastarf	 er	 dæmi	 um	 samvinnuverkefni	 þar	
sem	ungmenni	verða	að	eiga	í	samskiptum	og	vinna	saman	til	þess	að	klára	
verkefnið	(Ogden,	2008).		
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Það	að	taka	þátt	í	tómstund	með	einhverjum	sem	þér	líkar	vel	við	og	sem	
líkar	vel	við	þig	á	móti	er	talið	ýta	undir	tilfinningalega	velferð	einstaklinga	og	
um	 leið	 auka	 gleðilega	 upplifun	 í	 lífi	 fólks	 (Spencer,	 2006).	 Rannsóknir	 á	
Íslandi	hafa	sýnt	að	unglingar	sem	taka	þátt	í	skipulögðu	tómstundastarfi	með	
öðrum	unglingum	eru	mun	ólíklegri	 til	 þess	 að	 leiðast	 út	 í	 áhættuhegðun.	
Þátttaka	 í	 þess	 konar	 starfi	 gefur	 tækifæri	 til	 að	 breyta	 andrúmslofti	 og	
menningu	innan	vinahópa,	en	jafningjar	eru	helsti	áhrifavaldur	unglingsins	og	
þeir	hafa	mest	áhrif	á	hann	hvað	varðar	vímuefnaneyslu	(Inga	D.	Sigfúsdóttir	
o.fl.,	 2008).	 Jafningjasambönd	 geta	 því	 haft	 jákvæð	 eða	 neikvæð	 áhrif	 á	
unglinga	og	felst	munurinn	í	gæðum	sambandanna	(Rew	og	Horner,	2003).	
Þeir	unglingar	sem	eyða	miklum	tíma	með	vinum	sínum,	eiga	vini	sem	eru	
eldri	og	eru	mögulega	farnir	að	stunda	áhættutengda	hegðun	eru	líklegri	en	
aðrir	 til	 að	 lenda	 í	 vandamálum	 þegar	 þeir	 eldast	 (Duncan,	 Duncan	 og	
Strycker,	2000).	Ef	unglingar	eiga	hins	vegar	vini	sem	eru	ábyrgir,	áhugasamir	
um	nám	og	reglusamir,	þá	geta	tengslin	stuðlað	að	jákvæðum	þroska	sjálfsins	
og	meira	sjálfstrausti	(Laible,	Carlo	og	Roesch,	2004).	Félagslegur	stuðningur	
og	 vinátta	 getur	 auk	 þess	 stuðlað	 að	 bættri	 heilsu	 einstaklings	 (Argyle	 og	
Martin,	 1991;	 Schroevers,	 Helgeson,	 Sanderman	 og	 Ranchor,	 2009).	 Til	
dæmis	getur	streita	truflað	ónæmiskerfið	sem	gerir	 fólk	 líklegra	til	þess	að	
veikjast	 (Segestrom	og	Miller,	2004),	en	 félagslegur	 stuðningur	getur	bætt	
það	upp	með	jákvæðum	tilfinningum.	Slíkur	stuðningur	gefur	fólki	einnig	færi	
á	að	takast	á	við	streitu	á	uppbyggilegri	hátt	en	til	dæmis	að	drekka	áfengi,	
reykja	eða	stunda	aðra	áhættuhegðun	(Argyle	og	Martin,	1991).		

Sigrún	 Aðalbjarnardóttir	 telur	 virðingu	 og	 umhyggju	 vera	 með	
mikilvægustu	lífsgildum	hverrar	manneskju.	Í	bók	sinni	Virðing	og	umhyggja,	
Ákall	21.	aldarinnar	(2007)	fjallar	hún	sérstaklega	um	gagnkvæma	virðingu	í	
samskiptum	og	mikilvægi	þess	að	börn	og	ungmenni	njóti	virðingar	bæði	sín	
á	milli	og	af	hálfu	uppalenda,	hvort	sem	það	eru	til	dæmis	foreldrar,	kennarar	
eða	leiðbeinendur	í	frístund.	Þegar	barn	nýtur	virðingar	eldra	fólks	þá	upplifir	
það	 að	 á	 það	 sé	 hlustað,	 skoðanir	 þess	 og	 hugmyndir	 eru	 metnar	 að	
verðleikum	 og	 barninu	 finnst	 það	 mikilvægt.	 Þegar	 við	 sýnum	 ungmenni	
virðingu	af	þessum	toga	ölum	við	á	sjálfstrausti	þess	og	eflum	trú	á	eigin	getu.	
Virðing	 verður	 til	 í	 samskiptum	 okkar	 við	 aðra	 og	 birtist	 meðal	 annars	 í	
orðanotkun	og	því	hvernig	komið	er	fram	við	annað	fólk.			

Almenn	samskiptafærni	felst	í	hæfni	ungmenna	til	að	leysa	ágreining	og	
ýmis	 mál	 með	 samskiptum.	 Það	 skiptir	 miklu	 máli	 að	 unglingur	 sé	 fær	 í	
samskiptum	og	það	getur	verið	verndandi	þáttur	í	seiglu	unglingsins.	Grunnur	
farsælla	samskipta	felst	í	því	að	geta	samræmt	eigin	sjónarmið	og	annarra	og	
geta	séð	mál	frá	öðru	sjónarhorni	en	þínu	eigin.	Þegar	unglingi	tekst	að	gera	
þetta	 eflir	 hann	 getu	 sína	 til	 að	 leysa	 krefjandi	 mál	 á	 skynsamlegan	 hátt	
(Selman	 og	 Aðalbjarnardóttir,	 2000;	 Sigrún	 Aðalbjarnardóttir,	 1998).	
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Lykilatriði	 farsælla	samskipta	er	því	virðing	 fyrir	öðrum	en	þegar	hún	er	 til	
staðar	þá	getur	ungmenni	sett	sig	í	spor	annarra,	litið	á	aðra	sem	jafningja,	
rætt	 tiltekin	 mál	 á	 uppbyggilegan	 hátt	 og	 sýnt	 tillitssemi	 (Sigrún	
Aðalbjarnardóttir,	2007).		

Unglingar	eru	viðkvæmari	fyrir	neikvæðum	áhrifum	úr	umhverfinu	ef	þá	
skortir	 samskiptafærni	 og	 geta	 þá	 leitað	 í	 áhættusama	 hegðun	 á	 erfiðum	
tímum	í	stað	uppbyggilegrar	hegðunar	(Botvin	og	Griffin,	2007).		Í	rannsókn	
Sigrúnar	Aðalbjarnardóttur	(2001)	kom	til	dæmis	í	 ljós	að	14	ára	ungmenni	
sem	 sýndu	 árásargirni	 í	 samskiptum	 voru	 líklegri	 til	 þess	 að	 hafa	 reykt	 og	
neytt	áfengis	við	14	ára	aldur.	Við	17	ára	aldur	voru	þau	einnig	líklegri	til	þess	
að	reykja	daglega,	neyta	áfengra	drykkja	í	of	miklu	magni	og	til	að	hafa	prófað	
sterkari	 vímuefni.	 Auk	 þess	 leiddi	 rannsóknin	 í	 ljós	 að	 unglingar	 sem	 sýna	
góða	 samskiptahæfni	 við	 14	 ára	 aldur	 eru	 líklegri	 til	 þess	 að	 hafa	 meira	
sjálfstraust	og	meiri	trú	á	eigin	getu	til	þess	að	hafa	áhrif	á	líf	sitt.		

Hæfni	ungmenna	 í	 samskiptum	getur	einnig	haft	 áhrif	 á	 andlega	heilsu	
þeirra.	 Í	 rannsókn	Arnarson	og	Craighead	 (2009)	 var	 fyrirbyggjandi	 inngrip	
lagt	fyrir	14	ára	íslensk	ungmenni	sem	höfðu	skimast	með	þunglyndiseinkenni	
eða	neikvætt	hugsanamynstur.	Helmingur	ungmennanna	fékk	fyrirbyggjandi	
inngrip	en	hinn	helmingurinn	hélt	áfram	þeirri	meðferð	sem	þeir	þá	voru	í.	
Inngripið	 var	 styrkingarverkefni	 sem	 átti	 að	 styrkja	 seiglu	 þeirra	 gegn	
lyndisröskunum.	Til	dæmis	var	unnið	með	samskiptafærni,	hegðun	og	hæfni	
til	að	leysa	vanda.	Niðurstöður	studdu	tilgátur	um	að	þeir	sem	fengu	inngrip	
væru	með	 lægri	 tíðni	 alvarlegs	 þunglyndis	 heldur	 en	 þeir	 sem	 ekki	 fengu	
inngripið.		

	

2.3.2 Fjölskyldutengdir	verndandi	þættir	

Fjölskyldutengdir	verndandi	þættir	snúa	að	fjölskyldunni	og	er	til	dæmis	lögð	
áhersla	 á	 gott	 samband	 barns	 við	 fjölskyldu,	 leiðandi	 og	 stuðningsríkt	
uppeldi,	 hæfilega	 efnahagslega	 stöðu	og	 góða	 geðheilsu	 foreldra	 (Benard,	
2004).	Uppeldisaðferðir	foreldra	eru	því	verndandi	þáttur	góðrar	aðlögunar	
barna	 og	 ungmenna	 og	 hafa	 ákveðið	 forvarnagildi	 (Benard,	 2004;	 Sigrún	
Aðalbjarnardóttir,	2016;	Sigrún	Aðalbjarnardóttir	og	Leifur	G.	Hafsteinsson,	
2001)	en	rannsóknir	(Margrét	Lilja	Guðmundsdóttir,	o.fl.,	2015)	hafa	meðal	
annars	sýnt	að	samvera	unglinga	með	foreldrum	sínum	og	sterk	tengsl	við	þá	
draga	úr	líkum	á	vímuefnaneyslu.	Þeir	unglingar	sem	eru	í	sterkum	tengslum	
við	foreldra	sína	fá	auk	þess	meiri	stuðning	frá	þeim.	

Upprunalega	 skilgreindi	 Diana	 Baumrind	 (1967;	 1971)	 þrjár	 ólíkar	
uppeldisaðferðir	 sem	 foreldrar	 eða	 aðrir	 umönnunaraðilar	 fylgja:	 leiðandi,	
skipandi	og	eftirlátssama	foreldra.	Leiðandi	uppeldi	felst	meðal	annars	í	því	
að	setja	barni	skýr	mörk	með	útskýringum,	sýna	barni	mikla	hlýju,	stuðning	
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og	örvun,	ýta	undir	sjálfstæða	hugsun	barnsins	og	leyfa	því	að	hafa	áhrif	á	sitt	
eigið	líf.	Skipandi	foreldrar	stjórna	með	óútskýrðum	reglum	og	sýna	litla	hlýju	
og	 örvun.	 Eftirlátssamir	 foreldrar	 sýna	 hins	 vegar	 mikla	 hlýju,	 en	 eru	
undanlátssamir	og	setja	börnum	ekki	skýr	mörk	(Aunola,	Stattin	og	Nurmi,	
2000;	Baumrind,	1971;	Benard,	2004;	Sigrún	Aðalbjarnardóttir	og	Leifur	G.	
Hafsteinsson,	 2001).	 Maccoby	 og	 Martin	 (1983)	 bættu	 við	 fjórðu	
uppeldisaðferðinni,	 afskiptalausum	 foreldrum,	 en	 sú	 aðferð	 er	 talin	 hafa	
neikvæðustu	afleiðingarnar	fyrir	börn.	Afskiptalausir	foreldrar	eru	þeir	sem	
hvorki	setja	barni	skýr	mörk	né	sýna	því	hlýju	og	stuðning.	Lamborn	og	félagar	
hennar	(Lamborn,	Mounts,	Steinberg	og	Dornbusch,	1991)	hönnuðu	síðan	í	
upphafi	 tuttugustu	 aldar	 mælingu	 á	 uppeldisháttum	 sem	 byggði	 á	
framangreindum	kenningum	sem	kenndar	eru	við	Baumrind.		

Íslenskar	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 forvarnagildi	 leiðandi	 uppeldis.	
Ungmenni	 sem	búa	 við	 leiðandi	 uppeldi	 eru	 til	 dæmis	 ólíklegri	 til	 þess	 að	
reykja	14	ára	og	vera	byrjaðir	að	reykja	við	17	ára	aldur	í	samanburði	við	þá	
sem	fá	skipandi	og	afskiptalaust	uppeldi	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir	og	Leifur	
G.	Hafsteinsson,	2001).	Unglingar	sem	fá	viðurkenningu	og	mikinn	stuðning	
frá	foreldrum	sínum	og	fá	að	taka	þátt	í	ákvörðunum	um	þeirra	eigið	líf	eru	
jafnframt	 líklegri	 til	 að	 hafa	 meira	 sjálfsálit	 (Sigrún	 Aðalbjarnardóttir	 og	
Kristín	 Lilja	 Garðarsdóttir,	 2004a).	 Þeir	 unglingar	 sýndu	 einnig	 minnst	
einkenni	 depurðar,	 í	 samanburði	 við	 þá	 unglinga	 sem	 höfðu	 alist	 upp	 við	
mikla	 stjórn	og	 lítinn	 stuðning	 foreldra	 (Sigrún	Aðalbjarnardóttir	og	Kristín	
Lilja	 Garðarsdóttir,	 2004b).	 Uppeldishættir	 hafa	 einnig	 verið	 tengdir	 við	
námsárangur	(Kristjana	Stella	Blöndal	og	Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2016)	og	
brotthvarf	frá	námi	(Blondal	og	Adalbjarnardottir,	2009).	Ungmenni	sem	telja	
sig	búa	við	 leiðandi	uppeldi	við	14	ára	aldur	eru	líklegri	til	þess	að	ná	betri	
árangri	 á	 samræmdum	 prófum	 við	 15	 ára	 aldur	 og	 til	 þess	 að	 hafa	 lokið	
framhaldsskóla	 átta	 árum	 síðar.	 Traust	 geðtengsl	 við	 umönnunaraðila	 og	
stuðningsríkt	uppeldi	frá	unga	aldri	er	auk	þess	talið	ýta	undir	gott	sjálfstraust	
ungmenna	og	trú	þeirra	á	eigin	getu	(Laible,	Carlo	og	Roesch,	2004).	Það	að	
hafa	góð	tengsl	við	fjölskyldu	er	því	verndandi	þáttur	fyrir	þroska	ungmenna	
á	hinum	ýmsu	sviðum.	Þó	virðist	ekki	skipta	öllu	máli	hver	umönnunaraðilinn	
er	 heldur	 þarf	 unglingur	 aðeins	 að	 finna	 fyrir	 tengslum	 við	 ábyrgan	 aðila,	
upplifa	að	hann	skipti	máli	og	að	hans	rödd	heyrist	(Benard,	2004).		
	

2.3.3 Samfélagslegir	verndandi	þættir	

Persónulegir	 styrkleikaþættir	 geta	 verið	 verndandi	 en	 þeim	 þarf	 að	 fylgja	
stuðningsríkt	félagslegt	umhverfi	til	þess	að	áhrifin	verði	sem	mest.	Greind	
hefur	til	dæmis	verið	talinn	verndandi	þáttur	en	Luthar,	Lyman	og	Crossman	
(2014)	 fundu	 að	minna	 greindu	 barni	 farnaðist	 betur	 í	 góðum	 aðstæðum	
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heldur	en	mjög	greindu	barni	í	krefjandi	aðstæðum.	Aðstæður	og	umhverfi	
skipta	því	máli.	

Samfélagslegir	 verndandi	 þættir	 snúa	 að	 mestu	 að	 skóla	 barna	 og	
nærsamfélagi	þess.	Hér	skiptir	félagsleg	þátttaka	gífurlegu	máli,	sérstaklega	
hjá	börnum	sem	eru	í	áhættuhópi,	en	auk	þess	góður	skóli	og	góð	félagsleg	
tengsl	bæði	við	fullorðna	og	jafningja.	Jákvæð	aðlögun	að	skóla	skiptir	einnig	
miklu	 máli	 sem	 og	 að	 menning	 samfélagsins	 sé	 styðjandi	 (Benard,	 2004;	
Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2016).	Stuðningur	og	góður	árangur	 í	 skóla	getur	
aukið	sjálfstraust	og	trú	ungmenna	á	eigin	getu	(Stewart,	Reid	og	Mangham,	
1997).	Árangur	þeirra	í	skólanum	þarf	ekki	að	vera	námslegur,	heldur	á	þetta	
einnig	við	um	óformlegt	nám,	svo	sem	tómstundastarf	af	ýmsum	toga	(Rew	
og	Horner,	2003).		

Unglingar	sem	eru	 í	veikum	tengslum	við	skólann	eru	 líklegri	til	þess	að	
tileinka	sér	lífsstíl	sem	tengist	vímuefnaneyslu	vegna	þess	að	rof	hefur	orðið	
á	tengslum	unglingsins	við	gildi	samfélagsins	(Margrét	Lilja	Guðmundsdóttir	
o.fl.,	2015).	Resnick	og	félagar	(1997)	fundu	til	dæmis	að	þættir	í	skólanum	
og	 umhverfi	 skólans	 geta	 aukið	 líkurnar	 á	 áhættutengdri	 hegðun	 hjá	
ungmennum.	Þeir	nemendur	sem	voru	í	slæmu	sambandi	við	skólann,	fengu	
lægri	 einkunnir	 og	 var	 jafnvel	 haldið	 aftur	 um	 bekk	 og	 sýndu	 meiri	
áhættutengda	hegðun	en	þeir	sem	voru	í	sterku	sambandi	við	skólann.	Því	er	
mikilvægt	að	unglingar	nái	að	tengjast	skólaumhverfi	sínu	sterkum	böndum	
og	upplifi	stuðning	þaðan.	Skuldbinding	ungmenna	(e.	school	engagement)	
við	 skólann	 hefur	 einnig	 verið	 tengd	 við	 námsárangur	 ungmenna	 og	
brotthvarf	 þeirra	 úr	 skóla	 (Kristjana	 Stella	 Blöndal	 og	 Sigrún	
Aðalbjarnardóttir,	2016)	en	rannsóknir	hafa	sýnt	að	því	skuldbundnari	sem	
ungmenni	er	skóla	sínum	því	líklegri	eru	þau	til	að	ná	árangri	og	klára	nám	
sitt.		

Stuðningsríkt	skólaumhverfi	gefur	öllum	nemendum	tækifæri	til	að	njóta	
sín,	byggja	upp	persónulega	hæfni	og	sjálfstæði,	með	 jákvæðum	tengslum	
við	annað	fólk.	Áhersla	þarf	að	vera	á	markmið	sem	ýta	undir	persónulegan	
árangur	nemenda	í	stuðningsríku	umhverfi,	en	ekki	á	markmið	sem	geta	leitt	
til	 samkeppni,	 svo	 sem	 einkunnir.	 Ef	 skólinn	 byggir	 á	 þessum	 gildum	 er	
líklegra	að	aðlögun	nemenda	verði	betri	(Wang	og	Holcombe,	2010).	Ef	hvert	
barn	 á	 að	 fá	 tækifæri	 til	 að	 njóta	 sín	 og	 fá	 kennslu	 í	 anda	
fjölgreindarkenningar	 Howard	 Gardners	 (Gardner	 og	 Hatch,	 1989)	 þarf	
námið	sem	skólar	bjóða	upp	á	að	vera	fjölbreytt,	hvort	sem	það	er	formlegt	
eða	óformlegt.	Rannsóknir	gefa	vísbendingar	um	að	söngleikjastarf	geti	haft	
viðvarandi	 og	 djúpstæð	 áhrif	 á	 ungmenni	 sem	 geti	 skipt	 sköpum	 fyrir	 líf	
þeirra,	mögulega	 vegna	þess	 að	 starfið	 snertir	 við	mörgum	sviðum	þroska	
þeirra	og	býður	upp	á	fjölbreytt	verkefni	(sjá	t.d.	Ogden,	2008	og	McCammon	
o.fl.,	2011).		
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Jákvætt	samband	ungmenna	við	kennara	sína	og	leiðbeinendur	getur	auk	
þess	 virkað	 sem	 verndandi	 þáttur	 fyrir	 þroska	 þeirra	 (Stewart,	 Reid	 og	
Mangham,	 1997)	 og	 þessi	 sambönd	 hafa	 tengsl	 við	 metnað	 nemenda	 og	
þátttöku	 þeirra	 í	 námi	 (Wang	 og	 Holcombe,	 2010).	 Ogden	 (2008)	 leggur	
áherslu	 á	 að	 söngleikjastarf	 sé	 ólíkt	 hefðbundnu	 skólastarfi	 og	 kennslu	
sérstaklega	 hvað	 varðar	 sambandið	 á	 milli	 kennara	 og	 nemenda.	 Í	
söngleikjastarfinu	er	námið	miðað	að	nemandanum	og	hlutverk	kennarans	
verður	 meira	 styðjandi	 (e.	 supportive)	 frekar	 en	 stjórnandi	 (e.	 leading).	
Nemandi	 fær	 því	 tækifæri	 til	 þess	 að	 leggja	 sitt	 af	mörkum,	með	 tilliti	 til	
þroska	 hans,	 í	 raunverulegum	 aðstæðum	 og	 í	 styðjandi	 umhverfi.	 Í	
söngleikjastarfi,	og	öðru	námi,	á	sér	stað	herminám	(e.	modeling)	þar	sem	
unga	fólkið	lærir	af	fullorðna	fólkinu	en	auk	þess	taka	þau	viðbrögð	fullorðna	
aðilans,	til	dæmis	tilfinningaleg	viðbrögð	hans,	 í	tengslum	við	eigin	hegðun	
og	 annarra	 til	 fyrirmyndar	 (e.	 imitation)	 og	 líkja	 eftir	 þeim	 í	 framtíðinni	
(Bandura,	1974;	Ogden,	2008).		

Benard	(2004)	er	einn	þeirra	fræðimanna	sem	sett	hefur	fram	tillögur	að	
þeim	verndandi	þáttum	sem	leggja	ætti	upp	með	í	skólastarfi	og	í	samfélagi.	
Þar	er	meðal	annars	lögð	áhersla	á	mikilvægi	stuðnings	frá	fullorðnum	aðila,	
að	hinn	fullorðni	sé	til	staðar	fyrir	unglinginn	og	sýni	honum	samkennd.	Hann	
þarf	auk	þess	að	gera	jákvæðar	og	raunhæfar	væntingar	til	ungmennis	sem	
snertir	persónulegt	áhugasvið	viðkomandi.	Samkvæmt	Erikson	(1968)	er	það	
manninum	 eðlislægt	 að	 vilja	 skilja	 eitthvað	 eftir	 sig,	 búa	 til	 eitthvað	 sem	
munað	 verður	 eftir	 eða	 sem	 erfist	 frá	 einni	 kynslóð	 til	 annarrar	 (Bradley,	
1997).		Ungmenni	þarf	því	að	fá	tækifæri	til	þess	að	taka	þátt	í	sínu	samfélagi	
og	leggja	sitt	af	mörkum,	upplifa	tilfinninguna	að	tilheyra	og	fá	áskoranir	að	
takast	 á	 við.	 Síðast	 en	 ekki	 síst	 þarf	 að	 hvetja	 ungmenni	 til	 að	 efla	 bæði	
hugmyndaflug	 sitt	 og	 gagnrýna	hugsun	 í	 gegnum	 sköpun	eða	 list	 (Benard,	
2004).		

Það	 kemur	 ítrekað	 fram	 í	 rannsóknum	 á	 söngleikjastarfi	 að	 í	 starfinu	
skapast	öruggt	umhverfi	og	að	menningin	innan	skóla	þar	sem	söngleikjastarf	
fer	 fram	hafi	 tilhneigingu	 til	að	breytast	 í	 ferlinu	 (sjá	 t.d.	McCammon	o.fl.,	
2011).	Sálfræðingar	á	borð	við	Baumeister	og	Leary	(1995)	hafa	fært	rök	fyrir	
því	að	allir	menn	hafi	þörf	fyrir	að	vera	hluti	af	félagslegum	hópi	og	finnast	
þeir	tilheyra	einhverjum	stað.	Í	fræðilegri	umfjöllun	um	söngleikjastarf	með	
ungmennum	 koma	 oft	 fram	 þættir	 sem	 benda	 til	 þess	 að	 leiklistin	 sé	
vettvangur	þar	sem	ungmenni	upplifa	einmitt	þessa	tilfinningu.	Það	myndast	
til	dæmis	 sérstök	 tengsl	milli	þátttakenda	 (Burton,	2002)	og	 tilfinningin	að	
þeir	 séu	hluti	af	 samfélagi	 (Ogden,	2008).	Þessi	 tilfinning	að	 tilheyra	hefur	
meðal	annars	verið	tengd	við	betri	andlega	líðan	ungmenna	og	árangur	í	skóla	
(Brewer,	2012).	Tilfinningin	að	tilheyra	getur	einnig	ýtt	undir	ábyrgðarkennd,	
það	er	að	segja	ef	einstaklingur	tilheyrir	hópi	eða	samfélagi	þá	er	hann	líklegri	
til	þess	að	vilja	gera	eitthvað	fyrir	þann	tiltekna	hóp	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	



	

	37	

2007).	Í	rannsókn	Roche	og	Kuperminc	(2012)	kom	einnig	fram	að	þeir	sem	
eru	félagslega	betur	tengdir	 í	samanburði	við	þá	sem	upplifa	sig	síður	sem	
hluta	af	hópi	eru	minna	líklegir	til	að	taka	streitu	vegna	mismununar	inn	á	sig	
þannig	að	það	hafi	áhrif	á	námsárangur	þeirra.		

2.4 Markmið	og	rannsóknarspurningar	
Leiklistarstarf	sem	tómstund	hefur	ekki	verið	rannsakað	hér	á	landi	en	til	eru	
rannsóknir	 á	 leiklist	 sem	 aðferð	 í	 kennslu	 (Ása	 Helga	 Ragnarsdóttir	 og	
Rannveig	 Björk	 Þorkelsdóttir,	 2010).	 Sér	 í	 lagi	 skortir	 rannsóknir	 þar	 sem	
sjónum	 er	 beint	 að	 söngleikjastarfi	 sem	 tómstund.	 Komið	 hafa	 fram	
vísbendingar	í	erlendum	rannsóknum	um	að	söngleikjastarf	ungmenna	styrki	
meðal	 annars	 sjálfstraust	 þeirra	 og	 trú	 á	 eigin	 getu	 (sjá	 t.d.	 EACEA,	 2008;	
Salmon	 og	 Rickaby,	 2012;	 Woods,	 1993),	 bæti	 samskiptafærni	 (sjá	 t.d.	
McCammon	o.fl.,	2011),	auki	hæfnina	til	að	setja	sig	í	spor	annarra	og	þar	af	
leiðandi	 samkennd	 með	 öðrum	 (Goldstein	 og	 Winner,	 2011)	 og	 efli	
tilfinningaþroska	(Larson	og	Brown,	2007).	 	Auk	þess	hefur	verið	bent	á	að	
þátttakan	 stuðli	 að	 aukinni	 námsgetu	 og	 betri	 aðlögun	 að	 skóla	 (Lasic	 og	
Kenny,	2002)	og	efli	áhugahvöt,	metnað	og	getu	til	að	hafa	áhrif	á	eigið	 líf	
(Stevenson	og	Deasy,	2005).	Afar	áhugavert	er	því	að	skoða	söngleikjaformið	
nánar	hér	á	landi	þar	sem	hefð	er	fyrir	því	að	setja	upp	söngleiki	á	hverju	ári	
í	mörgum	skólum	og	félagsmiðstöðvum.		

Markmið	rannsóknarinnar	er	tvíþætt.	Í	fyrsta	lagi	að	kanna	forvarnagildi	
söngleikjastarfs	 fyrir	 ungmenni	með	því	 að	 kalla	 eftir	 sýn	 ungmennanna	 á	
eigin	þátttöku	í	slíku	starfi.	Í	öðru	lagi	að	skoða	samfélagslegt	gildi	slíks	starfs	
með	 því	 að	 fá	 fram	 rödd	 unga	 fólksins	 um	 reynslu	 af	 því	 að	 vinna	 í	 því	
samfélagi	sem	söngleikjastarfið	skapar.	Í	þessu	rannsóknarverkefni	verður	því	
leitast	við	að	svara	eftirfarandi	rannsóknarspurningum:	

Hver	er	upplifun	ungs	fólks	af	þátttöku	í	söngleikjastarfi	á	unglingsárum	og	
hvert	telja	þau:	

i. forvarnagildi	 þátttökunnar	 fyrir	 þau	 sem	 einstaklinga	 í	 nútíð	 og	
framtíð?	

ii. samfélagslegt	gildi	þátttökunnar?	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	ættu	að	nýtast	þeim	sem	vinna	með	ungu	
fólki	 	 í	 leiklistar-	og	 söngleikjastarfi	og	vera	 leiðbeinandi	um	hvernig	vinna	
megi	markvisst	að	því	að	styrkja	ungt	fólk	og	skapa	þeim	gott	veganesti	 til	
framtíðar	sem	einstaklingar	og	borgarar.	
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3 Aðferðir		

3.1 Rannsóknaraðferð	
Þetta	rannsóknarverkefni	byggir	á	eigindlegri	aðferð	(e.	qualitative	research	
method)	sem	þykir	góð	þegar	tilgangur	rannsóknar	er	að	kynnast	upplifun	og	
reynslu	 viðmælenda,	 í	 þessu	 tilviki	 á	 þátttöku	 í	 söngleikjaverkefni	 á	
unglingsárum	(Lichtman,	2011).		

Þegar	eigindleg	aðferð	er	notuð	í	rannsóknum	er	markmiðið	að	draga	fram	
persónulega	sýn	viðmælenda	á	tilteknu	málefni	og	reynt	er	að	leggja	skilning	
í	upplifun	þeirra,	en	ekki	er	lögð	áhersla	á	að	alhæfa	niðurstöður	á	stærri	hóp.	
Nálgunin	byggir	því	á	fyrirbærafræði	(e.	phenomenology)	þar	sem	markmiðið	
er	að	lýsa	og	túlka	sjónarmið	þeirra	sem	tekið	hafa	þátt	í	leiklistartengdum	
verkefnum	á	unglingsárum	með	einum	eða	öðrum	hætti	 (Braun	og	Clarke,	
2013;	Lichtman,	2011).		

Í	 þessari	 rannsókn	 voru	 tekin	 sex	 hálfopin,	 djúp	 einstaklingsviðtöl	 við	
ungmenni.	 Viðtöl	 henta	 vel	 þegar	 gagnasafn	 er	 lítið	 og	 rannsakandi	 hefur	
góða	stjórn	á	gögnunum	sem	eykur	líkurnar	á	því	að	úr	verði	nothæf	gögn.	
Þau	eru	auk	þess	góð	leið	til	að	öðlast	skilning	og	fá	tilfinningu	fyrir	efni	sem	
viðmælandi	hefur	góða	persónulega	þekkingu	á	(Braun	og	Clarke,	2013).		

Í	hálfopnum	viðtölum	er	markmiðið	að	upplifa	reynslu	viðmælanda	út	frá	
hans	 eigin	 sjónarhorni	 og	 því	 er	 ramminn	 utan	 um	 viðtalið	 ekki	 fastur.	
Viðtölin	sjálf	eru	frekar	opin	en	þó	eru	nokkrar	 fastar	spurningar	ákveðnar	
fyrirfram.	 Leitast	 er	 við	 að	 byggja	 viðtalið	 upp	 sem	 samræður	 þar	 sem	
umfjöllunarefnið	er	ákveðið	áður	en	sjálfar	samræðurnar	ráðast	af	framvindu	
viðtalsins.	Ekki	er	vitað	hvað	mun	koma	fram	í	viðtalinu	og	því	geta	óþekktar	
og	nýjar	upplýsingar	komið	fram	eftir	því	sem	viðtalið	þróast.	Þannig	er	hægt	
að	fá	fram	djúpa	innsýn	í	sjónarmið	viðmælenda	(Braun	og	Clarke,	2013).		Þar	
sem	viðtölin	voru	hálfopin	þá	voru	 spurningarnar	ekki	 fastsettar	 fyrirfram.	
Lögð	 	 var	 áhersla	 á	 að	 hafa	 spurningarnar	 sem	mest	 opnar	 og	 að	 byggja	
viðtalið	upp	eins	og	samræður.		

	

3.2 Viðmælendur	
Viðmælendur	 voru	 sex,	 þrjár	 stúlkur	 og	 þrír	 drengir	 sem	 öll	 tóku	 þátt	 í	
söngleikjastarfi	á	unglingsárum.	Þau	eru	á	aldrinum	18–20	ára.	Ákveðið	var	
að	 taka	 eingöngu	 viðtöl	 við	 einstaklinga	 sem	 tóku	 þátt	 í	 söngleikjum	 sem	
rannsakandi	leikstýrði	sjálf	og	því	þekkti	hann	þau	öll	áður	en	rannsókn	hófst.	
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Viðmælendur	 voru	 auk	 þess	 valdir	 með	 það	 í	 huga	 að	 hlutverk	 þeirra	 í	
söngleikjastarfinu	 hafi	 verið	 frekar	 stór	 svo	 starfið	 væri	 þeim	 einkar	
minnisstætt.	 Þau	 koma	 öll	 úr	 sama	 grunnskólanum	 þar	 sem	 rannsakandi	
starfaði	sem	leikstjóri	á	árunum	2011-2014.			

Til	 að	 gefa	 skýrari	 mynd	 af	 viðmælendum	 rannsóknarinnar	 kemur	 hér	
stutt	lýsing	á	hverjum	og	einum.	Nöfnum	og	staðarháttum	hefur	verið	breytt	
í	þeim	tilgangi	að	gæta	trúnaðar.		

	

Andrea		

,,Maður	 losnar	við	púkann	á	öxlinni	sem	segir	að	marr	sé	ekki	
nógu	góður		...		sá	púki	er	þúst	frekar	áberandi	á	þessum	árum.		
...		Leikstjórinn	drepur	þennan	púka		...		sýnir	þér	hvað	þú	getur	
og	kennir	þér	að	trúa	því”.	

Andrea	er	20	ára	gömul.	Hún	er	alin	upp	hjá	báðum	foreldrum	og	á	tvær	eldri	
systur.	Andrea	telur	sjálfa	sig	vera	hressa	og	opna	manneskju	sem	finnst	mjög	
gaman	að	 tala	og	er	 til	 í	 hvaða	ævintýri	 sem	býðst.	Áhugamál	hennar	eru	
leiklist	og	söngur	en	sá	áhugi	hefur	fylgt	henni	frá	barnæsku.	Í	gegnum	tíðina	
hefur	 hún	 tekið	 þátt	 í	 ýmsum	 leiklistartengdum	 verkefnum,	 svo	 sem	
uppsetningu	 á	 leikritum	með	 skólakórnum	 í	 barnaskóla,	 stundað	 nám	 hjá	
Sönglist	í	Borgarleikhúsinu,	komið	fram	við	hin	ýmsu	tilefni	í	skólanum	ásamt	
því	að	læra	á	píanó,	gítar	og	æfa	dans.	Hún	er	stúdent	af	 leiklistarbraut	og	
starfar	 í	 dag	 sem	 leiklistarkennari	 þar	 sem	 hún	 vinnur	með	 börnum.	 Hún	
stefnir	á	leikaranám	á	háskólastigi	en	það	er	hennar	æðsti	draumur.		

Andrea	tók	mjög	virkan	þátt	í	félagslífinu	á	unglingsárum	og	var	að	eigin	
sögn	,,áberandi	manneskja”	í	skólanum.	Hún	segir	að	söngleikjaverkefnin	á	
unglingsárum	hafi	mótað	hana	fyrir	lífsstíð,	gefið	henni	aukið	sjálfstraust	og	
trú	á	að	hún	gæti	orðið	 leikkona	 í	 framtíðinni.	Verkefnið	var	 tækifæri	 fyrir	
hana	til	að	prófa	sig	áfram	með	sitt	aðaláhugamál	og	kveikjan	að	komandi	
námi	í	leiklist	á	framhaldsskólastigi.	Andrea	lék	stór	hlutverk	bæði	í	níunda	og	
tíunda	bekk.		
	

Dagný	

,,þegar	maður	er	að	vinna	svona	í	hóp,	það	kennir	manni	að	skilja	
aðra	og	setja	sig	í	spor	annarra	og	að	læra	að	hafa	samskipti	við	
annað	 fólk	 og	 finna	 sameiginlegan	 pól	 á	 hlutunum.	 	 ...	 svona	
hópvinna	skiptir	ótrúlega	miklu	máli,	úta	við	búum	í	samfélagi	
með	öðru	fólki	og	þurfum	að	geta	fúnkerað	með	öðru	fólki”.	
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Dagný	er	19	ára	gömul.	Hún	er	alin	upp	hjá	báðum	foreldrum	og	á	eina	eldri	
systur.	Dagný	lýsir	sjálfri	sér	sem	opinni	manneskju	og	telur	leiklist	vera	mjög	
stóran	þátt	 í	 lífi	 sínu.	Áhugamál	 hennar	 eru	 söngur	og	 leiklist,	 hreyfing	og	
samvera	með	öðru	fólki.	Hún	hefur	mikinn	áhuga	á	mannlegum	samskiptum	
og	sálfræði	og	 langar	að	 læra	meira	á	því	sviði.	Leiklistin	er	 ,,stór	partur	af	
lífinu”	hennar	en	hún	hefur	leikið	í	ýmsum	uppsetningum	í	skólanum,	bæði	
grunn-	 og	 framhaldsskóla,	 ásamt	 því	 að	 leika	 í	 sjónvarpsþáttum	 og	
kvikmyndum.	Hún	hefur	stundað	nám	í	leiklist	hjá	Sönglist	í	Borgarleikhúsinu.		

Dagný	 var	 virk	 í	 félagslífi	 á	 unglingsárum,	 átti	 marga	 vini	 og	 leið	 vel	 í	
skólanum.	Söngleikjaverkefnin	gerðu	mikið	fyrir	hana	persónulega.	Þar	fékk	
hún	tækifæri	til	að	þróa	sjálfa	sig	sem	leikkonu	og	söngkonu,	aukið	öryggi	til	
þess	að	koma	fram	og	til	að	eiga	í	opnum	samskiptum	við	annað	fólk,	en	það	
finnst	henni	skipta	miklu	máli.	Dagný	lék	stórt	hlutverk	í	tíunda	bekk	en	minna	
hlutverk	í	níunda	bekk,	og	því	getur	hún	borið	þátttökuna	saman	út	frá	stærð	
hlutverka.		
	

Baldur	

,,Ég	var	opnari	...	ég	tók	eftir	því	að	ég	gat	spjallað	við	hvern	sem	
er	...	þetta	hleypir	þér	meira	út,	þetta	ýtir	á	að	þú	kynnist	meira	
fólki	og	náir	þessum	böndum	við	þetta	fólk	út	af	því	að	þetta	fólk	
er	það	eina	sem	þú	hefur	síðan	þegar	leiksýningin	byrjar	...	þetta	
ýtir	á	að	þú	komir	út	úr	skelinni	þinni,	sama	hvað	þú	gerir	...	þetta	
mun	alltaf	gera	það”.	

Baldur	er	19	ára	gamall.	Hann	býr	hjá	móður	sinni	og	á	tvær	systur.	Hann	lýsir	
sér	sem	góðum	vin	og	segir	að	ef	hann	kysi	að	vera	á	ferð	einhvers	staðar	þá	
væri	 það	 á	 ferð	 með	 vinum.	 Aðaláhugamál	 hans	 eru	 leiklist,	 söngur,	
kvikmyndir	og	vinir.	Hann	hefur	 lagt	stund	á	áhugamál	sín	frá	því	hann	var	
barn,	 sótt	námskeið	og	 tekið	þátt	 í	 uppsetningum	 í	 skólanum.	Hann	hefur	
alltaf	haft	mikinn	áhuga	á	söng	og	hefur	unun	af	því	að	standa	á	sviði,	en	að	
hans	sögn	er	hann	alltaf	með	tilbúið	atriði	ef	upp	kæmi	tækifæri	til	þess	að	
koma	fram.		

Baldur	átti	 fáa	en	mjög	góða	vini	á	unglingsárum	og	 tók	þátt	 í	 félagslífi	
með	 þeim,	 meðal	 annars	 með	 því	 að	 mæta	 á	 sérstök	 kvöld	 í	
félagsmiðstöðinni.	Þátttaka	hans	í	söngleiknum	er	honum	dýrmæt	reynsla	og	
hann	 telur	 sig	 fyrst	 og	 fremst	 hafa	 opnast	 félagslega	 eftir	 þátttökuna	 og	
öðlast	meira	sjálfsöryggi.	Baldur	lék	stórt	hlutverk	í	tíunda	bekk.		
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María	

,,Það	þurfa	allir	að	finnast	þeir	mikilvægir,	það	er	enginn	minna	
mikilvægur	 en	 annar	 ...	 þá	 verður	 fólk	opið	og	þá	er	 hægt	 að	
vinna	að	góðum	hlut.”	

María	 er	 18	 ára	 gömul	 og	 á	 þriðja	 ári	 í	menntaskóla.	 Hún	 býr	 hjá	 báðum	
foreldrum,	á	eldri	systur	sem	er	 flutt	að	heiman	og	kærasta	til	þriggja	ára.	
María	lýsir	sér	sem	hjálpsamri	og	jákvæðri	manneskju	í	garð	annarra	og	finnst	
mjög	mikilvægt	að	gleði	umkringi	hana.	Hennar	helsta	áhugamál	er	leiklist.	
Hún	var	að	æfa	söng	og	leiklist	í	Borgarleikhúsinu	í	sex	ár	og	lærði	á	píanó	í	
fimm	ár.	Hún	hefur	lagt	rækt	við	áhugamál	sín,	leiklist	og	söng	í	menntaskóla	
en	þar	hefur	hún	tekið	þátt	í	uppsetningum	á	leikritum	og	söngleikjum.		

María	átti	margar	vinkonur	í	grunnskóla	og	saman	tóku	þær	einhvern	þátt	
í	félagslífinu.	Hennar	nánustu	vinkonur	tóku	þó	ekki	þátt	í	söngleiknum.	Hún	
horfir	 til	 unglingsáranna	 með	 gleði	 og	 hlýhug	 og	 minnist	 þess	 hvað	 allur	
árgangurinn	var	skemmtilegur	og	hvernig	allir	gátu	talað	við	alla.	Þátttakan	í	
söngleiknum	hafði	mikil	áhrif	á	hana	og	kenndi	henni	fyrst	og	fremst	hvernig	
á	að	koma	fram	við	aðra	af	virðingu,	hvernig	á	að	vinna	í	hópi	og	hvað	það	er	
gefandi	að	kynnast	innra	manni	fólks.	María	lék	stór	hlutverk	bæði	í	níunda	
og	tíunda	bekk.		
	

Eðvarð	

,,	...	maður	finnur	fyrir	svona	þakklæti	í	garð	bara	allra	sem	voru	
í	leikritinu,	og	aðstandendu[m]	og	...	maður	svona	áttar	sig	á	því	
hvað	 það	 er	 margt	 í	 lífinu	 sem	 maður	 getur	 gert	 ...	 það	 er	
eiginlega	bara	ótrúlegt	hvað	maður	breyttist	mikið.”	

Eðvarð	er	19	ára	gamall	og	er	á	fjórða	ári	í	menntaskóla.	Hann	býr	hjá	báðum	
foreldrum	sínum	og	á	einn	eldri	bróður.	Eðvarð	er	að	eigin	sögn	skemmtilegur	
einstaklingur	sem	finnst	gaman	að	tala	um	allt	og	ekkert.	Hann	á	það	til	að	
vera	feiminn	í	sumum	aðstæðum	en	vill	þó	ekki	skilgreina	sig	sem	feiminn.	
Hans	 helstu	 áhugamál	 eru	 tölvuleikir,	 ferðalög,	 útivist,	 tónlist,	 leiklist	 og	
ljóða-	og	smásöguskrif.	Eðvarð	hafði	ekki	verið	í	leiklist	eða	söng	áður	en	hann	
tók	þátt	í	söngleiknum	og	því	er	áhugavert	að	skoða	þær	breytingar	sem	hann	
upplifði	í	kjölfar	þátttökunnar.		

Hann	átti	fáa	en	góða	vini	á	unglingsárum,	en	þeir	eru	allir	vinir	hans	enn	
í	dag.	Eðvarð	tók	ekki	mikinn	þátt	í	félagsstarfi	innan	skólans,	en	hann	var	í	
skátunum	 og	 fannst	 það	 mjög	 skemmtilegt.	 Hann	 telur	 þátttöku	 sína	 í	
söngleiknum	vera	sinn	besta	tíma	og	horfir	til	baka	á	tíunda	bekk	með	mikilli	



	

	43	

gleði.	Hann	segist	 fyrst	og	fremst	hafa	fengið	nýja	sýn	á	 lífið,	að	það	þyrfti	
ekki	 að	 læra	 allt	 af	 bókum,	 heldur	 væri	 margt	 hægt	 að	 læra	 til	 dæmis	 í	
gegnum	 skapandi	 starf.	 Hann	 telur	 sig	 einnig	 hafa	 opnast	 við	 þátttökuna,	
fengið	meira	sjálfstraust	og	mun	meiri	trú	á	eigin	getu,	meðal	annars	í	söng,	
og	í	tengslum	við	þá	tilfinningu	að	finnast	hann	geta	haft	áhrif	á	sitt	eigið	líf.	
Eðvarð	lék	stórt	hlutverk	í	söngleiknum	í	tíunda	bekk.		

	

Heiðar	

,,Þarna	er	maður	búinn	að	sjá	...	að	þú	uppsker[ð]	eins	og	þú	sáir	
og	það	er	...	rosa	gott	viðhorf	að	fara	út	í	heiminn	með”	

Heiðar	 er	 18	 ára	 gamall	 og	 stundar	 núna	 nám	 á	 leiklistarbraut	 í	
framhaldsskóla.	Hann	býr	með	báðum	foreldrum	og	systkinum.	Heiðar	lýsir	
sjálfum	 sér	 sem	góðum	og	 duglegum	dreng	 sem	á	 það	 til	 að	 vera	 svolítið	
flippaður	 stundum.	Hans	 helstu	 áhugamál	 eru	 leiklist,	 sköpun	 og	 hönnun.	
Hann	lagði	stund	á	söng-	og	leiklistarnám	í	Borgarleikhúsinu	frá	unga	aldri	og	
hefur	alltaf	haft	gaman	af	því	að	stíga	á	svið.	Hann	hefur	tekið	þátt	í	tveimur	
uppfærslum	á	söngleikjum	í	framhaldsskóla.		

Heiðar	átti	stóran	vinahóp	á	unglingsárum	og	 lýsir	þeim	sem	heilum	og	
flippuðum	 einstaklingum	 sem	 gaman	 var	 að	 vera	 með.	 Hann	 telur	
unglingsárin		í	grunnskóla	vera	með	þeim	bestu	sem	hann	hefur	upplifað	og	
að	þátttaka	hans	 í	 söngleikjunum	sé	aðal	 ástæðan	 fyrir	því.	Hann	 tók	ekki	
mikinn	þátt	í	félagsmiðstöðinni	á	þessum	árum,	en	mætti	þó	á	böll	og	stærri	
viðburði.	Þátttaka	hans	í	söngleikjunum	kenndi	honum	hvað	það	er	gott	að	
finna	fyrir	heild	 í	hópvinnu	og	hvað	það	hefði	gefið	honum	mikið,	svo	sem	
aukið	sjálfstraust	og	öryggi	til	að	vera	hann	sjálfur,	en	fyrst	og	fremst	efldist	
trú	hans	á	því	hvernig	hægt	er	að	ná	stórum	markmiðum	ef	fólk	er	tilbúið	að	
leggja	hart	að	sér.	Heiðar	lék	stór	hlutverk	bæði	í	níunda	og	tíunda	bekk.		

	

3.3 Framkvæmd		

3.3.1 Undirbúningur	rannsóknar	

Hálfopinn	spurningarammi	var	búinn	til	frá	grunni	en	stuðst	var	við	ákveðin	
lykilorð	 og	 setningar	 sem	 tengjast	 fræðilega	 bakgrunni	 rannsóknarinnar.	
Fyrstu	 spurningarnar	 voru	 opnar	 og	 vísuðu	 til	 upplifunar	 viðmælenda	 af	
skólaumhverfinu	og	þátttöku	þeirra	í	söngleikjunum.	Þær	spurningar	gáfu	því	
viðmælendum	tækifæri	til	að	segja	frá	efninu	á	frjálslegan	hátt.	Þegar	leið	á	
viðtölin	urðu	spurningarnar	ítarlegri	þar	sem	spurt	var	nánar	út	í	ferlið	við	að	
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setja	 upp	 söngleik,	 hlutverk	 leikstjórans	 og	 leiðbeinenda	 og	 tilfinningar	
viðmælenda	og	 aðstandenda	þeirra	 í	 ferlinu.	 Í	 lokin	 var	 tekið	 saman	hvað	
þátttakan	gaf	viðmælanda	og	hvernig	reynslan	hefur	nýst	honum	síðan.	
	

3.3.2 Gagnaöflun	

Haft	var	samband	við	viðmælendur	í	gegnum	netið	og	þeir	spurðir	hvort	þeir	
hefðu	áhuga	á	að	taka	þátt	í	rannsókninni.	Rannsakandi	sendi	þeim	skjal	með	
öllum	 helstu	 upplýsingum	 um	 rannsóknina.	 Þeim	 var	 sagt	 frá	 tilgangi	
rannsóknarinnar,	um	hvað	hún	er	og	hvernig	unnið	væri	úr	gögnunum.	Allir	
höfðu	mikinn	 áhuga	 á	 að	 taka	 þátt	 en	 þó	 gekk	misvel	 að	 finna	 tíma	 fyrir	
viðtölin	sökum	anna	hjá	viðmælendum.	Viðtölin	voru	ýmist	tekin	heima	hjá	
viðmælendum	eða	rannsakanda.	Reynt	var	að	hafa	umhverfið	afslappað	og	
rólegt,	 svo	 þeim	 liði	 vel.	 Viðtölin	 fóru	 fram	á	 tímabilinu	 desember	 2016	 –	
janúar	2017	og	hvert	viðtal	stóð	yfir	á	bilinu	60-120	mínútur.		

Fengið	var	upplýst	samþykki	frá	öllum	viðmælendum	og	leyfi	fyrir	upptöku	
á	 viðtölunum.	 Upplýst	 samþykki	 felur	 í	 sér	 að	 þátttakandi	 viti	 um	 hvað	
rannsóknin	snýst,	hvernig	unnið	er	með	upplýsingar	sem	koma	fram	og	hann	
sé	meðvitaður	um	að	hann	megi	hætta	þátttöku	á	hvaða	tímapunkti	sem	er	
(Braun	og	Clarke,	2013).	Áhersla	var	lögð	á	að	farið	yrði	með	allar	upplýsingar	
sem	 trúnaðarmál	 og	 staðarháttum	 og	 nöfnum	 yrði	 breytt	 í	 því	 skyni	 í	
ritgerðinni.	Viðmælendur	 voru	beðnir	 um	að	 skrifa	undir	 skjal	 í	 tvíriti	 sem	
staðfestir	það	að	þeir	hafi	samþykkt	þátttöku	í	rannsókninni.	Finna	má	það	
skjal	í	Viðauka	A.		

	

3.3.3 Greining	gagna	

Viðtölin	 voru	 tekin	 upp	 á	 síma	 og	 síðar	 afrituð	 orðrétt.	 Öllum	 nöfnum,	
staðarháttum	 eða	 hverju	 því	 sem	 hægt	 væri	 að	 rekja	 til	 viðmælenda	 var	
breytt	í	þeim	tilgangi	að	gæta	trúnaðar.		

Viðtölin	 voru	 þemagreind	 en	 sú	 aðferð	 felst	 í	 því	 að	 greina	 þemu	 og	
mynstur	úr	gögnunum	sem	tengjast	rannsóknarspurningunni.	Greiningin	var	
kenningarfræðileg	 (e.	 theoretical)	 þar	 sem	 stuðst	 var	 við	 hugmyndir	 og	
leitarorð	úr	kenningum	og	rannsóknum	sem	nú	þegar	hafa	verið	gerðar.	Auk	
þess	 hefur	 reynsla	mín	 og	 þekking	 áhrif	 sem	og	 áhugasvið	mitt	 (Braun	og	
Clarke,	2013).		

Viðtölin	voru	marglesin	 í	þeim	tilgangi	að	öðlast	þekkingu	á	gögnunum.	
Fyrst	var	gerð	opin	kóðun	þar	sem	fundnar	voru	helstu	áherslur	hvers	og	eins.	
Möguleg	 þemu	 voru	 síðan	 greind	 út	 frá	 þeim	 áherslum	 með	 hliðsjón	 af	
kenningaramma.	Þar	á	eftir	fór	fram	markviss	kóðun	þar	sem	leitað	var	eftir	
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lykilorðum	og	áherslum	hjá	hverjum	viðmælanda	innan	hvers	þema.	Þar	var	
grunnurinn	lagður	fyrir	frekari	úrvinnslu.		

Leitað	var	að	rauðum	þráð	sem	lá	í	gegnum	gögnin	og	þemu	voru	síðan	
endurhugsuð	út	 frá	þeim	 rauða	þræði.	Nafn	 rannsóknarinnar	 spratt	út	 frá	
þessum	 rauða	 þræði.	 Farið	 var	 yfir	 hvert	 og	 eitt	 þema,	 þau	 sameinuð	 og	
flokkuð	í	meginþemu	og	undirþemu	og	þeim	gefið	bráðabirgða	nafn.	Þá	var	
lesið	aftur	í	gegnum	gögnin	með	þemun	í	huga	til	að	sjá	hvort	eitthvað	nýtt	
kæmi	fram.	Það	ferli	hélt	áfram	þangað	til	mettun	varð	og	ekkert	nýtt	fannst	
lengur	í	gögnunum.	Í	lokin	voru	þemun	fínpússuð,	þeim	gefið	endanlegt	nafn	
og	skilgreining	á	þeim	sett	fram.		

	

3.4 Siðferðisleg	mál	
Eigið	öryggi	rannsakanda	var	haft	í	huga	áður	en	viðtölin	voru	framkvæmd.	
Ekki	 var	 talin	 þörf	 á	 að	 óttast	 einhvers	 konar	 misskilning	 eða	 ósætti	 við	
viðmælendur	og	því	var	þeim	sumum	boðið	að	koma	heim	til	rannsakanda.	
Lagt	var	þó	upp	með	að	taka	viðtölin	á	stað	sem	þeim	líður	vel	á	og	því	var	
staðurinn	ávallt	ákveðinn	í	samráði	við	viðmælendur.	Rannsakandi	þekkir	alla	
viðmælendur,	þó	misvel,	en	ber	ákveðið	traust	til	þeirra	allra.		

Tilkynnt	 hefur	 verið	 um	 rannsóknina	 til	 Persónuverndar.	 Þar	 sem	 allir	
viðmælendur	eru	yfir	 lögaldri	og	efni	 rannsóknarinnar	ekki	 talið	 viðkvæmt	
málefni	né	skaðlegt	á	nokkurn	hátt	var	ekki	talin	þörf	á	að	leita	frekari	leyfa	
fyrir	rannsókninni.		

Rannsóknin	var	framkvæmd	eftir	bestu	getu	á	fræðilegan	og	heiðarlegan	
hátt.	 Leitast	 var	 við	 að	 finna	 sannleikann	 og	 hann	 birtur	 á	 eins	 skýran	 og	
faglegan	hátt	og	mögulegt	er.	Gögn	voru	hvorki	afbökuð	né	fölsuð	og	réttindi	
viðmælenda	 voru	 virt	 meðal	 annars	 með	 nafnleynd	 (Siðareglur	 Háskóla	
Íslands	nr.2/2003).		

Rannsakandi	 hefur	 lengi	 starfað	 sem	 leiklistarkennari	 og	 leikstjóri	
söngleikja	 í	 grunnskólum.	 Hann	 rekur	 leikfélag	 í	 Garðabæ	 sem	 heldur	 úti	
söngleikjanámskeiðum	 fyrir	 börn	 á	 aldrinum	4-14	 ára.	 Áhugi	 hans	 liggur	 á	
þessu	sviði	og	getur	því	haft	einhver	áhrif	á	rannsóknina.			
	

3.5 Takmarkanir	rannsóknarinnar	
Einungis	voru	tekin	viðtöl	við	sex	einstaklinga	og	því	ekki	hægt	að	alhæfa	um	
niðurstöður	 á	 önnur	 ungmenni.	 Þau	 koma	 auk	 þess	 öll	 úr	 sama	
grunnskólanum	og	því	enginn	samanburður	að	því	leyti.		

Þóknunaráhrif	(e.	the	need	to	please)	koma	fram	þegar	viðmælendur	tjá	
sig	eða	svara	spurningum	í	viðtölum	í	þeim	tilgangi	að	þóknast	rannsakanda	
(Fontana	 og	 Frey,	 1994).	 Þessi	 áhrif	 koma	 einkum	 fram	 ef	 viðmælendur	
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þekkja	til	rannsakanda.	Í	þessu	tilviki	þekkir	rannsakandi	alla	viðmælendur	og	
það	gæti	því	haft	áhrif	á	lýsingar	þeirra	af	þátttökunni.	

Niðurstöður	byggja	á	þeirra	persónulegu	sýn	og	upplifun	af	þátttökunni	
en	upplifun	annarra	af	þeirra	þátttöku,	 svo	 sem	kennara	eða	 foreldra,	 var	
ekki	athuguð	sérstaklega	til	samanburðar.	Þar	sem	niðurstöður	einskorðast	
við	 lýsingar	 viðmælenda	 af	 þátttökunni	 og	 fólki	 gengur	 misvel	 að	 setja	
upplifun	sína	í	orð	þá	getur	það	takmarkað	rannsóknina.		
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4 Niðurstöður	

Við	 þemagreiningu	 viðtalanna	 komu	 fram	 fjögur	 meginþemu;	 öruggt	
umhverfi,	persónuleg	styrking,	samskipti	og	umgjörðin.	Í	töflu	1	má	sjá	þau	
undirþemu	sem	komu	fram	við	greiningu	gagnanna.		
	

Tafla	1.	Meginþemu	og	undirþemu	sem	komu	fram	við	þemagreiningu	gagnanna.	

	
Öruggt	
umhverfi	

Persónuleg	
styrking	

Samskipti		 Umgjörðin		

Sérstök	vinátta	 Öruggari	
framkoma	

Mikilvægi	
hópvinnu		

Umfang	
verkefnisins	

Traust	 Aukið	sjálfstraust	 Virðing	fyrir	
náunganum	

Að	sýna	verkið	

Sameiginlegt	
markmið	

Voru	þau	sjálf	 Að	setja	sig	í	
spor	annarra	

Hlutverk	
leikstjórans	

Jafningja-
grundvöllur	

Útrás	fyrir	
tilfinningar	

	 Stuðningur	
aðstandenda	

Uppbrot	á	
daglegu	lífi	

Æfingin	skapar	
meistarann	

	 	

	 Ábyrgð	og	
mikilvægi	

	 	

	 Litlu	hlutirnir	 	 	
	

Niðurstöður	sýndu	að	 í	söngleikjastarfi	er	unnið	með	ýmsa	persónulega	
styrkleika	 hjá	 ungmennum,	 til	 að	 mynda	 sjálfstraust,	 þrautseigju	 og	
samskiptafærni.	Auk	þess	sýndu	niðurstöður	umhverfisþætti	sem	áttu	þátt	í	
að	efla	styrkleika	og	þroska	ungmennanna.	Fram	komu	því	þættir	sem	virðast	
annars	 vegar	 styðja	 við	 þroska	 ungmennanna,	 svo	 sem	 jákvæð	 tengsl	 við	
ábyrgan	aðila	og	þroski	sjálfsmyndar	og	hins	vegar	þættir	sem	virðast	draga	
úr	áhættuþáttum	í	þroska	þeirra,	svo	sem	félagslegur	stuðningur,	náttúruleg	
víma	 og	 sterk	 tengsl	 við	 skólann.	 Þessir	 þættir	 gefa	 vísbendingar	 um	
forvarnagildi	söngleikjastarfs.	Í	töflu	2	má	sjá	yfirlit	yfir	þessa	þætti,	skipt	eftir	
því	hvort	þeir	voru	taldir	verndandi	eða	áttu	mögulegan	þátt	í	því	að	draga	úr	
áhættu.		
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Tafla	2.	Verndandi	þættir	söngleikjastarfs	og	þeir	þættir	sem	draga	úr	
áhættuþáttum	fyrir	þroska	ungmenna.	

Verndandi	þættir	 Dregið	úr	áhættuþáttum	
Sjálfstraust	og	trú	á	eigin	getu	 Náttúruleg	víma	
Þrautseigja		 Sterkari	tengsl	við	skólann	
Sjálfsmynd	 Öruggt	umhverfi		
Félags-	og	samskiptafærni	 Fjölbreytt	tækifæri	til	að	njóta	sín	
Styðjandi	umhverfi	 Tilfinningin	að	tilheyra	
Jákvæð	tengsl	við	ábyrgan	aðila	 Félagslegur	stuðningur	
Sýna	ábyrgð	og	upplifa	tilgang	 Kvíða-	og	streitustjórnun	
Þroska	hæfileika	og	getu	 	
Tilfinningalegur	þroski	 	
	
Niðurstöður	sýndu	einkum	fram	á	þætti	í	söngleikjastarfinu	sem	styðja	við	

eflingu	borgaravitundar	ungmennanna	og	virðast	því	hafa	samfélagslegt	gildi.	
Greina	 mátti	 í	 máli	 ungmennanna	 að	 þeim	 fannst	 þau	 tilheyra	 samfélagi	
meðan	á	þátttökunni	 stóð.	Þau	 lögðu	áherslu	á	þá	ábyrgð	 sem	þau	báru	 í	
starfinu,	 þau	 áhrif	 sem	þau	höfðu	 í	 ferlinu	og	hvernig	þeirra	 rödd	 fékk	 að	
heyrast.	Auk	þess	fundu	þau	til	mikilvægis	og	að	framlag	allra	þátttakenda	
skipti	 máli.	 Í	 töflu	 3	 má	 finna	 yfirlit	 yfir	 þá	 þætti	 sem	 niðurstöður	 gáfu	
vísbendingar	um	að	styðji	við	borgaravitund	unga	fólksins.		
	

Tafla	3.	Þættir	söngleikjastarfs	sem	styðja	við	borgaravitund	ungmenna.	

• Ungmennin	tilheyrðu	samfélagi	
• Ungmennin	fundu	til	mikilvægis	
• Rödd	unga	fólksins	fékk	að	heyrast	
• Hlustað	var	á	unga	fólkið	
• Ungmennin	báru	ábyrgð	
• Framlag	allra	í	hópnum	skipti	máli	
• Unnið	var	að	markmiðasetningu	

	
Hér	 á	 eftir	 verður	 fjallað	 nánar	 um	þessa	 þætti	 og	 greiningu	 gagnanna	

gerð	skil	út	frá	þeim	megin-	og	undirþemum	sem	komu	fram.		
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4.1 Öruggt	umhverfi		

	

Mynd	1.	Meginþemað	öruggt	umhverfi	og	undirþemu.	

Í	máli	ungmennanna	var	áberandi	sú	áhersla	að	í	gegnum	það	ferli	að	vinna	
saman	að	söngleik	verði	til	aðstæður	sem	skapi	þeim	öruggt	umhverfi.	Það	
umhverfi	 einkennist	 af	 nánd	 og	 trausti	 sem	 myndast	 milli	 þátttakenda	 í	
verkefninu	sem	að	mati	unga	fólksins	gerir	það	að	verkum	að	hver	og	einn	
fær	að	njóta	sín	á	eigin	forsendum,	án	þess	að	vera	dæmdur	fyrir	mistök	eða	
hrakfarir.	Þau	vinna	í	ferlinu	að	sameiginlegu	markmiði	á	jafningjagrundvelli	
og	öðlast	djúpstæð	vináttutengsl	hvert	við	annað.	Nú	verður	fjallað	nánar	um	
hvert	undirþema.		

4.1.1 Sérstök	vinátta	

Allir	viðmælendur	voru	sammála	um	að	í	ferlinu	eignuðust	þau	fleiri	vini	og	
styrktu	vinasambönd	sem	voru	til	staðar	áður.	Það	átti	þó	einungis	við	um	þá	
vini	sem	tóku	einnig	þátt	í	uppsetningunni	á	söngleiknum.	Allir	fundu	fyrir	því	
hvernig	 þeir	 einstaklingar	 sem	 ekki	 tóku	 þátt	 urðu	 útundan	 til	 dæmis	 í	
umræðum	í	hádeginu	í	skólanum,	en	þeir	sögðu	frá	því	að	aðalumræðuefnið	
í	frímínútum	í	skólanum	væri	sýningin,	til	dæmis	hvað	hefði	gerst	á	æfingu	
daginn	 áður.	 Tengslin	 urðu	 því	 veikari	 við	 þá	 vini	 sem	 ekki	 voru	 hluti	 af	
sýningunni.	 Nokkrir	 minnast	 á	 að	 tengslin	 við	 fjölskyldumeðlimi	 og	
kærasta/kærustu	hafi	einnig	verið	á	undanhaldi	í	ferlinu.	Þetta	gerist	vegna	
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þess	að	það	fer	mikill	tími	í	æfingar	á	sýningunni	og	þar	af	leiðandi	er	lítill	tími	
fyrir	eitthvað	annað.		

Þeir	segja	frá	því	hversu	miklum	tíma	hópurinn	eyði	saman	og	að	það	geri	
það	að	verkum	að	þeir	kynnist	vel	og	þeim	líði	vel	saman.	Að	mati	Heiðars	er	
það	til	dæmis	ástæðan	fyrir	því	að	hann	þorði	að	vera	hann	sjálfur.	Flestir	
taka	dæmi	um	matartíma	bæði	á	æfingum	og	utan	þeirra	sem	og	pásur	á	milli	
æfinga,	en	þá	sé	mikið	hlegið	og	gamnast.		

Það	má	greina	auðmýkt	í	lýsingum	ungmennanna	og	mikið	þakklæti	fyrir	
að	hafa	tekið	þátt.	Fyrir	flesta	var	félagslegi	þátturinn	stór	ástæða	fyrir	því	af	
hverju	þetta	var	svona	gaman	og	fyrir	suma	hvatinn	á	bakvið	það	að	taka	þátt.	
Allir	telja	að	svona	ferli	geti	hjálpað	þeim	sem	eru	ekki	sterkir	félagslega	eða	
eiga	við	einhvers	konar	félagsleg	vandamál	að	stríða.	Að	þeirra	mati	fá	allir	
tækifæri	þarna	til	þess	að	vera	hluti	af	hóp	og	engum	er	neitað	um	þátttöku.	
Það	er	vegna	þess	að	þau	þurfa	hvert	annað	til	þess	að	sýningin	gangi	upp.	
Eðvarð	lýsir	því	til	dæmis	hvernig	hann	varð	opnari	fyrir	mismunandi	týpum	
af	 fólki	 því	 að	 í	 þessu	 ferli	 þá	 kynntist	 hann	 ,,öllum	 skalanum	 af	 fólki	 í	
skólanum”	sem	hann	hefði	annars	ekki	kynnst.	Þarna	vísar	hann	til	þess	að	
hópurinn	er	samansettur	af	alls	konar	fólki,	með	mismunandi	bakgrunn,	sem	
myndar	náin	tengsl	í	gegnum	ferlið.	Að	hans	mati,	og	þeirra	allra,	er	mikilvægt	
að	 allir	 séu	 vinir	 svo	 að	 sýningin	 gangi	 vel.	 Þá	 sé	 ,,hreint	 andrúmsloft”	 og	
,,enginn	að	dæma	neinn”.	Þau	nota	öll	sterk	lýsingarorð	um	þá	vináttu	sem	
þau	öðluðust	í	ferlinu	og	segja	flest	að	þeim	þyki	mjög	vænt	um	alla	þá	sem	
tóku	 þátt	 í	 sýningunni	 með	 þeim.	 Baldur	 tekur	 dæmi	 um	 hvernig	 það	 sé	
nokkurs	konar	þegjandi	,,samkomulag	þeirra	á	milli”	að	fara	á	sýningar	sem	
þau	hafa	 tekið	þátt	 í,	 í	 framhaldinu,	 til	dæmis	 í	 framhaldsskólum.	Að	hans	
mati	er	það	liður	í	að	viðhalda	tengslunum	og	styðja	hvert	annað.		

Ungmennin	lýsa	því	hvernig	það	myndast	sérstök	tengsl	á	milli	þeirra	sem	
taka	þátt	í	söngleiknum.	Þau	kynntust	fólki	rosalega	vel	á	allt	annan	hátt	en	
þau	voru	vön.	Þessi	tengsl	sem	þau	tala	um	eru	langlíf	og	enn	til	staðar	í	dag.	
Andrea	 segir	 til	 dæmis	 frá	 því	 þegar	 hún	 fór	 í	 miðbæinn	 fyrir	 stuttu	 að	
skemmta	 sér	 og	 hitti	 þar	 dreng	 sem	hafði	 verið	með	henni	 í	 söngleiknum	
þegar	hún	var	unglingur.	Hún	hafði	ekki	hitt	þennan	dreng	í	langan	tíma,	en	
um	leið	og	þau	hittust	fundu	þau	bæði	fyrir	þessari	sérstöku	tengingu	og	fóru	
strax	að	tala	um	sýninguna	og	rifja	upp	skemmtilegar	minningar.	Hún	segir	
að	þau	hafi	ekki	beinlínis	verið	vinir,	sérstaklega	ekki	upp	á	síðkastið,	en	finni	
samt	alltaf	þessa	tengingu.	Hún	segir	að	þetta	eigi	við	um	alla	sem	hún	vann	
með	í	söngleiknum.	Aðrir	segja	frá	svipuðum	dæmum	og	að	hópurinn	sem	
tók	þátt	 í	söngleiknum	sé	 jafnvel	enn	að	hittast	 í	dag,	til	dæmis	til	þess	að	
horfa	 á	 sýninguna,	 syngja	 saman	 lögin	 og/eða	 rifja	 upp	 minnistæð	 atvik.	
María	lýsir	því	af	hverju	þessi	tengsl	verða	svona	sterk	á	athyglisverðan	hátt:		
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Það	eru	allir	 jafnir	 	 ...	 	 það	verða	allir	þreyttir,	 allir	 svangir	og	
þannig	 og	 það	 sem	 ég	 lærði	 um	 daginn	 að	 svona	 litla	
manneskjubarnið	þitt	sem	allir	eru	með	það	kemst	í	ljós.	Sumir	
eru	með	það	soldið	djúpt	á	meðan	aðrir	eru		...		með	það	grunnt		
...	 	 manneskjubarnið	 er	 bara	 svona	 það	 sem	 þú	 vilt,	 bara	
nákvæmlega	það	sem	þú	vilt	gera	(María).		

Manneskjubarnið	í	lýsingum	Maríu	vísar	þá	í	innri	mann	fólks	sem	kemur	
að	 hennar	mati	 fram	þegar	 traust	 hefur	 skapast	 á	milli	 fólks.	 ,,Maður	 fær	
snert	af	sálinni	þeirra		...		það	eru	allir	að	sýna	sitt	innra	sjálf”	segir	Andrea.	
Ekki	 voru	 þó	 allir	 vissir	 um	 hvers	 vegna	 það	 yrði	 til	 slík	 nánd	 á	 milli	
þátttakenda	í	ferlinu	en	greina	má	úr	svörum	allra	að	þörfin	fyrir	samvinnu	
spilar	 þar	 stórt	 hlutverk.	 Ungmennin	 lýsa	 þessu	 ferli	 sem	 gífurlega	 stóru	
verkefni	að	takast	á	við	og	að	það	krefjist	þess	að	þau	vinni	saman	að	margs	
konar	fjölbreyttum	þáttum.	Eðvarð	lýsir	þessu	svona:		

Við	kynntumst	mjög	vel	svona	í	gegnum	allt	ferlið	af	því	það	voru	
svona	verkefni	sem	við	þurftum	að	glíma	við	eitthvað	svona	sem	
hefur	þurft	skiluru	mikið	svona	‘já	okei	ég	skil	þig,	við	þurfum	að	
gera	þetta	okei	okei	kúl’	og	eitthvað	svona.	 	 ...	maður	kynnist	
fólki	 vel	 af	 því	 að	 já	 við	 erum	að	 vinna	 saman	að	því	 að	 gera	
eitthvað	og	það	krefst	samvinnu	(Eðvarð).		

Allir	 lýstu	 tilfinningaríkum	 stundum	 í	 ferlinu	 sem	 spönnuðu	 allan	
tilfinningaskalann.	Dæmi	um	slíkar	 stundir	er	 til	 að	mynda	þegar	allir	 voru	
leiðir	 og	 pirraðir	 eftir	 slæma	 æfingu,	 þegar	 þau	 kláruðu	 frumsýningu	 og	
upplifðu	 mikið	 stolt	 og	 spennufall	 saman	 eða	 þegar	 þau	 sýndu	 síðustu	
sýninguna	og	grétu	saman	af	þakklæti	og	sorg	yfir	því	að	ferlinu	væri	lokið.	
Allar	þessar	stundir	eiga	þau	með	hvert	öðru	og	engum	öðrum	sem	gerir	það	
að	verkum	að	þau	verða	nánari	 fyrir	 vikið.	Dagný	 lýsir	þessu	á	eftirfarandi	
hátt:	

Svo	varð	maður	svo	miklu	nánari	öllum	í	gegnum	ferlið	út	af	því	
að	það	voru		...		allir	geðveikt	stressaðir	og	svo	voru	allir	kannski	
leiðir	yfir	einhverju	þúst,	þetta	er	svo	mikill	tilfinningarússíbani	
sem	allir	fara	í	gegnum	saman	út	af	þetta	er	sýningin	okkar.	Og	
það	var	það	sem	stóð	svo	mikið	upp	úr	 	 ...	 	þetta	var	sýningin	
okkar,	bara	þetta	eigum	við	saman	(Dagný).		

Þegar	 unga	 fólkið	 upplifði	 þessa	 nánd	 og	 sérstöku	 vináttu	 myndaðist	
gífurlegt	traust	á	milli	þeirra	allra,	traust	sem	að	þeirra	mati	er	nauðsynlegt	í	
söngleikjaferli.	Þetta	traust	er	næsta	undirþema.		
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4.1.2 Traust	

Það	myndast	greinilegt	traust	á	milli	allra	í	ferlinu	að	mati	unga	fólksins.	Það	
traust	 einkennist	 af	 því	 að	þau	gátu	 til	 dæmis	 ,,staðið	hálfnakin	baksviðs”	
(María)	fyrir	framan	alla	meðan	þau	skiptu	um	búning	og	enginn	kippti	sér	
upp	við	það.	Þau	gátu	treyst	því	að	manneskjan	sem	átti	að	koma	með	stólinn	
inn	á	sviðið,	myndi	gera	það,	en	ef	hann	kæmi	ekki	inn	þá	hefði	sá	leikari	verið	
í	vandræðum.	Þau	gátu	sýnt	sinn	innri	mann	og	leyft	tilfinningum	sínum	að	
flakka	ef	þess	þurfti.	Þreyta,	pirringur,	reiði,	svengd	og	óstjórnleg	gleði	eru	
dæmi	um	þær	tilfinningar	sem	voru	áberandi	á	æfingum	en	að	þeirra	mati	
eru	þessar	tilfinningar	ekki	einhverjar	sem	þú	sýnir	hverjum	sem	er	og	eru	
merki	um	að	þú	sért	farinn	að	treysta	fólkinu	sem	þú	ert	með.	Baldur	útskýrði	
þetta	þegar	hann	sagði:	

Þetta	er	þinn	varnarveggur,	það	[fólkið]	er	að	fara	að	grípa	þig	
ef	þú	dettur	 	 ...	 	þetta	ýtir	á	að	þú	kynnist	meira	 fólki	og	náir	
þessum	böndum	við	þetta	fólk	út	af	því	að	þetta	fólk	er	það	eina	
sem	þú	hefur	síðan	þegar	leiksýningin	byrjar	(Baldur).	

Andrea	orðaði	þetta	á	svipaðan	hátt	og	sagði:	,,í	svona	sýningu	er	maður	
reiðubúinn	að	 falla	 og	 veit	 að	hópurinn	grípur	mann”	og	henni	 finnst	 það	
mjög	 merkilegt	 að	 unglingahópur	 af	 þessari	 stærðargráðu	 hafi	 náð	 þessu	
trausti	saman.	Mörg	þeirra	upplifa	traustið	sem	verður	til	á	milli	þeirra	við	
það	að	vinna	saman	svo	sterkt	að	þau	líkja	hópnum	við	eina	stóra	fjölskyldu	
og	 ,,þú	 ert	 ekki	 að	 fara	 að	 svíkja	 neinn	 úr	 fjölskyldunni	 þinni”	 (Baldur).	
Hjálpsemi	 varð	 því	 einkennandi	 fyrir	 hópinn	 en	 allir	 voru	 tilbúnir	 til	 að	
aðstoða	 þar	 sem	 þurfti	 og	 taka	 á	 sig	 verkefni	 fyrir	 aðra	 ef	 til	 þess	 kom.	
Hópurinn	verður	að	einni	heild	en	það	virðist	skipta	þau	miklu	máli	upp	á	að	
ferlið	gangi	vel	og	það	sé	gaman	að	taka	þátt.	Heiðar	lýsti	þessu	svona:	,,Sko	
alltaf	 þegar	 ég	 hef	 verið	 í	 svona	 bekkjarleikritum	 eða	 skólaleikritum	 þá	
myndast	 alltaf	 svona	 frábær	 heild,	 allir	 eru	 svona	 saman	 í	 þessu	 og	 þetta	
verður	bara	svona	fjölskylda	sem	mér	finnst	mjög	gaman”.	Andrea	lýsir	því	
síðan	hvernig	þessi	heild	myndast	á	athyglisverðan	hátt.		

Allar	manneskjurnar	eru	í	hring	og	fyrst	er	hringurinn	geðveikt	
stór.	Svo	þéttist	hann	og	maður	byrjar	að	leiðast	og	svo	byrjar	
maður	 að	 krækja	 og	 svo	 einhvern	 veginn	 í	 endanum	 er	 hann	
orðinn	að	bara	einhverjum	rúsínubolta	í	miðjunni		...		byrjar	bara	
á	manneskjum	út	um	allt	og	svo	endar	það	bara	svona	í	einhverri	
kremju,	af	því	það	eru	allir	að	stefna	að	miðjunni	og	þú	kemst	
ekki	að	miðjunni	nema	maður	taki	saman	og	verði	þétt	upp	við	
hina	manneskjuna	(Andrea).			
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Hér	 er	 vísað	 til	 þess	 að	 í	 gegnum	 söngleikjastarfið	 setur	 ungt	 fólk	 sér	
sameiginlegt	markmið	og	æfir	sig	 í	því	að	vinna	saman	að	þessu	markmiði.	
Miðjan	sem	Andrea	segir	frá	vísar	þá	í	sameiginlega	markmiðið	sem	allir	vilja	
ná.	Til	þess	að	komast	að	miðjunni	þurfa	allir	að	vinna	saman	og	hópurinn	
þéttist	 smátt	 og	 smátt	 í	 átt	 að	 miðjunni.	 Þetta	 sameiginlega	 markmið	 er	
næsta	undirþema	sem	fjallað	verður	um.		

4.1.3 Sameiginlegt	markmið	

Í	frásögn	unga	fólksins	um	söngleikjastarfið	nefna	þau	ítrekað	hvernig	starfið	
styður	við	að	þau	setji	sér	sameiginleg	markmið,	fyrst	og	fremst	það	markmið	
að	setja	upp	flotta	sýningu.	Það	markmið	virðist	hafa	gífurlega	þýðingu	fyrir	
þau.	Persónulega	vilja	þau	ekki	líta	illa	út	fyrir	framan	aðra	eða	gera	eitthvað	
sem	öðrum	gæti	þótt	asnalegt.	María	 lýsir	því	svona:	 ,,sko	það	eru	allir	að	
gera	þessa	flottu	sýningu	og	það	er	enginn	sem	vinnur	ekki	að	því,	af	því	hann	
er	á	sviðinu	og	vill	ekki	líta	út	eins	og	skítur”.	Auk	þess	nefna	þau	öll	að	þau	
vilji	setja	upp	flotta	sýningu	til	þess	að	geta	þegar	upp	er	staðið	fundið	fyrir	
stolti	vegna	frammistöðu	sinnar	og	annarra	aðstandenda	sýningarinnar.	Fyrir	
Andreu	hafði	markmiðið	einkum	þá	þýðingu	að	sýna	hvað	sé	hægt	að	gera	
,,mikið	með	þessu	tóli	sem	leiklistin	er”.	Sýna	fram	á	að	þetta	er	meira	en	bara	
fíflaskapur,	alvöru	vinna	sem	fólk	 leggur	mikinn	tíma	og	metnað	í.	Öll	voru	
þau	sammála	um	að	vinnan	að	baki	sýningunni	væri	mikil,	mun	meiri	en	fólk	
áttar	sig	á,	og	að	forvinnan	og	vinnan	sem	á	sér	stað	baksviðs	sé	jafn	mikilvæg,	
ef	ekki	mikilvægari,	en	sú	vinna	sem	áhorfendur	sjá	á	endanum.	Eðvarð	lýsir	
vinnunni	á	eftirfarandi	hátt:		

Vá		...		það	fór	svo	mikil	vinna	í	þetta		...		þetta	var	klikkað	hvað	í	
rauninni	fólkið	sá	bara		...		lokaútkomuna	en	allt	þetta	sem	var	
fyrir	þetta,	sviðsuppsetning,	ljós,	skrifa	handrit	og	þú	veist	þetta	
er	ekki	bara	leikur,	þetta	er	líka	allt	þetta	(Eðvarð).	

Lykilatriði	 hér	 að	mati	 ungmennanna	er	 að	markmiðið	 er	 sameiginlegt.	
Allur	hópurinn	er	sammála	um	að	gera	flotta	sýningu	og	hver	og	einn	þarf	að	
átta	sig	á	því	að	hans	framlag	skiptir	máli.	Allir	viðmælendur	segja	frá	því	hvað	
það	er	mikilvægt	að	allir	leggi	sig	fram,	til	dæmis	mæti	á	réttum	tíma	og	hlusti	
þegar	leikstjórinn	talar.	Virðing	fyrir	samleikurum	og	listrænum	stjórnendum	
er	 að	 þeirra	 mati	 mikilvæg	 og	 skiptir	 miklu	 máli	 til	 að	 þau	 geti	 náð	
markmiðinu.	 Dagný	 útskýrði	 þetta	 þegar	 hún	 sagði:	 ,,ég	 held	 það	 sé	 líka	
kannski	bara	að	svona	vilja	ekki	bregðast	samleikurum	sínum		...		þetta	kemur	
nottla	niður	á	þeim	ef	einhver	er	ekki	að	standa	sig”.		

Það	má	greina	í	frásögnum	unga	fólksins	að	þetta	sameiginlega	markmið	
sem	þau	fjalla	ítrekað	um	ýtir	undir	að	þau	leggi	sig	fram	við	verkefnið,	sýni	
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því	metnað	og	áhuga	og	séu	tilbúin	til	þess	að	gera	sitt	allra	besta.	Sökum	
þess	að	þau	upplifðu	öll	markmiðið	svona	sterkt	þá	gáfu	þau	allt	sem	þau	áttu	
í	verkið	og	fórnuðu	ýmsu	til	að	ná	markmiðinu,	til	dæmis	matarboðum	með	
fjölskyldu	 og	 samverustundum	 með	 vinum.	 Mikil	 þreyta	 var	 áberandi	 í	
lýsingum	viðmælenda	og	stress	var	hluti	af	upplifuninni.	Allir	viðmælendur	
segja	 frá	 því	 hvernig	 streita	 verður	 meiri	 eftir	 því	 sem	 nær	 dregur	
frumsýningu	en	sumir	áttu	erfitt	með	að	fóta	sig	undir	slíku	álagi,	þá	einna	
helst	 stelpurnar.	María	 talar	 til	 dæmis	 um	að	hún	hafi	 ,,krassað”	 á	 einum	
tímapunkti	og	átti	þá	við	að	bæði	 líkami	og	hugur	gáfust	upp	vegna	álags.	
Flestir	fundu	fyrir	mikilli	pressu	um	að	standa	sig	og	það	olli	vægum	kvíða	hjá	
þeim,	en	þau	vildu	reyna	að	,,hafa	þetta	fullkomið”	eins	og	Baldur	lýsir	því.	
,,Ég	 gat	 ekki	 náð	 þessu	 fullkomið,	 ég	 þurfti	 alltaf	 að	 vera	 stífari	 og	 stífari	
einhvern	veginn	og	það	svona	fór	út	í	eitthvað	sem	gat	ekki	alveg	fullkomlega	
verið”	(Baldur). Í	ferlinu	lærðu	þau	að	það	þarf	ekki	að	vera	fullkominn	og	það	
sé	í	lagi	að	gera	mistök	og	læra	af	þeim. ,,Það	er	í	lagi	að	sökka	fyrst”	segir	
Andrea	en	að	hennar	mati	er	það	fyrsta	skrefið	í	að	opna	sig,	að	þora	að	vera	
ekki	fullkominn	fyrir	framan	aðra	og	finnast	það	allt	 í	 lagi.	Allir	segja	þó	að	
það	geti	verið	persónubundið	hversu	mikinn	metnað	fólk	hefur	í	upphafi	en	
ef	hópurinn	er	góður	þá	verði	til	viljinn	til	að	gera	góða	sýningu,	sama	hvaða	
bakgrunn	allir	hafa.	Að	þeirra	mati	eru	allir	jafnir	og	spila	jafn	stórt	hlutverk	í	
því	 að	 ná	 sameiginlega	 markmiðinu.	 Jafningjagrundvöllur	 er	 því	 næsta	
undirþema	sem	fjallað	verður	um.	

4.1.4 Jafningjagrundvöllur	

Annað	sem	virðist	einkenna	þetta	sérstaka	umhverfi	sem	ungmennin	segja	
að	myndist	í	ferlinu	er	hvernig	þau	mæta	hvert	öðru	á	jafningjagrundvelli.	Að	
þeirra	mati	skiptir	ekki	máli	hvaðan	fólk	kemur,	úr	hvaða	félagslega	hópi	eða	
stöðu,	það	eru	allir	jafnir.	Allir	viðmælendur	lýsa	því	hvernig	þau	opnuðu	sig	
og	þorðu	að	prófa	sig	áfram	með	alls	konar	hugmyndir	og	tilfinningar	tengdar	
hlutverkunum	sínum.	Andrea	lýsir	þessu	svona:		

þetta	gaf	manni	einhvern	veginn	svona	jafningjagrundvöll,	það	
eru	bara	allir	þarna	til	að	gera	þetta,	það	eru	engar	klíkur,	það	er	
ekkert	svona	‘þú	ert	ekki	nógu	góður	til	að	vera	hérna’	því	það	
eru	bara	allir	á	þessum	grundvölli	skiluru	(Andrea).		

Ungmennin	lýsa	því	hvernig	umhverfið	virðist	gera	það	að	verkum	að	þau	
hætta	að	dæma	hvert	annað	og	telja	að	það	sé	í	lagi	að	gera	mistök.	Hver	og	
einn	kemur	fram	eins	og	hann	er	og	líður	nógu	vel	til	þess	að	opna	sig.	Líkt	og	
bæði	Andrea	og	María	orða	það	að	þá	,,er	enginn	með	grímu	þarna”	vegna	
þess	að	hana	þarf	ekki	í	þessari	vinnu.	,,Þegar	þú	mætir	í	skólann	þá	viltu	vera	
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sætur,	þú	vilt	vera	vinsæll,	þú	vilt	vera	flottur,	þú	mátt	ekki	gera	nein	mistök.	
En	þarna	gera	allir	mistök,	þarna	eru	bara	allir	jafnir	og	það	er	svo	gaman”	
(María).	 Það	mátti	 greina	 í	 svörum	 viðmælenda	 að	 þeim	 þótti	 þetta	 vera	
mikilvægur	þáttur	í	því	að	ferlið	gengi	vel.	Vinátta	og	virðing	fyrir	náunganum	
er	að	þeirra	mati	lykilatriði	í	því	að	gera	góða	sýningu.	,,Góður	leikhópur	gerir	
góða	sýningu”	(María)	og	ef	að	öllum	líður	vel	þá	eru	þeir	tilbúnir	til	þess	að	
,,kýla	á	þetta”	(Eðvarð),	þora	að	prófa	sig	áfram	og	gefa	allt	í	verkefnið.	Dagný	
lýsir	þessu	svona:		

[það	var]	allt	í	lagi	að	gera	mistök,	bara	hlegið	ef	einhver	gerði	
eitthvað	hálfvitalegt	óvart		...		það	hefur	kannski	líka	áhrif	á	það	
hvernig	öllum	líður	og	hvernig	allir	ná	saman	út	af	því	að	þeir	fá	
kannski	góð	viðbrögð	bara,	það	er	enginn	bara	‘hvað	er	að	henni’	
það	var	aldrei	...	‘oj	hvað	þessi	er	asnalegur’	það	var	bara	ekki	til	
(Dagný).	

Baldur	lýsir	umhverfinu	sem	,,safe	circle”	eða	öruggum	hring	þar	sem	allir	
gátu	verið	þeir	sjálfir	og	það	var	til	dæmis	þegjandi	samkomulag	þeirra	á	milli	
að	reyna	að	forðast	árekstra	og	drama.	Hann	segist	hafa	lært	það	þarna	hvað	
það	er	dýrmætt	að	hafa	góðan	hóp	í	svona	stóru	verkefni	og	að	það	fái	maður	
ekki	frítt.		

4.1.5 Uppbrot	á	daglegu	lífi		

Allir	 viðmælendur	 segja	 að	þeim	hafi	 liðið	 vel	 á	æfingum	og	 í	 ferlinu	öllu.	
Helmingur	þeirra	lýsir	aðstæðum	á	þann	veg	að	salurinn	sem	sýningin	var	sett	
upp	í	hafi	verið	eins	og	heimili	fyrir	þeim.	Það	má	þó	greina	í	lýsingum	allra	
viðmælenda	 að	 þau	 gerðu	 sig	 heimakær	 í	 þessu	 umhverfi	 meðal	 annars	
vegna	þess	hvað	þeim	leið	vel	og	hvernig	þau	gátu	verið	þau	sjálf	í	þessum	
aðstæðum.	 Baldur	 segir	 frá	 besta	 tímanum	 að	 hans	 mati	 en	 það	 var	
lokatörnin	 fyrir	 frumsýningu,	 heil	 vika	 þar	 sem	 þau	 eyddu	 þorranum	 af	
deginum	í	leikhúsinu.	Hann	lýsir	þessu	á	eftirfarandi	hátt:		

Það	 var	 eiginlega	 besti	 tíminn	 	 ...	 	 þarna	 páskarnir	 fyrir	
frumsýningu,	þá	var	maður	bara	að	gera	sama	hlutinn	og	alltaf	
æfa	sig	meira	og	meira	og	maður	svona		...		tók	eftir	þessu	setti	
og	 [það]	 var	 raunverulega	 orðið	 bara	 svona	 heimilið	 þitt	 ...		
Gekkst	inn,	vissir	hvar	klósettið	var,	vissir	hvar	sófinn	var,	vissir	
hvar	rúmið	var.	Síðan	bara	fórstu	inn	og	svafst	eða	varst	að	gera	
eitthvað	 eða	 varst	 að	 ryksuga	 eða.	 Það	 var	 eins	 og	 allur	
leikhópurinn	væri	bara	að	búa	saman.	Sem	var	ógeðslega	kósý	
tilfinning		...		Þetta	var	bara	svo	yndislegt	(Baldur).		
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Andrea	ræðir	þetta	á	svipuðum	nótum:	,,Þú	átt	heima	einhvers	staðar	 í	
svona	ferli”	sama	hvernig	persóna	þú	ert	og	þess	vegna	sé	svo	mikilvægt	að	
hafa	svona	starf	í	boði	svo	að	allir	unglingar	fái	tækifæri	til	þess	að	tilheyra	
hópi.	Flest	ungmennanna	telja	að	það	að	vera	hluti	af	hópi	sé	mikilvægt	fyrir	
ungling	og	að	upplifa	tilfinninguna	að	tilheyra	einhverju.		

Ungmennin	voru	 sammála	um	að	þetta	 væri	uppbrot	á	deginum	og	að	
svona	 starf	 gæfi	 skólanum	 fjölbreytni.	 Andrea	 og	 María	 lýsa	 því	 ítarlega	
hvernig	svona	ferli	gaf	þeim	frí	frá	daglega	lífinu,	,,Þú	þarft	ekki	að	pæla	í	hver	
þú	ert		...		hér	er	bara	það	sem	þú	átt	að	gera,	njóttu	þín”	sagði	Andrea.	Þær	
fengu	 frí	 frá	 stressi	 og	 áhyggjum	 og	 allir	 voru	 raunverulega	 á	 staðnum	 á	
æfingum,	en	ekki	fastir	í	símanum	eða	að	hugsa	um	hvað	aðrir	væru	að	gera.	
María	lýsir	þessu	svona:		

Það	var	svo	ótrúlega	gaman	að	mæta	á	æfingar,	að	brjóta	upp	
daginn,	maður	var	ekki	að	pæla	í	stressi	...	þá	var	maður	bara	þar	
og	með	krökkunum	og	var	bara	að	fíflast		...		það	er	svo	gaman	
þegar	fullt	af	fólki	kemur	saman	og	það	er	ekki	að	hittast	eins	og	
í	 afmælum	 ...	 eða	 í	 símanum	 eða	 svona	 að	 gossipa	 ...	 það	 er	
ekkert	þannig	 	 ...	 	 við	höfum	eitthvað	markmið	en	erum	samt	
saman	að	gera	það	án	þess	að	vera	upptekin	af	einhverju	öðru	
(María).		

Fyrir	 Eðvarð	þá	opnaði	 vinnan	 í	 ferlinu	þá	hugsun	að	 ,,maður	þarf	 ekki	
alltaf	 að	 lesa	 allt	 í	 bókum”	 heldur	 er	 reynsla	 einnig	 mikilvæg.	 Þarna	 eru	
ungmenni	að	hans	mati	að	,,læra	á	lífið”	og	margir	átta	sig	á	því	að	lífið	er	
ekki	 ,,bara	 skóli,	 vinna,	 fjölskylda,	 deyja”,	 heldur	 er	 hægt	 að	 gera	 margt	
skemmtilegt	þarna	inn	á	milli.	Unga	fólkið	var	sammála	um	að	allir	hefðu	gott	
af	því	að	prófa	að	taka	þátt	í	svona	starfi,	þó	það	væri	ekki	nema	bara	til	þess	
að	 prófa	 eitthvað	 nýtt	 og	 kynnast	 nýju	 fólki.	 Baldri	 fannst	 til	 dæmis	
skemmtilegra	að	horfa	á	æfingar	á	leikritinu	heldur	en	að	horfa	á	sjónvarp.	
Honum	fannst	gaman	að	sjá	atriðin	verða	til,	horfa	á	einhvern	,,syngja	hjartað	
sitt	út”	eða	,,ljúga	upp	í	kok	á	einhverjum”.		
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4.2 Persónuleg	styrking	
	

	

Mynd	2.	Meginþemað	persónuleg	styrking	og	undirþemu.	

Allir	viðmælendur	lýsa	því	hvernig	þeir	styrktust	persónulega	við	þátttökuna.	
Þeir	 sögðu	 til	 dæmis	 frá	 því	 hvernig	 þeir	 væru	 opnari	 og	 ættu	 til	 dæmis	
auðveldara	með	að	tala	við	annað	fólk	eða	standa	fyrir	framan	annað	fólk	og	
tala.	Auk	þess	gátu	þeir	eftir	söngleikinn	sagt	við	sjálfa	sig	að	þeir	væru	stoltir	
af	 sér	 og	 þeir	 þorðu	 að	 vera	 þeir	 sjálfir.	 Þeir	 telja	 sig	 hafa	 fengið	 aukið	
sjálfstraust	eftir	að	hafa	tekið	þátt	í	söngleiknum	og	aukna	trú	á	eigin	getu.	Í	
lýsingum	unga	 fólksins	má	einnig	 greina	 ákveðna	 valdeflingu	 sem	verður	 í	
söngleikjaferlinu.	Sú	valdefling	birtist	að	mestu	í	meiri	trú	á	eigin	getu	sem	
kemur	 til	 vegna	 þess	 að	 þau	 sjá	 og	 finna	 hvað	 er	 hægt	 að	 gera	 mikið	
einfaldlega	með	því	að	æfa	sig	og	leggja	sig	allan	fram.	Þau	upplifa	auk	þess	
mikla	ábyrgð	við	það	að	taka	þátt	í	svona	ferli	og	finna	til	mikilvægis,	sem	að	
þeirra	mati	eflir	þau	bæði	persónulega	og	 félagslega.	Einnig	voru	áberandi	
lýsingar	á	því	sem	rannsakandi	kýs	að	kalla	 litlu	hlutina	en	þar	er	vísað	í	til	
dæmis	það	að	klæða	sig	í	búning	og	fá	hárgreiðslu	og	förðun,	hópefli	í	formi	
upphitana	 fyrir	 æfingar	 og	 sýningar	 og	 lausar	 stundir	 á	 milli	 æfinga,	 fyrir	
sýningar	eða	matarhlé.	Það	má	greina	af	máli	ungmennanna	að	þessir	 litlu	
hlutir	 skiptu	 þau	miklu	máli,	 þeir	 sköpuðu	mikla	 gleði	 og	 þau	 upplifðu	 sig	
mikilvægari	fyrir	vikið.	Hér	á	eftir	fer	lýsing	á	undirþemum.		
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4.2.1 Öruggari	framkoma	

Allir	viðmælendur	töldu	sig	hafa	opnast	eftir	að	hafa	tekið	þátt	í	söngleiknum	
á	einn	eða	annan	hátt.	Baldur	segir	til	dæmis	að:	,,Þetta	ýti[r]	á	að	þú	munir	
koma	út	úr	skelinni	þinni,	sama	hvað	þú	gerir,	bara	þetta	mun	alltaf	gera	það”	
og	Andrea	telur	svona	ferli	vera	 ,,fyrst	og	 fremst	ego	boost,	þú	 færð	alveg	
sjálfsöryggi	 dauðans”.	 Eðvarð	 lýsir	 því	 á	 þann	 veg	 að	 hann	 hafi	 orðið	
,,frambærilegri	manneskja”	og	á	þá	við	að	hann	bæði	hafi	átt	auðveldara	með	
að	 taka	 af	 skarið	 og	 prófa	 nýja	 hluti	 og	 að	 hann	 hafi	 átt	 auðveldara	með	
félagsleg	samskipti.	Dagný	segir	að	hún	hafi	orðið	,,öruggari	með	sjálfa	[sig]”	
og	María	segist	hafa	,,losnað	við	[sviðs]skrekkinn”.		

Flest	 töluðu	ungmennin	um	að	þau	hafi	átt	auðveldara	með	að	tala	við	
annað	fólk	sem	þau	þekktu	jafnvel	ekki	neitt	og	áttu	því	auðveldara	með	að	
kynnast	fólki	og	jafnvel	eignast	nýja	vini,	til	dæmis	í	framhaldsskóla.	Baldur	
lýsir	því	til	dæmis	hvernig	hann	finnur	til	með	fólki	sem	gengur	eitt	meðfram	
veggjunum	í	framhaldsskóla	því	það	þorir	ekki	að	eiga	í	samskiptum	við	aðra.	
Hann	telur	að	þátttakan	í	söngleiknum	hafi	hjálpað	honum	og	vinum	hans	að	
verða	 ekki	 eins	 og	 það	 fólk,	 því	 þeir	 fengu	 tækifæri	 til	 að	 stíga	 út	 úr	
þægindarammanum	í	grunnskóla.		

Allir	tóku	dæmi	um	hvað	það	var	miklu	auðveldara	að	halda	kynningar	í	
skólanum	fyrir	 framan	aðra	sem	 lýsti	 sér	 í	því	að	þau	gátu	talað	blaðlaust,	
horft	fram	og	náð	salnum	með	sér,	sem	sást	meðal	annars	á	því	að	enginn	fór	
í	 símann	 sinn	 á	 meðan	 þau	 voru	 að	 kynna.	 Sumir	 tóku	 dæmi	 af	
vinnumarkaðnum	þar	sem	til	dæmis	þeir	áttu	auðveldara	með	samskipti	við	
viðskiptavini	eða	þóttu	vinsælli	en	aðrir	starfsmenn	og	fengu	meira	þjórfé.	Öll	
voru	ungmennin	sammála	um	að	þeir	sem	tækju	þátt	í	svona	starfi	losni	við	
sviðsskrekkinn.	 María	 telur	 að	 svona	 ferli	 sé	 fyrirbyggjandi	 fyrir	 kvíða	 í	
framtíðinni	hvað	varðar	að	koma	fram	og	tekur	dæmi	um	það	að	allir	eigi	eftir	
að	halda	ræðu	í	afmæli	mömmu	sinnar	í	framtíðinni.		

Öll	stefna	þau	á	áframhaldandi	nám	í	annað	hvort	söng,	leiklist	eða	hvoru	
tveggja	og	öll	hafa	þau	tekið	þátt	í	sambærilegum	verkefnum,	leikritum	eða	
söngleikjum,	 í	 framhaldsskólanum	 sínum.	 Þau	 telja	 að	 þátttaka	 þeirra	 í	
söngleiknum	 í	 grunnskóla	 hafi	 verið	 stökkpallur	 fyrir	 framtíð	 þeirra	 sem	
leikarar	og	að	hún	hafi	styrkt	trú	þeirra	á	því	að	þau	gætu	orðið	leikarar.	Þau	
lýsa	því	öll	hvað	það	var	gott	að	hafa	prófað	að	 fara	 í	gegnum	svona	 ferli,	
prófað	 að	 fara	 í	 prufur	 og	 hafa	 fengið	 grundvöll	 til	 þess	 að	 þroska	 sína	
hæfileika.	Það	hafi	gert	það	að	verkum	að	þau	voru	öruggari	þegar	þau	komu	
í	framhaldsskóla	og	þorðu	frekar	að	fara	í	prufur	þar	fyrir	leikrit	eða	söngleiki	
og	 taka	 þátt	 í	 hinu	 ýmsa	 félagsstarfi	 svo	 sem	 ræðukeppnum	 og	
tónlistarhátíðum.	 Baldur	 segist	 einnig	 hafa	 sótt	 fleiri	 viðburði	 á	 vegum	
félagsmiðstöðvarinnar	 sinnar	 í	 grunnskóla	 eftir	 að	 hann	 hóf	 þátttöku	 í	
söngleiknum	en	það	hafi	verið	vegna	þess	að	hann	þekkti	þá	fleira	fólk	og	gat	
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spjallað	 við	 marga.	 Hann	 segir	 að	 þátttakan	 hafi	 ,,stækkað	
sjóndeildarhringinn”	hans.	Nokkur	þeirra	taka	dæmi	um	hóp	af	strákum	sem	
eftir	söngleikinn	stofnuðu	hljómsveit	og	höfðu	nægt	sjálfstraust	til	þess	að	
spila	 á	 opinberum	 stöðum	og	 taka	 þátt	 í	 stórum	 tónlistarhátíðum.	 Eðvarð	
segir	 að	 honum	 hefði	 ekki	 einu	 sinni	 dottið	 í	 hug	 að	 gera	 þetta	 fyrir	
söngleikinn	en	vegna	þátttöku	í	söngleiknum	hafi	þeim	öllum	fundist	þetta	
frábær	hugmynd	og	þeir	voru	vissir	um	að	þeir	gætu	þetta.	Mörg	þeirra	sækja	
einnig	í	það	að	sýna	atriði	á	skemmtunum	í	skólanum	eða	á	persónulegum	
viðburðum.	Þau	segjast	reyndar	mörg	hver	hafa	verið	þannig	frá	unga	aldri	
en	að	þátttaka	þeirra	í	söngleiknum	hafi	þó	ýtt	ennþá	meira	undir	þessa	þörf	
hjá	þeim	að	koma	fram.		
	

4.2.2 Aukið	sjálfstraust	

Unga	fólkið	er	sammála	um	að	þau	hafi	öðlast	meira	sjálfstraust	í	ferlinu	og	
að	það	hafi	orðið	meðal	annars	vegna	þess	að	þau	lærðu	að	það	er	allt	í	lagi	
að	vera	stoltur	af	sér	og	að	maður	á	að	vera	það.	Að	þeirra	mati	er	stöðugt	
verið	að	 láta	þig	prófa	eitthvað	nýtt	 í	 svona	 ferli,	eitthvað	sem	þú	ert	ekki	
vanur	eða	vön	að	gera.	Í	staðinn	fá	þau	hrós	og	uppbyggilega	gagnrýni	sem	
ýtir	undir	að	þau	trúa	því	frekar	að	þau	geti	gert	alls	konar	hluti.	Andrea	sagði:	
,,ég	þorði	að	segja	við	sjálfa	mig	þú	ert	 flott,	ég	kann	þetta,	ég	get	þetta,	
einhvern	veginn		 ...	 	Ég	held	að	það	hafi	 líka	komið	beint	frá	þessu”.	Henni	
finnst	sorglegt	hvað	það	er	stór	hluti	af	krökkum	sem	getur	ekki	nefnt	neina	
kosti	við	sjálfa	sig,	en	geta	aftur	á	móti	talið	upp	marga	galla.		

Eins	og	áður	hefur	komið	fram	voru	þau	öll	í	stóru	hlutverki	í	sýningunum.	
Að	 þeirra	mati	 á	 aukið	 sjálfstraust	 þó	 ekki	 eingöngu	 við	 um	 þá	 sem	 eyða	
mestum	tíma	á	sviðinu	eða	spila	burðarhlutverk	í	sýningunum,	heldur	getur	
þetta	 líka	átt	við	um	einstakling	sem	var	 til	dæmis	 stoltur	af	því	að	 ,,klára	
þessa	skiptingu	án	þess	að	klessa	á	einhvern”	 (Andrea).	Heiðar	 segir	að	 til	
dæmis	Leonardo	Dicaprio	hafi	einu	sinni	bara	verið	ungur	strákur	þó	hann	sé	
í	dag	þekktur	leikari.	Hann	hafi	eflaust	fengið	neitun	eftir	prufur	á	mörgum	
stöðum	og	margir	reynt	að	gera	lítið	úr	draumi	hans	um	að	verða	leikari.	Að	
hans	mati	 erum	 við	 öll	mannleg	 og	 ,,maður	 getur	 no	 joke	 gert	 hvað	 sem	
maður	vill	 	 ...	 	ef	maður	er	bara	tilbúinn	að	...	 [leggja]	hart	að	sér”.	Baldur	
telur	 sig	 hafa	 öðlast	 mun	 meira	 sjálfstraust	 eftir	 söngleikinn	 og	 að	 það	
sjálfstraust	lifi	með	honum	enn	í	dag.	Hann	segir	til	dæmis	að	hann	hafi	átt	
auðveldara	með	að	tala	við	stelpur	og	að	hrósa	fólki.		
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4.2.3 Voru	þau	sjálf	

Unga	fólkið	telur	sig	hafa	fengið	með	þátttöku	sinni	í	söngleiknum	tækifæri	
til	 að	 finna	 sinn	 innri	 mann	 og	 kjark	 til	 þess	 að	 vera	 sá	 maður	 í	 öllum	
aðstæðum.	Heiðar	segir:	,,Ég	svona	opnaðist	aðeins		...		varð	...	meira	bara	
sama	hvað	fólki	fannst”.	Þessi	lýsing	Heiðars	er	einkennandi	fyrir	lýsingar	allra	
viðmælenda,	en	hvert	og	eitt	þeirra	segist	hafa	lært	að	þora	að	vera	þau	sjálf.	
María	 segir	 frá	 þessu	 svona	 þegar	 hún	 lýsir	 því	 hvernig	 það	 er	 að	 vera	 á	
rennsli,	en	að	hennar	mati	eru	aðrir	ekki	að	spá	í	hvað	þú	ert	að	hugsa	eða	
gera,	heldur	er	athygli	allra	á	að	gera	sitt	besta:		

Fólk	er	ekki	að	pæla	í	þúst	hvað	þú	ert	að	pæla	í		...		þú	ert	ekki	
að	pæla	í	hvað	aðrir	hugsa	[um	þig]		...		þú	ert	bara	að	hugsa	um	
sjálfan	þig	og	það	eru	allir	hinir	að	hugsa	um	sjálfan	sig		...		það	
er	svo	gaman	af	því	þá	ertu	að	byggja	upp	sjálfan	þig,	takast	á	
við	eitthvað	svona	ʹchallengeʹ	(María).		

Dagný	 lýsir	 því	 hvernig	 hún	 opnaði	 á	 nýja	 hlið	 af	 sjálfri	 sér	 í	 ferlinu,	
grínistann,	en	áður	hafi	hún	alls	ekki	verið	,,fyndni	krakkinn”	og	Eðvarð	segist	
hafa	,,hætt	að	vera	feiminn”	í	ferlinu,	það	væri	hvort	sem	er	svo	þreytandi	og	
leiðinlegt	 að	 vera	 feiminn.	María	 tekur	 undir	 það	 og	 segir:	 ,,ég	 var	 frekar	
feimin	frá	því	ég	var	 lítil	en	þúst	af	hverju	að	vera	feimin	skiluru?”.	Eðvarð	
segir	einnig	frá	vini	sínum	sem	tók	þátt	í	sýningunni	með	honum,	en	sá	strákur	
var	 mjög	 ofvirkur.	 Hann	 telur	 að	 vinurinn	 hafi	 grætt	 á	 þessu	 líka,	 hann	
opnaðist	ennþá	meira	en	um	leið	tamdi	hann	sér	meiri	aga	og	róaðist	örlítið.	
Hann	átti	auk	þess	auðveldara	með	að	lesa	í	aðstæður	eftir	ferlið.		

Baldur	 segir	að	 í	 söngleiknum	hafi	það	verið	 ,,þinn	heimalærdómur”	að	
kynnast	fólkinu	sem	var	með	þér	í	leikhópnum	og	að	þekkja	það.	Vegna	þess	
að	 þau	 kynntust	 svona	 vel	 þá	 gátu	 þau	 að	 hans	 mati,	 og	 einnig	 annarra	
viðmælenda,	verið	þau	sjálf	í	þessum	aðstæðum.	Heiðar	tekur	dæmi	um	að	
þegar	 hópurinn	 var	 orðinn	 mjög	 þéttur	 að	 þá	 hafi	 til	 dæmis	 skapast	
einkahúmor	og	einkabrandarar	innan	hópsins	og	þau	hafi	eytt	miklum	tíma	í	
að	,,flippa”	og	skemmta	sér	saman.	Þetta	flipp	eins	og	hann	orðaði	það	átti	
það	 til	 að	 festast	hjá	þeim	og	koma	 fram	utan	 söngleiksins	og	þannig	hafi	
hann	 fundið	 að	 hann	 gæti	 skemmt	 sér	 og	 verið	 hann	 sjálfur	 í	 hvaða	
aðstæðum	sem	er.		

Andrea	lýsir	því	hvað	hún	sé	þakklát	fyrir	að	hafa	fengið	tækifæri	til	þess	
að	 finna	 sjálfa	 sig	 í	 þessari	 vinnu	 af	 því	 að	 þá	 gat	 hún	 gengið	 inn	 í	
framhaldsskóla	og	verið	viss	um	hvernig	 fólki	hún	vildi	vera	með	og	hvaða	
staður	hentaði	henni	best.	Hún	segir	að	hún	hafi	 átt	 í	 erfiðleikum	með	að	
tengjast	 vinkonum	 sínum	 almennilega	 í	 lok	 grunnskóla,	 en	 þær	 hafi	 verið	
,,miklar	 skvísur”	 eins	 og	 hún	 orðar	 það	 og	 hún	 hafi	 fundið	 að	 hún	 vildi	
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umgangast	 fólk	sem	þorði	að	vera	það	sjálft.	María	segir	einnig	að	 í	 svona	
ferlum	séu	meira	,,real	krakkar”	sem	eru	ekki	að	fela	sig	á	bakvið	einhverja	
grímu,	en	hennar	vinkonur	voru	einnig	svolitlar	skvísur.	Hún	segir	að	það	sé	
ein	af	ástæðunum	fyrir	því	að	henni	fannst	svona	gaman	að	kynnast	öllum	
sem	tóku	þátt.		
	

4.2.4 Útrás	fyrir	tilfinningar		

Það	var	áberandi	í	lýsingum	unga	fólksins	hvað	þau	töldu	sig	eiga	auðveldara	
með	að	tjá	tilfinningar	eftir	að	hafa	tekið	þátt	í	söngleiknum.	Dagný	segir	til	
dæmis	 frá	 því	 hvað	 henni	 fannst	 gott	 að	 ,,fá	 bara	 útrás,	 bara	 alveg	 að	
sprengja	 sig	 út,	 allar	 tilfinningar”	 á	 sviðinu	 og	 var	 þar	 af	 leiðandi	 í	meira	
jafnvægi	eftir	á.	Baldur	tekur	svipað	dæmi	og	segir	frá	sér	og	öðrum	strák	sem	
var	með	honum	í	sýningunni	en	þeir	léku	báðir	,,vonda	karlinn”	í	sýningunni	
og	því	þurftu	þeir	að	tjá	mikla	reiði	og	pirring	á	sviðinu.	Hann	segir	að	þeir	
hafi	báðir	upplifað	það	sem	mikla	útrás	og	eftir	æfingu	eða	sýningu	þá	hafi	
ekki	,,verið	neitt	eftir	nema	gleði”	(Baldur).	Eðvarð	lýsir	þessu	svona:		

Í	leikritinu	þá	opnaðist	ég	meira	og	varð	svona	opnari	manneskja	
og	nottla	bara	svona	tilfinningameiri		...		æj	maður	er	bara	aldrei	
sá	sami	eftir	að	maður	er	búinn	að	leika	í	leikriti		...		maður	svona	
einhvern	veginn	bara	springur	skiluru		...	 	maður	sýndi	kannski	
tilfinningar	svona	sterkari	og	í	einhvern	tíma	eftir	þetta	þá	var	ég		
...		bara	svona	virkilega	glaður	(Eðvarð).		

Flest	 voru	 þau	 sammála	 um	 að	 unglingsárin	 væru	mjög	 tilfinningaríkur	
tími	þar	 sem	 til	 dæmis	hormónar	eru	á	 fullu	og	þau	eru	að	upplifa	 sumar	
tilfinningar	í	fyrsta	sinn.	Nokkur	þeirra	áttu	kærustu	eða	kærasta	á	þessum	
tíma	en	þurftu	 jafnvel	 að	 leika	 ástarsenur	með	öðrum	á	 sviðinu.	 Þau	 áttu	
erfitt	með	það	og	þótti	það	óþægilegt	til	að	byrja	með	en	þegar	leið	á	fundu	
þau	að	þetta	var	bara	leikur	og	engin	alvara	sem	fylgdi	því.	Andrea	segir	að	
unglingar	 eigi	 oft	 erfitt	 með	 að	 greina	 á	 milli	 leiks	 og	 alvöru	 og	 því	 væri	
algengt	 að	 unglingar	 yrðu	 til	 dæmis	 ástfangnir	 í	 svona	 ferli	 eða	 reiddust	
auðveldlega	yfir	smáatriðum.	Hún	segir	að	ungt	 fólk	 læri	að	tjá	tilfinningar	
sínar	í	leiklist	með	því	að	þurfa	að	hugsa	um	hvað	persónurnar	eru	að	gera,	
hvernig	þær	vinna	úr	tilfinningunum	og	með	því	að	setja	sig	í	spor	persónanna	
þá	öðlist	þau	meiri	skilning	á	tilfinningum.	Hún	lýsir	þessu	svona:		

Maður	eykur	á	tilfinningagreindinni	sinni	bara	með	því	að	pæla	
í	hvernig	 líður	henni	þarna,	af	hverju	 líður	henni	 svona	 	 ...	 	 af	
hverju	er	hún	að	segja	þetta		...		af	hverju	sagði	hann	þetta		...		
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hvað	er	hún	búin	að	gera	til	að	verðskulda	það		...		þú	ert	farin	
að	grafa	svo	djúpt		...		þannig	þú	stoppar	kannski	og	hugsar	‘af	
hverju	sagði	hún	þetta’	sko	utan	leikrits	einhver	manneskja	bara	
í	alvöru	 lífinu	segir	eitthvað	þá	 í	staðinn	fyrir	að	verða	reið	þá	
hugsaru	kannski	‘æj	hún	er	bara	að	eiga	vondan	dag’	(Andrea).		

Hlutverkin	sem	unglingarnir	léku	í	sýningunum	voru	fullorðinsleg	og	þau	
þurftu	því	stundum	að	vinna	með	mjög	djúpar,	sterkar	og	erfiðar	tilfinningar	
sem	 þau	 jafnvel	 höfðu	 aldrei	 upplifað	 sjálf,	 svo	 sem	 að	 vera	 ástfangin,	
sorgmædd	eftir	dauða	maka	síns	eða	það	að	vonast	eftir	betra	lífi.	Að	þeirra	
mati	tók	það	oft	á	og	stundum	þurftu	þau	mikla	aðstoð	með	túlkun	á	þessum	
tilfinningum.	 Mörg	 þeirra	 treystu	 á	 mótleikarann	 sinn	 í	 þessum	 erfiðu	
atriðum	og	segja	frá	því	að	þau	hafi	aðstoðað	hvort	annað	 í	að	finna	út	úr	
þessu.	 Þau	 segja	 þó	 flest	 að	 þeim	 hafi	 þótt	 gaman	 að	 takast	 á	 við	 svona	
krefjandi	verkefni	og	það	hafi	jafnvel	kennt	þeim	að	lífið	er	ekki	dans	á	rósum	
fyrir	alla.		

4.2.5 Æfingin	skapar	meistarann	

Allir	viðmælendur	segja	frá	því	hvernig	þeir	bættu	getu	sína	á	hinum	ýmsu	
sviðum	í	ferlinu,	þá	einna	helst	í	söng,	dansi	og	leiklist.	Stelpurnar	sögðu	allar	
frá	því	hvernig	þeim	var	úthlutað	lagi	til	að	syngja	í	söngleiknum	sem	þær	í	
upphafi	 ferlisins	 gátu	ekki	 valdið.	Með	mikilli	æfingu,	bæði	heima	og	með	
leikstjóra	og	söngkennara	náðu	þær	á	endanum	erfiðum	tónum	og	nótum	
sem	þær	hefðu	aldrei	trúað	að	þær	gætu.	Andrea	útskýrði	þetta	svona:		

Ef	ég	gat	staðið	upp	á	sviði	og	sungið	þetta	lag,	sem	ég	gat	ekki	
einu	sinni	byrjað	að	reyna	að	syngja	í	byrjun	ferlisins	og	svo	þúst	
rústaði	því	í	lokasýningunum	þú	veist	þá	hlýt	ég	að	geta	massað	
þetta	 stærðfræðipróf	 eða	eitthvað	 	 ...	 	maður	 fékk	 svona,	æj,	
aukna	trú	á	sjálfan	sig	(Andrea).		

Tilfinningin	er	að	þeirra	mati	ólýsanleg	og	afrekið	gerir	það	að	verkum	að	
þær	trúa	því	enn	frekar	að	þær	geti	gert	allt	sem	þær	vilja.	Dagný	lýsir	því	á	
þennan	veg:		

Geðveikt	að	fá	þessi	lög	sem	ég	fékk	að	syngja	þarna	og	þau	líka	
hjálpuðu	mér	mjög	mikið		...		ég	hef	alveg	fundið	...	nýja	tóna	í	
röddinni	minni	sem	ég	vissi	ekki	að	væru	til.	Ef	maður	bara	æfir	
sig	...	þá	er	svo	gaman	einhvern	veginn	að	fatta	bara	að	ég	gæti	
gert	bara	eitthvað	svona	alls	konar	...		(Dagný).	
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Strákarnir	litu	frekar	á	þetta	á	þann	veg	að	ef	þeir	voru	duglegir	og	lögðu	
vinnu	í	verkefnið	að	þá	skilaði	það	sér	á	endanum.	Strákarnir	virtust	einnig	
hafa	meiri	trú	á	sínum	hæfileikum	áður	en	þeir	tóku	þátt	í	sýningunum	heldur	
en	 stelpurnar,	 þó	 að	öll	 hafi	 þau	bætt	 sig	 að	 einhverju	 leyti.	Máltækið	þú	
uppskerð	eins	og	þú	sáir	kemur	fyrir	í	lýsingum	Heiðars	en	það	á	vel	við	um	
lýsingar	 allra	 viðmælenda	 en	 þeir	 telja	 sig	 hafa	 lært	 einmitt	 það	 í	 ferlinu.	
Heiðar	útskýrði	að:		

Öll	 vinnan	er	einhvern	veginn	komin	þarna	og	ég	held	að	það	
kenni	líka	krökkum	rosa	mikið	að	þúst	vinna	hart	og	það	kemur	
útkoma,	 eða	 þúst	 ef	 þú	 [leggur]	 hart	 að	 þér	 þá	 kemur	 góð	
útkoma		...		þú	uppsker[ð]	eins	og	þú	sáir	og	það	er	náttúrulega	
rosa	gott	viðhorf	að	fara	út	í	heiminn	með		...		Ég	held	að	það	sé	
mikið	sem	maður	lærir	þarna	(Heiðar).		

Ungmennin	 voru	 þó	 ekki	 einungis	 að	 rækta	 þá	 hæfileika	 sem	 voru	 til	
staðar	fyrir	þátttöku	heldur	lærðu	þau	einnig	eitthvað	nýtt.	Þau	taka	dæmi	
um	 tæknileg	 atriði	 í	 tengslum	við	 ljós-	 og	hljóðvinnslu,	 handbragð	 í	 smíði,	
förðun	og	búningasaum	og	persónusköpun.	Baldur	lýsir	því	svona:		

Þetta	kennir	fólki	bara	svo	mikið,	þú	lærir	smíði,	þú	lærir	leiklist,	
þú	lærir	dans,	þú	lærir	söng	þú	veist,	þú	lærir	betri	samskipti		...		
þú	lærir	að	vera	í	þessu	litla	samfélagi	og	reyna	að	láta	öllum	í	
þessu	samfélagi	líða	vel	skiluru	(Baldur).		

Mest	 áberandi	 í	 lýsingum	þeirra	 var	 sviðsmyndin,	 útfærslur	 á	 henni	 og	
uppbygging	en	þau	voru	flest	sammála	um	að	það	tæki	eflaust	meiri	tíma	en	
sjálfur	 leikurinn.	 Eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 þá	 eru	 skiptingar	 um	
sviðsmynd	á	sviðinu	og	æfingar	á	þeim	skiptingum	mikilvægar	fyrir	sýninguna	
að	þeirra	mati.	Með	því	lærðu	þau	að	skipuleggja	sig	og	öðluðust	meiri	hæfni	
í	 að	deila	með	 sér	 verkum.	Eðvarð	 segir	 frá	því	hversu	 stoltur	hann	var	af	
þessum	skiptingum	og	fjallar	um	það	í	samanburði	við	atvinnuleikhús.	Þar	eru	
allar	skiptingar	keyrðar	á	tölvu,	húsgögn	látin	fljúga	inn	á	svið	og	veggir	færast	
til	á	færiböndum.	Það	sem	honum	þótti	merkilegt	var	að	þau	,,gerðu	þetta	
sjálf”	 og	 þurftu	 í	 raun	 að	 hugsa	 eins	 og	 tölvan	 og	 vera	 jafn	 nákvæm	 og	
færiböndin	 í	atvinnuleikhúsinu.	Stolt	af	 jafnvel	hinum	minnstu	smáatriðum	
var	áberandi	í	lýsingum	ungmennanna	á	sýningunum.	Þau	töldu	sig	öll	hafa	
gert	sitt	allra	besta	og	þar	af	leiðandi	gátu	þau	verið	stolt	af	sýningunni.		

Hvatning	 frá	 stjórnendum	 skiptir	 unga	 fólkið	 einnig	miklu	máli	 í	 þessu	
samhengi.	Þau	höfðu	öll	sterka	skoðun	á	því	hvernig	leikstjóri	ætti	að	haga	
sér	 gagnvart	 krökkunum,	 að	 hann	 ,,þurfi	 að	 ná	 svona	 einhvern	 veginn	
fullkomnu	jafnvægi	á	milli	þess	að	vera	svona	vinur	og	yfirmaður”	(Dagný).	
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Uppbyggileg	gagnrýni,	hvatning,	góður	agi,	hrós	og	hreinskilni	eru	nokkrir	af	
þeim	eiginleikum	sem	þau	telja	mikilvægt	að	leikstjóri	búi	yfir.	Leikstjóri	á	í	
svona	 starfi	 ,,að	 leyfa	 öllum	að	 láta	 ljós	 sitt	 skína,	 sýna	öllum	að	þeir	 séu	
einhvers	 virði”	 (Andrea).	 Stjórnendur	 þurfa	 að	 þeirra	 mati	 að	 hjálpa	
unglingunum	að	brjótast	út	úr	skelinni,	ýta	þeim	út	fyrir	þægindarammann	til	
að	þau	nái	þeim	árangri	sem	skyldi.	Atferli	leikstjórans	skiptir	þau	því	máli	en	
upplifun	 þeirra	 á	 hlutverki	 hans	 er	 nánar	 lýst	 hér	 að	 neðan	 undir	
meginþemanu	umgjörðin.	Andrea	segir:		

	...	[að]	hafa	einhvern	sem	þorir	að	draga	út	úr	manni,	eins	og	ég	
segi	bara	þúst	næstum	því	öskra	á	mann	bara	‘þú	getur	meira’	
skiluru	og	maður	 trúir	því	einhvern	veginn	ekki	 sjálfur,	en	svo	
kemur	það	og	maður	bara	 ‘var	þetta	 til	 inn	 í	mér’	 ...	 	 að	hafa	
einhverja	manneskju	sem	hjálpar	þér	að	gera	það	er	nottla	bara	
ómetanlegt	(Andrea).		

4.2.6 Ábyrgð	og	mikilvægi	

Það	má	greina	ákveðið	þakklæti	hjá	öllum	viðmælendum	fyrir	að	hafa	fengið	
að	bera	þá	ábyrgð	sem	 lögð	var	á	þá	 í	 söngleikjunum.	Hlutverkin	sem	þeir	
léku	voru	stór	og	fullorðinsleg	og	verkefnið	í	heild	var	stórt	og	fól	í	sér	margar	
skyldur	fyrir	ungmennin.	Heiðar	lýsir	þessu	svona:		

Ég	upplifði	alla	vega	mikla	svona	ábyrgð	að	fá	að	taka	þátt,	það	
var	mikið	treyst	krökkunum	um	að	vinna	vinnuna		...		ég	hugsa	
líka	að	maður	vill	hafa	ábyrgð	og	vera	svona	fullorðinn	og		...		ég	
held	...		að	það	sé	líka	bara	um	leið	og	maður	fær	ábyrgðina	þá	
einhvern	veginn	fer	maður	...		‘all	in’	þú	veist	inn	í	þetta	(Heiðar).		

Svona	ferli	er	að	mati	unga	fólksins	samspil	milli	leikara	og	stjórnenda	og	
því	hafa	unglingarnir	rödd	í	þessu	umhverfi	og	mega	koma	með	hugmyndir	
og	segja	sína	skoðun.	Það	virðist	skipta	þau	máli	að	 fá	 tækifæri	 til	þess	að	
hafa	áhrif,	að	finna	að	það	sé	hlustað	á	þau	og	að	þau	skipti	máli.	Andrea	segir	
frá	þessu	á	þennan	veg:		

það	er	ekkert	mikils	vænst	af	manni	skiluru	það	er	svona	‘ooo	þú	
ert	bara	unglingur,	þú	ert	bara	gelgja’	eða	æji	fattaru	mig,	getur	
ekki	neitt,	átt	bara	að	vera	eitthvað	að	skvísa	þig	og	fara	á	böll	
eða	eitthvað.	En	þarna	einhvern	veginn	var	marr		...		meira	eins	
og	fullorðinn	einstaklingur,	meira	svona	hérna	er	bara	sem	þú	
átt	að	gera	og	þúst	ef	þú	klárar	þetta	ekki	þá	bara	ertu	ekki	með	
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einhvern	veginn	og	marr	fékk	svona	‘okei	já	ég	verð	að	standa	
mig’	(Andrea).		

Eðvarð	 lýsir	því	hvernig	þessi	 ábyrgð	hafði	 áhrif	 á	hann	á	þann	hátt	 að	
honum	fannst	eftir	á	eins	og	hann	gæti	haft	áhrif	 í	heiminum.	Hann	 tekur	
dæmi	um	sig	sjálfan	í	framtíðinni	í	stóru	fyrirtæki	þar	sem	hann	er	bara	einn	
af	mörgum	öðrum.	Hann	 segist	 trúa	 því	 í	 dag	 að	 ,,hann	 sem	hundraðasta	
manneskja	geti	alveg	haft	einhver	áhrif	og	að	[hann]	virkilega	viti	það”.	Þessi	
ábyrgð	 sem	þeim	er	 gefin	 virðist	 því	 hafa	mikil	 áhrif	 á	 þau.	 Í	 ferlinu	 sjálfu	
hvatti	hún	þau	til	dáða	og	eftir	 ferlið	vissu	þau	að	þeirra	rödd	skiptir	máli.	
María	lýsir	þessu	með	dæmi	frá	Albert	Einstein.		

Bara	í	lífinu,	það	verð[ur]	[öllum]	að	finnast	þeir	vera	mikilvægir.	
Svona	eins	og	Albert	Einstein	sagði,	ef	þú	leggur	sama	próf	fyrir	
allar	dýrategundir	í	heiminum,	skiluru	að	klifra	upp	í	tré,	þá	lifir	
fiskurinn	alltaf	þannig	að	hugsa	um	að	hann	sé	ekki	mikilvægur	
(María).		

Þarna	á	María	við	að	fiskurinn	getur	ekki	klifrað	upp	í	tré,	hann	hefur	ekki	
þann	hæfileika.	Þar	af	 leiðandi	upplifir	fiskurinn	að	hann	geti	ekki	gert	það	
sem	hinir	 geta	 og	 finnst	 hann	 þá	 ekki	 skipta	máli,	 hann	 finnur	 því	 ekki	 til	
mikilvægis.	María	 vísar	 í	 þá	 hugsun	 að	það	þurfi	 allir	 að	 fá	 tækifæri	 til	 að	
upplifa	sig	mikilvæga	og	finna	að	þeir	skipti	máli.	Því	þurfa	tækifærin	að	vera	
fjölbreytt	því	það	séu	litlar	líkur	á	því	að	eitthvað	eitt	henti	öllum,	eins	og	að	
klifra	upp	í	tré.	Það	skiptir	þau	því	máli	að	finna	til	mikilvægis	og	að	þau	geti	
haft	 áhrif.	 Flest	 voru	 þau	 á	 þeirri	 skoðun	 að	 menntakerfið	 styddi	 ekki	
nægilega	við	þessa	hugsun	og	því	ætti	svona	starf	að	vera	í	boði	alls	staðar.	
Það	hafa	ekki	allir	áhuga	á	íþróttum	og	margir	eigi	erfitt	með	að	finna	sig	 í	
bóknámi.	Að	þeirra	mati	 felast	mörg	 tækifæri	 í	 svona	starfi	 fyrir	alls	konar	
ungmenni	með	alls	konar	ólík	áhugamál,	tækifæri	sem	gefa	öllum	möguleika	
á	að	 finnast	þeir	mikilvægir.	María	heldur	áfram	og	segir	að	það	séu	 ,,allir	
unglingar	sem	vilja	taka	þátt	 í	einhverju	svona,	vilja	gefa	eitthvað,	það	eru	
allir	sem	vilja	leggja	sitt	af	mörkum,	það	vilja	bara	allir	vera	góðir	í	einhverju”.		
	

4.2.7 Litlu	hlutirnir	

Sú	ábyrgð	sem	ungmennin	fundu	fyrir	og	útlistuð	var	hér	að	framan	lýsir	sér	
þó	ekki	eingöngu	í	stórum,	fullorðinslegum	hlutverkum	heldur	einnig	 í	 litlu	
hlutunum	sem	fylgja	því	að	setja	upp	svona	stóra	sýningu.	Dagný	lýsir	því	á	
þennan	 veg	 og	 leggur	 áherslu	 á	 mikilvægi	 þess	 að	 krakkarnir	 taki	 þátt	 í	
þessum	litlu	hlutum:	
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Krakkarnir	 þúst,	 [voru]	 látnir	 gera	 eitthvað	 í	 því.	 Skipta	 út	
húsgögnum	og	svoleiðis,	reyna	að	redda	propsi	og	þúst	taka	þátt	
í	því	en	ekki	bara	standa	á	sviðinu	og	fara	með	rullurnar	sínar.	
Læra	 það	 að	 þetta	 er	 meira	 og	 þú	 veist	 og	 tæknin	 og	 allt,	
búningar,	þetta	er	ekkert	‘child’s	play’,	þetta	er	alveg	mikið	mál	
sko	(Dagný).		

Öll	voru	þau	sammála	um	að	þessir	litlu	hlutir	spiluðu	stórt	hlutverk	í	því	
að	 gera	 upplifunina	 skemmtilegri	 og	 eftirminnilegri.	 Flest	 þeirra	 minnast	
lausra	stunda	þar	sem	þau	spjölluðu	um	hvað	gerst	hafði	á	æfingunni,	hvað	
einhver	 hefði	 verið	 flottur	 og	 hvað	 þau	 gætu	 gert	 betur.	 Þessi	 umræða	
smitaðist	inn	í	skólastarfið	hjá	þeim	en	eins	og	áður	hefur	komið	fram	þá	var	
sýningin	og	æfingarnar	aðal	umræðuefnið	í	skólanum.	Þau	segja	til	dæmis	frá	
því	þegar	þau	 fóru	öll	 saman	út	 í	Hagkaup	 í	matartíma	á	æfingum	eða	öll	
saman	í	ísbúðina	eftir	æfingar.	Að	þeirra	mati	þétti	þetta	hópinn	enn	frekar	
og	 gaf	 þeim	 tækifæri	 til	 að	 ræða	um	æfingarnar	 og	 allt	 sem	hafði	 gerst	 á	
æfingunum	á	allt	annan	hátt	en	við	 til	dæmis	 leikstjóra,	Þeim	fannst	 til	að	
mynda	 mikilvægt	 að	 koma	 vel	 fyrir	 í	 samskiptum	 við	 leikstjóra	 og	 aðra	
stjórnendur	og	sögðu	því	ef	til	vill	ekki	allt	sem	þau	voru	að	hugsa	eða	frá	öllu	
því	 sem	 þau	 upplifðu	 á	 æfingum,	 líkt	 og	 þau	 gátu	 gert	 í	 samskiptum	 við	
jafningja.	María	tekur	dæmi	um	það	þegar	pöntuð	var	pizza	fyrir	allan	hópinn	
og	það	var	kallað	,,’komin	pizza’		...		og	það	hlupu	allir	úr	salnum	og	fengu	sér	
pizzu	skiluru	 	 ...	 	þetta	er	eitthvað	svona	sem	ég	bara	gleymi	ekki,	þetta	er	
ógeðslega	lítill	hlutur	ég	veit	það”.		

Það	 að	 klæða	 sig	 í	 búninginn,	 fá	 förðun,	 krulla	 hárið,	 setja	 á	 sig	
hljóðnemann,	 stilla	 upp	 sviðsmyndinni,	 þrífa	 sviðið,	 raða	 stólum	 og	 laga	
tjöldin	á	sviðinu	eru	allt	dæmi	sem	ungmennin	taka	um	þessa	litlu	hluti	sem	
gera	upplifunina	eftirminnilega.	Auk	þess	minnast	þau	mörg	þess	að	standa	
saman	baksviðs,	full	eftirvæntingar	og	smá	stressuð	og	heyra	fólkið	koma	inn	
í	salinn.		

Það	er	svo	gaman	einhvern	veginn	að	skipta	inn	á	sviðinu		...		og	
vera	með	krökkunum	á	bakvið	‘já	borðið	á	að	vera	úti’	þú	veist	
það	 er	 svo	 skemmtilegt	 	 ...	 	 ef	 það	 er	 eitthvað	 sem	 er	 líka	
vanmetið	þá	er	það	að	vera	baksviðs.	Það	er	geðveikt.	Það	eru	
allir	einhvern	veginn	svona	á	tánum	og		...		allir	ógeðslega	flottir		
...	 	þúst	þetta	hefur	ekkert	endilega	beint	með	það	að	gera	að	
þig	langar	ógeðslega	mikið	að	vera	á	sviðinu	(María).		

Eðvarð	leggur	mikla	áherslu	á	þessa	litlu	hluti	og	segir	,,þetta	er	‘the	whole	
journey’,	þetta	er	ekki	bara	‘the	destination‘”.	Hann	lýsir	því	í	þessu	samhengi	
hvað	honum	fannst	gaman	að	sjá	verkið	verða	til	og	að	horfa	svo	tilbaka	og	
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minnast	allra	litlu	stundanna	sem	urðu	að	stóru	stundinni	í	lokin.	Þeim	fannst	
flestum	einnig	merkilegt	að	það	væru	teknar	myndir	af	þeim	fyrir	til	dæmis	
leikskrá,	 gerðar	 auglýsingar	 fyrir	 sýninguna	 með	 myndum	 af	 þeim	 og	
aðgöngumiðar	sem	áhorfendur	fengu.	Baldur	segir	að	það	hafi	verið	,,gaman	
að	vera	auglýstur	út	um	allt”	og	að	hann	hafi	upplifað	sig	mjög	merkilegan	
þegar	hann	gat	bent	á	auglýsingu	og	sagt	,,já	ég	er	í	þessu	sko”.	Þessir	litlu	
hlutir	veittu	þeim	aukna	ánægju	og	að	mati	Andreu	þá	er	nóg	að	hafa	tekið	
,,gleði	og	gaman	út	úr	þessu		...		því	gleðin	lifir	með	þér	endalaust”.		
	

	

4.3 Samskipti		

Mynd	3.	Meginþemað	samskipti	og	undirþemu.	

	
Í	máli	unga	fólksins	mátti	greina	að	þau	bættu	sig	í	samskiptum	eftir	þátttöku	
í	söngleiknum.	Þau	segja	frá	því	hvernig	þau	urðu	að	læra	að	vinna	með	öðru	
fólki	og	leysa	alls	kyns	verkefni	og	vandamál	saman.	Hér	á	eftir	fer	lýsing	á	
undirþemum.		

4.3.1 Mikilvægi	hópvinnu	

Ferlið	að	setja	upp	söngleik	er	að	mati	unga	fólksins	fyrst	og	fremst	hópvinna	
og	sú	samvinna	sem	á	sér	stað	virtist	hafa	mikil	áhrif	á	ungmennin.	Þau	lýsa	
því	 til	 dæmis	 hvernig	 hópurinn	 er	 látinn	 vinna	 saman	 að	 fjölbreyttum	
verkefnum,	hvernig	þau	þurftu	að	leysa	ýmsar	áskoranir	saman	og	finna	hinn	
gullna	meðalveg.	 Allir	 viðmælendur	minnast	 á	 það	 að	 þeir	 hafi	 bætt	 sig	 í	
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skipulagningu	og	áttað	sig	á	því	að	hver	og	einn	í	hópnum	verður	að	leggja	sig	
fram.	Algengasta	dæmið	var	í	tengslum	við	sviðsmyndaskiptingar	á	sviðinu,	
en	 öll	 lýsa	 þeir	 því	 hversu	 flóknar	 slíkar	 skiptingar	 geta	 verið	 og	 hversu	
nákvæmar	þær	þurfa	að	vera.	Æfingar	á	þessum	skiptingum	tóku	að	þeirra	
sögn	langan	tíma	og	það	fór	mikil	vinna	í	að	ná	öllu	réttu.	 Í	kjölfarið	 lærðu	
þeir	til	dæmis	um	það	hvernig	á	að	skipta	á	milli	sín	verkum	og	hvernig	allir	í	
hópnum	verða	 að	 gera	 sitt	 til	 þess	 að	 lokaútkoman	verði	 góð.	Dagný	 lýsir	
þessum	lærdómi	svona:			

Maður	 [er]	 einhvern	 veginn	 strax	 búinn	 að	 læra	 að	 þú	 veist	
skipuleggja	og	úthluta	verkefnum	á	milli	fólks		...		læra	hvernig	
margir	geta	reynt	að	koma	einhverju	svona	alveg	rétt	og	hvernig	
hópurinn	þarf	allur	að	vera	‘on	point’	til	þess	að	þetta	verði	‘on	
point’	skiluru	...		svona	hóp[a]vinna	skiptir	náttúrulega	ótrúlega	
miklu	máli,	af	því	að	þú	veist	við	búum	bara	í	samfélagi	með	öðru	
fólki	og	þurfum	að	geta	fúnkerað	með	öðru	fólki	...		[hópvinnan]	
gerir	mikið	fyrir	fólk	og	lætur	það	vera	betur	í	stakk	búið	að	fara	
í	einhverja	aðra	hóp[a]vinnu	í	lífinu	(Dagný).		

Fyrir	ungmennin	er	þetta	ákveðin	reynsla	sem	þau	telja	að	nýtist	þeim	í	
framtíðinni.	Þau	nefna	dæmi	um	hvar	þetta	hefur	nýst	þeim	og	þar	má	 til	
dæmis	nefna	í	skipulagningu	í	námi,	útdeilingu	verkefna	milli	fólks	þegar	þau	
hafa	 tekið	 þátt	 í	 sambærilegum	 verkefnum	 eða	 við	 að	 gegna	
formannshlutverki	 félaga	 í	 skólanum	 og	 á	 atvinnumarkaði.	 Það	 að	 hafa	
reynslu	af	vinnu	í	stórum	hópi	skiptir	ungmennin	því	miklu	máli.	María	lýsir	
þessu	svona:		

Þarna	er	maður	að	vinna	með	hóp[i]	og	maður	er	alltaf	að	vinna	
með	hóp[i]	í	gegnum	framtíðina		...		þess	vegna	er	svo	ótrúlega	
mikilvægt	 að	 unglingar	 þegar	 þeir	 eru	 að	mótast	 geri	 einhver	
svona	verkefni,	því	það	er	ekkert	sjálfsagt	að	það	sé	auðvelt	að	
vinna	með	hóp	og	gera	eitthvað	flott	saman	(María).		

4.3.2 Virðing	fyrir	náunganum	

Heiðar	lýsir	því	hvernig	það	myndast	heild	í	hópnum	og	hvað	það	skipti	miklu	
máli	að	allir	séu	hluti	af	þessari	heild.	Hann	segir	frá	einstaklingi	sem	braut	
sig	frá	heildinni,	taldi	sig	vera	merkilegri	en	aðrir	og	átti	það	til	að	segja	sínar	
skoðanir	um	vinnu	og	afrek	annarra.	Aðrir	viðmælendur	nefna	svipuð	dæmi	
um	einstaklinga	sem	náðu	illa	að	tengjast	hópnum	og	höguðu	sér	jafnvel	illa	
á	æfingum	og	mættu	seint	eða	alls	ekki	á	æfingar.	Slík	hegðun	kom	niður	á	
öllum	hópnum	að	þeirra	mati.	Ungmennin	telja	að	þeir	einstaklingar	sem	ná	
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ekki	að	tengjast	heildinni	séu	annað	hvort	að	upplifa	sig	sem	of	mikilvæga	í	
samhengi	 við	 hópinn,	 eða	 finni	 ekki	 nægilega	 til	 mikilvægis	 í	 hópnum.	
Ágreiningur	af	þessum	toga	fellur	í	hendur	stjórnenda	að	leysa	úr,	en	að	mati	
unga	fólksins	skiptir	máli	að	allir	hafi	sitt	hlutverk	og	að	staða	hvers	og	eins	
innan	hópsins,	 hlutverk	 hans	 og	 skyldur,	 séu	 vel	 skilgreindar.	 Í	 kjölfarið	 af	
ágreining	líkt	og	þessum	segjast	þau	hafa	áttað	sig	á	því	hvað	það	skipti	miklu	
máli	að	koma	fram	við	alla	af	virðingu	og	umhyggju.	María	sagði:	,,Það	breytti	
mér	 svo	mikið	 í	 þessu	 	 ...	 	 bara	hvernig	 á	 að	 koma	 fram	við	 fólk	 einhvern	
veginn	 	 ...	 	 þú	 verður	 að	 passa	 hvað	 þú	 segir	 og	 passa	 hvað	 þú	 gerir”.	
Ungmennin	áttuðu	sig	á	því	að	það	eru	ekki	allir	eins	og	það	hafi	ekki	allir	
sama	bakgrunn.	Þau	lærðu	að	það	þarf	að	bera	virðingu	fyrir	því	til	þess	að	
geta	átt	í	farsælum	samskiptum.		

Auk	 þess	 sögðust	 flestir	 hafa	 öðlast	 meiri	 virðingu	 fyrir	 tíma	 og	
vinnuframlagi	annarra.	Þau	áttuðu	sig	til	dæmis	á	því	að	það	er	ekki	í	lagi	að	
mæta	 of	 seint	 á	 æfingu	 eða	 óundirbúinn,	 það	 væri	 óvirðing	 gagnvart	
samleikurum.	 Heiðar	 tekur	 dæmi	 um	 það	 þegar	 aðalleikari	 mætir	 ekki	 á	
dansæfingu,	af	því	honum	finnst	hann	ekki	þurfa	að	vera	þar	því	hans	eina	
hlutverk	í	því	atriði	sé	að	labba	yfir	sviðið	einu	sinni.	Að	hans	mati	er	það	mikil	
óvirðing	gagnvart	hinum	þar	sem	að	öll	smáatriði	og	öll	hlutverk	skipta	máli.	
Það	var	áberandi	 í	 lýsingum	allra	hvað	þau	báru	mikla	virðingu	 fyrir	öllum	
hlutverkum,	litlum	og	stórum,	sama	hvort	þau	voru	inn	á	sviði	eða	utan	þess.	
Flest	töldu	sig	hafa	lært	það	þarna,	að	það	væru	engin	aðal-	eða	aukahlutverk,	
heldur	skipti	framlag	allra	máli	og	vinnan	sem	hver	og	einn	lagði	í	verkið.	Ef	
allir	 geri	 sitt	 besta	 þá	 verður	 útkoman	 góð.	 Eðvarð	 útskýrði	 þetta	 á	
eftirfarandi	hátt:		

Jafnvel	þótt	að	eitthvað	eitt	hlutverk	sé	mikið	meira	inn	á	sviðinu	
þá	getur	vel	verið	að	það	f[ari]	mikið	meiri	vinna	í	einhverja	senu	
sem	 er	 bara	 þú	 veist	 ein	 sena	 og	 bara	 í	mínútu	 eða	 eitthvað	
svoleiðis	 	 ...	 	alla	vega	mér	finnst	mitt	hlutverk	ekki	hafa	verið	
meira	aðal	en	annað	(Eðvarð).		

Öll	léku	þau	að	minnsta	kosti	einu	sinni	aðalhlutverk	en	stelpurnar	leggja	
dýpri	skilning	í	hvað	það	þýði	að	vera	í	aðalhlutverki.	Allar	þrjár	sögðust	finna	
fyrir	ákveðinni	pressu	um	að	standa	sig	vel	og	vera	til	staðar	fyrir	aðra.	Það	
sem	var	áberandi	 í	 svörum	þeirra	var	hvað	þeim	 fannst	mikilvægt	að	vera	
fyrirmynd	 fyrir	 alla	 hina,	 sérstaklega	 þá	 sem	 voru	 yngri.	 Þeim	 fannst	
mikilvægt	að	vera	ánægðar	með	sjálfa	sig	og	stoltar	af	því	sem	þær	gerðu,	en	
passa	um	leið	að	sýna	það	ekki	of	mikið.	Það	má	greina	í	lýsingum	þeirra	að	
þetta	er	fín	lína	sem	erfitt	er	að	dansa	á,	en	gífurlega	mikilvæg	þegar	kemur	
að	samskiptum	við	aðra,	sérstaklega	í	hópi.	Andrea	segir	frá	þessu	svona:		
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Maður	er	svona	leiðtogi	ef	maður	er	í	stóru	hlutverki	óháð	því	
hvað	 fólki	 finnst	um	þinn	persónuleika	þá	ertu	 samt	ákveðinn	
leiðtogi	og	þú	ert	ákveðin	fyrirmynd		...		þú	varst	‘köstuð’	í	þetta	
hlutverk	svo	þú	skalt	gjöra	svo	vel	að	sýna	öllum	hinum	hvernig	
á	að	gera	þetta	(Andrea).		

4.3.3 Að	setja	sig	í	spor	annarra	

Allir	viðmælendur	lýsa	því	á	skýran	hátt	hvernig	þessi	vinna	gerði	þau	færari	
í	 samskiptum.	Öll	 lögðu	þau	mikla	vinnu	 í	hlutverkið	sitt	og	 flest	unnu	þau	
einhvers	 konar	 persónusköpun	þó	 það	 hafi	 verið	mikil	 breidd	 í	 því	 hversu	
mikil	 hún	 var.	 Sum	 þeirra	 fóru	 djúpt	 ofan	 í	 persónuna	 heima	 og	 skrifuðu	
ítarlega	 baksögu	 fyrir	 hana	 á	 meðan	 aðrir	 unnu	 þetta	 meira	 á	 æfingu	 í	
samvinnu	 við	 leikstjóra	 og	 aðra	 leikara.	 Svona	 sköpun	 og	 vangaveltur	 um	
hlutverk,	texta,	boðskap	og	merkingu	skilja	að	þeirra	mati	heilmikið	eftir	sig.	
Þetta	kenndi	þeim	að	setja	sig	í	spor	annarra	og	átta	sig	á	því	að	það	liggur	
yfirleitt	 eitthvað	 að	 baki	 gjörðum	 annars	 fólks.	 Dagný	 lýsir	 því	 svona:	 „Ef	
maður	er	að	vinna	svona	í	hópi	þá	...	kennir	[það]	manni	að	skilja	annað	fólk	
og	setja	sig	í	spor	annarra	...	læra	að	hafa	samskipti	við	annað	fólk	og	finna	
sameiginlegan	pól	á	hlutunum”	(Dagný).		

Þau	öðluðust	skilning	á	því	að	það	,,hafa	allir	sína	baksögu”	(Heiðar)	og	
hana	beri	að	virða.	Þegar	þau	unnu	með	ákveðna	persónu	eða	persónur	á	
þennan	 veg	 þá	 fóru	 þau	 að	 taka	 eftir	 svipuðum	 persónum	 í	 umhverfinu.	
María	lýsir	því	hvernig	hún	lék	hlutverk	einstaklings	sem	átti	erfitt,	þurfti	að	
fara	af	heimilinu	sínu	og	stóð	frammi	fyrir	mikilli	hættu.	Hún	segir	að	þá	hafi	
hún	öðlast	meiri	samkennd	með	þeim	sem	lenda	í	svipuðum	aðstæðum,	„	...	
maður	[fer]	einhvern	veginn	að	finna	meiri	samúð	með	öðrum	þegar	þú	ert	
að	vinna	svona	mikið	með	einhvern	ákveðinn	karakter	...	og	fara	djúpt	ofan	í	
það	...	þá	verður	maður	að	pæla	meira	í	fólki	sem	er	akkúrat	svona”.		

Aukið	umburðarlyndi	var	einnig	áberandi	í	lýsingum	unga	fólksins.	Andrea	
talar	um	að	hún	hafi	farið	að	dæma	minna	eftir	útliti,	talsmáta	og	þess	háttar	
og	hafi	tekið	betur	á	móti	öllum	sem	vildu	tala	við	hana.	Þetta	kenndi	henni	
að	lífið	er	ekki	bara	eins	og	hún	sá	það,	heldur	er	reynsla	fólks	mismunandi	
og	allir	eiga	sín	persónulegu	vandamál.		
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4.4 Umgjörðin	
	

Mynd	4.	Meginþemað	umgjörðin	og	undirþemu.	

	
Í	 máli	 unga	 fólksins	 komu	 fram	 lýsingar	 á	 upplifun	 þeirra	 af	 umgjörð	
sýninganna	meðal	annars	hvað	varðar	hlutverk	leiðbeinenda,	þá	einna	helst	
leikstjóra,	 umfang	 sýninganna,	 það	 er	 hversu	mikil	 vinna	 og	metnaður	 er	
lagður	 í	 þær	 og	 mikilvægi	 stuðnings	 frá	 aðstandendum	 á	 meðan	 ferlinu	
stendur.		

4.4.1 Umfang	verkefnisins	

Unga	fólkið	var	sammála	um	að	umfang	sýningarinnar	skipti	miklu	máli	en	þó	
ekki	 mestu	máli.	 Með	 umfangi	 er	 átt	 við	 tæknilegu	 hlið	 sýningarinnar	 og	
hversu	mikið	er	lagt	í	sviðsmynd,	brellur,	ljós,	hljóð,	búninga	og	heildarútlit	
sýningarinnar.	Að	þeirra	mati	þá	 ,,ýtir	 stærri	umgjörð	undir	góða	 sýningu”	
(Heiðar)	 og	 því	 meira	 sem	 umfangið	 er	 því	 meira	 verður	 aðdráttaraflið.	
Eðvarð	segir	að	tækjabúnaður	og	útlit	sýningarinnar	sé	10-20%	af	sýningunni,	
en	leikarar	og	leikstjóri	séu	hin	80%.	Ef	lítið	er	lagt	upp	úr	þessum	þáttum	í	
sýningunni	þá	vantar	alltaf	þessi	20%	og	að	hans	mati	gefur	það	augaleið	að	
þá	verður	sýningin	ekki	eins	flott.	Andrea	talar	um	þetta	sem	,,wow	factor”	
sem	geri	það	að	verkum	að	þeim	,,leið	ekki	eins	og	þetta	væri	barnasýning	
heldur	eitthvað	alvöru”.	María	telur	það	vera	mikilvægt	að	ungir	krakkar	fái	
,,glimmerið”,	 en	 þar	 á	 hún	 við	 þessi	 auka	 20%	 sem	 Eðvarð	 talar	 um	 eða	
þennan	 ,,wow	 factor”	 sem	 Andrea	 talar	 um.	 Glimmerið	 gerir	 sýninguna	
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merkilegri	 fyrir	 unglinginn	 segir	 María	 og	 þau	 upplifa	 sig	 nær	
atvinnuleikhúsum.	María	segir	einnig	að	þá	hugsi	þau	,,vó	þetta	er	alvöru”	og	
að	 ,,þá	 [sé]	maður	mikilvægur”	sem	áður	hefur	komið	 fram	að	skipti	unga	
fólkið	hvað	mestu	máli	í	svona	ferli.	Allir	eru	sammála	Maríu	í	þessu	og	telja	
að	því	stærri	sem	sýningin	er	því	merkilegri	verði	hún	í	huga	unga	fólksins.	Þá	
sé	 sýningin	einnig	meira	auglýst	og	það	gerir	þetta	allt	 sýnilegra	 fyrir	þau.	
Dagný	bætir	við	að	það	skipti	máli	að	krakkarnir	taki	þátt	í	allri	vinnunni	og	
fái	að	setja	sitt	mark	á	útlitið.	Að	hennar	mati	gerir	það	unglingana	stoltari	
þegar	upp	er	staðið	og	hún	telur	að	það	veiti	þeim	meiri	hamingju	og	gleði.	
Heiðar	 segir	 að	 því	 flottari	 sem	 sýningin	 er	 í	 heild	 því	 meira	 stolt	 upplifi	
unglingarnir	 í	 lokin	og	hann	segir	að	þeir	séu	í	raun	eins	og	lítil	börn	þegar	
kemur	 að	 búningum,	 ljósum	 og	 tækni,	 svo	mikil	 sé	 hrifningin.	 Hann	 segir	
einnig	að	þetta	geti	gert	söguna	flottari	og	skýrari	fyrir	áhorfendur.	Eðvarð	er	
sammála	þessu	og	lýsir	því	hvernig	ljós	geti	til	dæmis	aðstoðað	við	að	skilja	á	
milli	 mismunandi	 persóna	 og	 aðstæðna,	 en	 að	 hans	 mati	 verður	 þá	
auðveldara	fyrir	áhorfandann	að	fylgja	sýningunni.		

Allir	 viðmælendur	 tala	 ítrekað	 um	 hvað	 söngleikjastarf	 er	 fjölbreytt	 og	
hversu	mörg	tækifæri	felast	í	slíkri	vinnu	fyrir	alla.	Andrea	segir	að	,,með	því	
að	gera	þetta	umfangsmeira	þá	ertu	að	leyfa	fleirum	og	fleirum	að	njóta	sín	
á	sínu	hæfileikasviði”.	Að	þeirra	mati	getur	hver	sem	er	fengið	að	njóta	sín	á	
sínu	hæfileikasviði	eins	og	Andrea	segir	en	það	á	þó	aðallega	við	um	stórar	
sýningar	þar	sem	verkefnin	skiptast	á	margar	deildir,	svo	sem	búningadeild,	
tæknideild,	 markaðsdeild	 og	 sviðsmyndardeild.	 Þau	 taka	 flest	 dæmi	 um	
tæknimennina,	sem	voru	í	öllum	tilvikum	strákar	úr	skólanum,	og	hvað	þeir	
lærðu	mikið	af	því	að	taka	þátt	í	söngleiknum.	Í	þeirra	skóla	var	mikið	lagt	upp	
úr	tæknilegu	hlið	sýninganna	sem	gerði	það	að	verkum	að	það	voru	til	dæmis	
pöntuð	 ljós	 frá	 útlöndum	 fyrir	 hverja	 sýningu	 og	 keyptir	 nýir	 hljóðnemar.	
Viðmælendur	lýsa	því	hvernig	tæknimennirnir	fengu	tækifæri	til	að	prófa	að	
forrita	ljós	fyrir	sýningu	í	fullri	lengd	og	þeir	hafi	þurft	að	vera	þrír	til	fjórir	á	
hverri	 sýningu	 að	 stjórna	 hljóði,	 ljósum	 og	 annarri	 tækni	 vegna	 þess	 að	
sýningarnar	hafi	verið	svo	flóknar.	Þau	telja	að	tæknimennirnir	hafi	upplifað	
sig	 sem	 mjög	 mikilvæga	 og	 segja	 að	 margir,	 eða	 flestir	 þeirra,	 hafi	 gert	
tæknina	að	atvinnu	 í	dag.	Að	þeirra	mati	er	það	aðeins	vegna	þess	að	þeir	
,,lærðu	þetta	þarna”	(Baldur)	og	fengu	tækifæri	sem	er	ekki	algengt	að	fá	í	
grunnskóla.		

Það	er	vert	að	minnast	á	það	að	fimm	af	sex	viðmælendum	stefna	á	að	
verða	leikarar	í	framtíðinni.	Þeir	lýsa	allir	miklu	þakklæti	fyrir	að	hafa	fengið	
tækifæri	 í	 grunnskóla	 til	 þess	 að	 prófa	 að	 taka	 þátt	 í	 sýningu	 af	 þessari	
stærðargráðu	og	hvað	það	hafi	 gert	mikið	 fyrir	þeirra	draum	um	að	verða	
leikarar.	Allir	höfðu	þeir	gífurlegan	áhuga	á	leiklist,	söng	og	dansi	þegar	þeir	
skráðu	sig	 í	söngleikinn	og	flestir	sögðust	ekki	hafa	fundið	sig	 í	neinu	öðru,	
svo	sem	íþróttum.	Að	þeirra	mati	þá	voru	þeir	einstaklega	heppnir	að	fá	að	
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taka	þátt	í	svona	stóru	verkefni	og	fá	að	læra	um	söngleikjaferlið	og	upplifa	
sig	sem	alvöru	leikara.	Þetta	er	,,tækifæri	á	við	milljón	dollara”	fyrir	krakka	
eins	og	þau	segir	Andrea	og	,,það	á	bara	alveg	jafn	mikinn	rétt	á	sér	að	gefa	
því	fólki	tækifæri	...	alveg	eins	og	einhverjir	sem	vilja	bara	læra	stærðfræði	og	
svoleiðis”	segir	Dagný.	Í	öllum	tilvikum	segja	ungmennin	að	sýningarnar	hafi	
verið	á	stigi	atvinnuleikhúsa	og	það	séu	mikil	forréttindi	að	fá	að	prófa	að	taka	
þátt	í	svoleiðis	verkefni.	Stór	hluti	af	upplifuninni	fyrir	þau	er	að	fá	að	sýna	
öðrum	alla	vinnuna	sem	þau	hafa	lagt	á	sig.	Það	að	sýna	verkið	er	því	næsta	
undirþema	sem	fjallað	verður	um.		
	

4.4.2 Að	sýna	verkið	

Það	að	fá	að	sýna	verkið	skiptir	ungmennin	miklu	máli	og	þau	telja	það	vera	
mest	 gefandi	 þáttinn	 í	 söngleikjastarfinu.	 Það	 að	 sýna	 sýninguna	 ,,það	 er	
‘rewardið‘	að	fá	‘feedbackið‘	frá	fólkinu”	segir	Heiðar	en	þar	vísar	hann	í	að	
verðlaunin	 fyrir	 alla	 erfiðu	 vinnuna	 sé	 að	 fá	 að	 standa	 á	 sviðinu	 og	 finna	
endurgjöfina	frá	áhorfendum.	Andrea	lýsir	því	hvernig	þú	átt	,,óskerta	athygli	
áhorfandans”	meðan	á	sýningu	stendur.	Hún	tekur	dæmi	um	það	þegar	þú	
heyrir	fólkið	hlæja	af	brandaranum	þínum	eða	sérð	fólkið	gráta	í	sorglegum	
senum	 ,,maður	 sér	 aðdáunina	 hjá	 fólki	 	 ...	 	 [það	 er]	 ólýsanlegt”	 (Andrea).	
María	segir:		

Hún	[tilfinningin]	er	ólýsanleg	að	sýna	eitthvað	sem	þú	ert	búinn	
að	vinna	að	ótrúlega	lengi		...		það	er	ógeðslega	erfitt	en	það	er	
svo	ógeðslega	gaman		...		búinn	að	vera	á	þrotlausum	æfingum,	
geta	ekki	mætt	 í	þetta	boð,	getur	ekki	gert	þetta,	græja	þetta	
fyrir	eina	senu		 ...	 	það	er	svo	mikið	á	bakvið	þetta	ég	held	að	
enginn	átti	sig	á	því	(María).		

Þau	 lýsa	 frumsýningardeginum	 sem	 tilfinningarússíbana	 sem	þau	 fóru	 í	
gegnum.	Til	að	byrja	með	upplifðu	þau	mikla	spennu	og	eftirvæntingu	sem	
breyttist	þó	fljótt	yfir	í	stress	þegar	þau	fóru	að	undirbúa	sýninguna.	Eðvarð	
segir	að	,,bara	svona	5	mínútum	fyrir	ég	man	að	ég	var	bara	algjörlega	að	
skíta	á	mig	sko”.	Þau	taka	dæmi	þar	sem	þau	gátu	ekki	staðið	kyrr,	hjartað	
hamaðist	í	brjósti	þeirra,	þau	vissu	ekki	hvort	þau	þyrftu	að	pissa	eða	ekki,	
svitnuðu	 í	 lófunum,	 þornuðu	 í	 munnninum	 og	 áttu	 í	 erfiðleikum	með	 að	
einbeita	sér.	Flest	þeirra	tóku	á	það	ráð	að	fara	yfir	allt	það	sem	þau	voru	að	
fara	að	gera	í	sýningunni	vegna	þess	að	þau	töldu	sig	allt	 í	einu	ekki	kunna	
neitt	af	því	sem	þau	áttu	að	gera.	Sum	þeirra	grétu	jafnvel	úr	stressi	á	meðan	
önnur	 reyndu	að	vera	 sterki	aðilinn	 sem	róaði	alla	hina.	Hins	vegar	 fjaraði	
stressið	 út	 þegar	 sýningin	 byrjaði.	 Eðvarð	 segir:	 ,,ég	man	 alla	 vega	 að	 ég	
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hugsaði	 bara	 í	 einni	 senunni	 bara	 ‘vá	 ég	 er	 að	 leika	 fyrir	 framan	 fullt	 af	
einhverju	fólki	og	þetta	er	ekkert	mál’	“.	Andrea	segir:	 ,,maður	er	kannski	 í	
miðri	senu	og	horfir	á	alla	aðra	vera	bara	að	rúlla	þessu	upp”	og	að	hennar	
mati	sá	hún	á	þeirri	stundu	að	hún	gat	virkilega	treyst	öllum	í	hópnum	og	hún	
þyrfti	ekki	að	vera	ein	 í	þessu,	en	hún	hafði	átt	erfitt	með	það	áður.	Þegar	
sýningu	 lauk	 og	 áhorfendur	 klöppuðu	 fyrir	 þeim	 upplifðu	 þau	 mikla	
geðshræringu.	 Þau	 fengu	 til	 dæmis	 illt	 í	 brosvöðvana,	 grétu	 af	 gleði	 og	
föðmuðust	öll	endalaust.	Öll	 lýsa	þau	þessu	sem	miklu	spennufalli	og	segja	
að	þetta	 sé	 tilfinning	 sem	þau	gleyma	aldrei.	 Síðan	 fóru	þau	að	 spjalla	við	
áhorfendur	og	fengu	að	heyra	hvað	þeim	fannst.	Í	öllum	tilvikum	fengu	þau	
frábærar	móttökur	og	mikið	hrós	sem	,,’bústar’	mjög	mikið	sjálfsvirðinguna”	
segir	Baldur.	,,‘Feedbackið‘	var	allt	jákvætt,	öllum	fannst	þetta	bara	geðveikt”	
segir	Dagný	og	það	að	hennar	mati	gerði	þau	ennþá	stoltari	og	ánægðari	með	
sýninguna.	Andrea	lýsir	þessu	á	þennan	veg:		

Þetta	er	nottla	bara	klikkuð	tilfinning	að	 frumsýna,	ég	held	að	
það	 ættu	 allir	 að	 fá	 að	 prófa	 það	 alla	 vega	 einu	 sinni	 	 ...		
adrenalínið	nottla	í	sko	milljón	og	bara	stoltið	og	það	sem	er	svo	
æðislegt	 við	 leikhús	að	þú	 færð	 ‘feedbackið’	 strax,	öðruvísi	 til	
dæmis	ef	þú	leikur	í	bíómynd”	(Andrea).		

Það	skiptir	ungmennin	því	máli	að	fá	að	sýna	verkið,	helst	oftar	en	einu	
sinni,	en	það	gerir	ferlið	ennþá	merkilegra,	að	þeirra	mati,	ef	margar	sýningar	
eru	á	verkinu.	Það	að	sýna	sýninguna	getur	þó	að	þeirra	mati	skapað	kvíða	
hjá	unglingunum	og	þau	telja	að	það	þurfi	að	halda	mjög	vel	utan	um	hópinn	
á	 sýningartímabilinu	 og	 leiðbeinendur	 þurfa	 að	 vera	 vakandi	 fyrir	 því	 að	
styðja	 ungmennin	 og	 hjálpa	 þeim	 að	 læra	 að	 takast	 á	 við	 stress	 og	 kvíða.	
Algengast	 var	 að	ungmennin	 töluðu	um	það	að	aðrir	 krakkar	úr	 skólanum	
væru	að	fara	að	koma	og	sjá	sýninguna.	Þau	hræddust	þá	til	dæmis	það	að	
gert	væri	grín	að	þeim,	gert	væri	lítið	úr	sýningunni	eða	að	þau	myndu	gera	
mistök	 og	 það	 yrði	 hlegið	 af	 þeim.	 Andrea	 segir	 að	 það	 sé	 eflaust	 alltaf	
einhver	hópur	af	krökkum	sem	kemur	á	sýningar	í	þeim	eina	tilgangi	að	gera	
lítið	úr	sýningunum	og	gera	grín	af	þeim	sem	tóku	þátt.	Ungmennin	gera	hins	
vegar	ekki	mikið	úr	þessu	og	 flest	höfðu	nægt	sjálfstraust	eftir	 ferlið	 til	að	
leiða	þetta	hjá	sér.	María	segir	að	það	sem	hún	heyri	ekki	skaði	hana	ekki	og	
að	flestir	væru	ekki	að	segja	neikvæða	hluti	í	eigin	persónu.	Því	væri	auðvelt	
að	 pæla	 ekkert	 í	 neikvæðu	 umtali.	 Eðvarð	 segir	 frá	 því	 að	 hann	 og	
mótleikkona	hans	hafi	eytt	miklum	tíma	í	samtöl	á	netinu	þar	sem	þau	töluðu	
um	 hver	 væri	 að	 fara	 að	 koma	 og	 sjá	 og	 möguleg	 viðbrögð	 þessara	
einstaklinga.	 Eftir	 á	 að	 hyggja	 segir	 Eðvarð	 að	 þetta	 hafi	 í	 raun	 verið	
tímaeyðsla	því	að	þegar	sýningartímabilið	byrji	þá	skipti	þetta	engu	máli.		
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Þau	lýsa	mörg	hver	tilfinningunni	á	síðustu	sýningunni	og	í	kjölfarið	hafi	
þau	 upplifað	mikinn	 söknuð	 og	 jafnvel	 smá	 þunglyndi,	 þrátt	 fyrir	 að	 hafa	
einnig	verið	 í	 sæluvímu	eftir	vel	heppnað	 ferli.	María	 lýsir	því	hvað	það	sé	
gaman	að	upplifa	 svona	 stundir	með	 fólki	 sem	þú	ert	 búinn	 að	 tengjast	 á	
svona	 náinn	 hátt	 og	 segir:	 ,,[að]	 vera	 síðan	 með	 þeim	 á	 skemmtilegustu	
mómentunum	þegar	þú	frumsýnir		...		þegar	þú	tekur	síðustu	sýninguna,	það	
eru	allir	 svo	glaðir	og	meyrir”.	 Stór	hluti	 af	 ferlinu	öllu	 fyrir	ungmennin	er	
leikstjórinn	og	hans	viðbrögð	og	hegðun	í	hinum	ýmsu	aðstæðum.	Hlutverk	
hans	er	því	næsta	undirþema	sem	fjallað	verður	um.		

4.4.3 Hlutverk	leikstjórans	

Í	máli	ungmennanna	kemur	ítrekað	fram	skoðun	þeirra	á	því	hvernig	leikstjóri	
á	að	haga	sér	í	svona	ferli	með	unglingum	og	hvernig	hann	á	að	koma	fram	
við	þau	 í	 ferlinu.	Flest	þeirra	eru	á	þeirri	skoðun	að	 leikstjórinn	beri	mesta	
ábyrgð	á	sýningunni,	sérstaklega	sýningu	með	unglingum,	og	þegar	upp	er	
staðið	þá	standi	sýningin	eða	falli	með	leikstjóranum.	Þau	eru	því	öll	sammála	
um	að	það	að	vera	leikstjóri	sé	mjög	stressandi	og	krefjandi	hlutverk	og	það	
sé	líklega	erfitt	fyrir	hann	að	halda	sér	á	réttri	braut.	Eðvarð	segir	að	mesta	
pressan	sé	á	leikstjóranum	og	hann	lýsir	þeirri	vinnu	sem	hann	þarf	að	vinna	
sem	,,fullt	af	löngum	böndum	sem	hann	þarf	að	hnýta	svona	saman”.	Baldur	
lýsir	vinnu	leikstjóra	eins	og	því	að	mála	málverk:	,,Hann	[leikstjórinn]	málar	
útlínurnar	 þegar	 hann	 velur	 leikarana	 og	 velur	 verkið.	 Síðan	 á	meðan	 [á]	
ferlinu	[stendur]	þá	byrjar	hann	að	mála	í	línurnar	hægt	og	rólega”	og	í	lokin	
hefur	hann	í	höndunum	fullbúið	listaverk.		

Að	þeirra	mati	skiptir	mestu	máli	að	leikstjórinn,	og	aðrir	leiðbeinendur,	
hafi	metnað	fyrir	því	sem	þau	eru	að	gera,	en	um	leið	og	ungmennin	sjá	og	
finna	metnaðinn	hjá	fullorðna	fólkinu	þá	smitast	hann	yfir	á	þau.	Heiðar	segir	
að	leikstjóri	þurfi	að	hafa	ástríðu	fyrir	verkefninu	og	Dagný	segir	að	leikstjóri	
þurfi	fyrst	og	fremst	að	hafa	áhuga	á	því	sem	hann	er	að	gera.	Andrea	segist	
hafa	fundið	fyrir	,,ofurmetnað	frá	fullorðnu	fólki”	sem	henni	fannst	óalgengt	
að	finna	á	þessum	árum.	Hún	telur	að	oft	sé	litið	niður	á	unglinga	og	þeir	ekki	
metnir	 að	 verðleikum.	 Hún	 lýsir	 því	 hvernig	 henni	 leið	 þegar	 hún	 fann	
metnaðinn	hjá	fullorðna	fólkinu	:		

þegar	 maður	 sér	 fullorðna	 fólkið	 vera	 að	 leggja	 á	 sig	 þá	 fær	
maður	eitthvað	svona	‘okei	vá,	þau	eru	að	gera	þetta	fyrir	okkur’		
...	 	ef	þau	eru	með	svona	mikinn	metnað	þá	fær	maður	sjálfur	
aukinn	metnað		...		maður	er	einhvers	virði		...	það	að	þetta	hafi	
skipt	fullorðna	fólkið	máli	fannst	mér	bara	töfrandi	skiluru	að	sjá	
ykkur	vera	að	 leggja	svona	mikið	 í	þetta	gaf	mér	aukinn	styrk,	
aukið	stolt	(Andrea).		
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Leikstjórinn	 þarf	 einnig	 að	 öðlast	 virðingu	 unglinganna	 strax	 í	 byrjun	
ferlisins	en	að	mati	unga	fólksins	þá	gengur	ferlið	ekki	upp	nema	virðing	sé	til	
staðar.	Þau	segja	að	 leikstjóri	þurfi	að	 ,,hafa	virðingu	en	á	sama	tíma	gefa	
virðingu	á	móti”	(María)	en	gagnkvæm	virðing	er	að	þeirra	mati	grunnur	alls	
annars	 sem	þarf	að	vera	 til	 staðar	 í	 svona	vinnu.	Dagný	segir	 til	dæmis	að	
hlutverk	 leikstjórans	 sé	 að	 ,,leiða	 hópinn	 áfram”	 og	 ,,passa	 að	 allir	 nái	
saman”.	Að	hennar	mati	getur	hann	ekki	sinnt	þeim	hlutverkum	nema	hann	
hafi	 virðingu	 unglinganna.	 Baldur	 segir	 einnig	 að	 leikstjóri	 þurfi	 að	 vera	
,,kröfuharður”	en	að	hans	mati	ýtir	það	á	að	unglingarnir	geri	meira.	Það	hins	
vegar	gerist	ekki	nema	unglingarnir	beri	virðingu	fyrir	 leikstjóranum.	Agi	er	
mikilvægur	 að	 mati	 ungmennanna	 í	 svona	 vinnu	 og	 María	 segir	 að	 ef	
,,leikstjóri	 hefur	 virðingu	 þá	 kemur	 hann	 aga	 á	 hópinn”.	 Eðvarð	 lýsir	 því	
hvernig	leikstjóri	nær	þessu	virðingarstigi	á	mjög	skýran	hátt	en	hann	segir	að	
leikstjórinn	þurfi	að	,,vera	á	okkar	plani”.	Þarna	á	hann	við	að	leikstjóri	þarf	í	
fyrsta	lagi	að	koma	fram	við	þau	nánast	sem	fullorðna	einstaklinga	og	í	öðru	
lagi	þarf	hann	að	geta	lesið	í	aðstæður	og	skynjað	mismunandi	persónuleika.	
Að	hans	mati	þarf	leikstjórinn	að	mæta	hverjum	og	einum	eins	og	hann	er	og	
hafa	 til	 dæmis	 skilning	 á	 persónulegum	 erfiðleikum	 hvers	 og	 eins.	 Flestir	
viðmælendur	lýsa	þessu	sem	Eðvarð	talar	um	sem	vináttu	milli	leikstjóra	og	
leikara	en	þeir	telja	að	það	sé	mjög	mikilvægt	að	leikarar	upplifi	það	þannig	
að	leikstjórinn	sé	með	þeim	í	liði.		

Þeim	 finnst	 öllum	 einnig	 mikilvægt	 að	 leikstjóri	 gefi	 nótur	 eða	
athugasemdir	eftir	hverja	æfingu	til	þess	að	leikararnir	fái	tækifæri	til	þess	að	
bæta	sig.	Dagnýju	finnst	til	dæmis	mikilvægt	að	fá	nóturnar	jafnóðum,	en	það	
sé	betra	að	geta	lagað	það	sem	ekki	er	í	lagi	strax	heldur	en	að	heyra	það	til	
dæmis	frá	áhorfanda	þegar	búið	er	að	frumsýna.	Öll	eru	þau	sammála	um	að	
þau	vilji	fá	gagnrýni	en	hún	verði	að	vera	uppbyggileg.	Að	þeirra	mati	skiptir	
virðingin	aftur	máli	þarna,	en	þau	segja	að	það	sé	mjög	erfitt	að	taka	gagnrýni	
frá	 einhverjum	 sem	þú	berð	ekki	 virðingu	 fyrir.	 Einnig	 telja	þau	að	það	 sé	
mikilvægt	að	gagnrýnin	feli	 í	sér	útskýringu	og	jafnvel	mögulegar	 lausnir	ef	
þess	þarf.	Leikstjóri	þarf	einnig	að	þeirra	mati	að	vera	duglegur	að	hrósa,	en	
þó	einungis	ef	það	á	við.	Andrea	tekur	dæmi	um	leikstjóra	sem	að	gaf	aldrei	
neina	gagnrýni,	bara	hrós	og	það	olli	því	að	hún	hætti	að	taka	mark	á	því	og	
löngunin	til	að	bæta	sig	í	hlutverkinu	varð	minni.	Heiðar	segir	hins	vegar	að	
hrós	auki	metnað	hjá	honum	og	því	eigi	leikstjóri	að	vera	duglegur	að	hrósa	
ef	honum	finnst	eitthvað	vera	 flott,	en	ekki	bara	gagnrýna.	Dagný	segir	að	
það	sé	mikilvægt	að	þetta	sé	samvinnuverkefni	á	milli	leikstjóra	og	leikara	og	
að	báðir	þurfi	að	vera	 tilbúnir	 til	þess	að	bæði	 taka	við	hugmyndum	og	 fá	
gagnrýni.		

Hvatning	 frá	 leikstjóra	 kemur	einnig	oft	 fyrir	 í	máli	 unga	 fólksins	og	 að	
þeirra	 mati	 er	 mikilvægt	 að	 leikstjórinn	 sé	 til	 dæmis	 stöðugt	 að	 ýta	 á	
unglingana	og	reyni	að	fá	þá	til	þess	að	brjótast	út	úr	skelinni	sinni.	Í	þessu	
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samhengi	er	að	þeirra	mati	mikilvægt	að	leikstjórinn	skapi	tækifæri	fyrir	alla	
sem	 vilja	 taka	 þátt	 og	 sé	 duglegur	 að	 virkja	 unglingana	 svo	 allir	 fái	 að	
blómstra.	Eðvarð	og	Andrea	segja	bæði	að	leikstjórinn	þeirra	hafi	trúað	því	
að	þau	gætu	gert	þetta,	hann	hafi	ýtt	á	eftir	því	og	á	endanum	þá	trúðu	þau	
því	líka,	þó	að	í	byrjun	hafi	sú	trú	verið	fremur	veik.	Mikil	hvatning	spilaði	þar	
stórt	hlutverk.	Leikstjóri	þarf	að	,,sýna	öllum	að	þau	eru	virði	einhvers”	segir	
Andrea	en	það	krefst	mikillar	þolinmæði	því	þetta	,,gerist	ekki	á	einni	nóttu”	
(Baldur).	Að	mati	 unga	 fólksins	þarf	 leikstjórinn	einnig	 að	 vera	 glaðlyndur,	
skilningsríkur,	 hress	 og	 jákvæður.	 María	 segir	 að	 ef	 gleði	 og	 gaman	 er	 í	
grunninn	þá	verði	bæði	hópurinn	góður	og	sýningin	flott.	Baldur	leggur	einnig	
mikla	 áherslu	 á	 gleði	 og	 leikstjóri	 þurfi	 að	 vera	 glaðlyndur.	 Hann	 segir	 að	
,,maður	missir	smá	metnaðinn	ef	kennarinn	lítur	út	fyrir	að	vera	ekki	að	nenna	
þessu	sjálfur		...		þá	verður	maður	meira	stressaður	líka,	stressaður	yfir	að	...	
gera	 ekki	 rétt”.	 Í	 töflu	 4	 má	 finna	 þá	 þætti	 sem	 unga	 fólkið	 taldi	 hvað	
mikilvægasta	í	tengslum	við	leikstjóra.		

	

Tafla	4.	Mikilvægir	þættir	í	tengslum	við	leikstjóra	að	mati	ungmennanna.	

• Metnaður	og	ástríða	fyrir	bæði	ungmennum	og	verkinu	sjálfu	
• Virðing	fyrir	unga	fólkinu	
• Mynda	vináttusambönd	við	ungmennin	
• Að	setja	kröfur	á	ungmennin,	leyfa	þeim	að	bera	ábyrgð	
• Koma	aga	á	hópinn		
• Mynda	heild	í	hópnum		
• Veita	uppbyggilega	gagnrýni		
• Vera	hvetjandi	og	styðjandi		
• Glaðlyndi,	hressleiki	og	jákvæðni	
• Skilningsríki	og	tillitssemi	

Stuðningur	 frá	 leikstjóra	 skiptir	 því	 ungmennin	 miklu	 máli	 en	 einnig	
stuðningur	aðstandenda	sem	standa	fyrir	utan	ferlið.	Það	er	næsta	og	síðasta	
undirþema	sem	fjallað	verður	um.		
	

4.4.4 Stuðningur	aðstandenda	

Öll	ungmennin	lýsa	því	hversu	tímafrek	þátttaka	í	stórum	söngleik	er	og	að	
undir	lokin	þegar	frumsýning	nálgast	þá	hafi	nánast	allur	þeirra	frítími	verið	
undirlagður	af	æfingum	fyrir	sýninguna.	Þau	segja	frá	því	hvernig	það	getur	
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haft	áhrif	á	heimilislífið,	þá	tengsl	við	foreldra	og	systkini,	en	að	þeirra	mati	
getur	oft	verið	erfitt	fyrir	utanaðkomandi	að	,,fatta	hversu	mikið	þarf	að	æfa”	
(Dagný)	af	því	þau	vita	ekki	hversu	stórt	verkefnið	er	og	hvað	þarf	í	raun	að	
gera	mikið.	Öll	taka	þau	dæmi	um	matarboð,	veislur	eða	ferðalög	sem	þau	
misstu	af	sem	og	lítinn	skilning	foreldra	á	því	að	þau	væru	sjaldan	heima	á	
kvöldmatartíma.	 Það	 var	 þó	 svolítil	 breidd	 í	 lýsingum	 ungmennanna	 á	
stuðningi	að	heiman,	en	sumir	foreldrar	voru	vanari	því	að	þau	tækju	þátt	í	
svona	starfi	og	áttuðu	sig	því	betur	á	vinnunni	sem	liggur	að	baki	á	meðan	
aðrir	virtust	hafa	lítinn	sem	engan	skilning	á	því.	María	segir	að	það	sé	mjög	
mikilvægt	að	ungmenni	eigi	góða	að	þegar	þau	taka	þátt	í	svona	verkefni	og	
það	séu	oft	litlu	hlutirnir	eins	og	til	dæmis	að	,,græja	nesti”	sem	skilji	þar	á	
milli.	Hún,	ásamt	öðrum,	talar	einnig	um	hvað	andlega	álagið	sé	mikið	á	þessu	
tímabili	og	í	því	samhengi	skipti	stuðningur	aðstandenda	enn	meira	máli.	Hún	
lýsir	þessu	svona:		

Síðan	er	ógeðslega	erfitt	að	koma	heim	eftir	átta	tíma	æfingu,	
maður	er	búinn	að	vera	 jákvæður	allan	daginn,	búinn	að	nýta	
alla	 orkuna	 þína,	 andlega	 og	 líkamlega,	 koma	 heim	 og	 oft	 er	
maður	bara	búinn	og	þá	er	oft	stutt	 í	 svona	 ‘fight‘	sko	og	það	
getur	oft	verið	rosalega	erfitt	(María).		

Það	getur	því	að	þeirra	mati	skapast	spenna	eða	togstreita	þarna	á	milli	
sem	leysist	mögulega	ekki	 fyrr	en	foreldrar	eða	aðstandendur	koma	og	sjá	
sýninguna	en	öll	 segjast	þau	hafa	 fengið	mjög	góð	viðbrögð	 frá	 foreldrum	
sínum	á	frumsýningu.	Þau	lýsa	því	þannig	að	þá	hafi	foreldrar	þeirra	séð	hvað	
þetta	 var	 stór	 sýning	 og	 hafi	 þá	 betur	 skilið	 hversu	mikil	 vinna	 lá	 að	 baki.	
Helmingur	 viðmælenda	 talar	 einnig	 um	 væga	 fordóma	 gagnvart	 listum	og	
listafólki	 hjá	 foreldrum	 sínum,	 aðallega	 hjá	 feðrum	 sínum,	 en	 mæðurnar	
virtust	hafa	meiri	skilning	á	því	að	þetta	væri	það	sem	þau	langaði	að	gera.	
Allir	 foreldrar	 lýstu	 þó	miklu	 stolti	 þegar	 þau	 sáu	 sýninguna	 og	 öllum	 var	
hrósað	í	hástert.	Heiðar	segir	að	foreldrar	sínir	hafi	verið	,,hissa	hvað	það	var	
mikið	lagt	í	þetta”	og	Eðvarð	segir	foreldra	sína	hafa	verið	,,sjokkeruð	þegar	
þau	sáu	[hann]	syngja”.	Dagný	segir	að	hún	finni	alltaf	áhyggjur	hjá	foreldrum	
sínum	þegar	hún	vinnur	 svona	verkefni,	 áhyggjur	 af	því	 að	hún	 sé	ekki	 að	
sinna	 skólanum	 nægilega	 vel	 eða	 sé	 ekki	 borða	 nóg	 og	 fleira	 í	 þeim	 dúr.	
Heiðar	minnist	einkum	á	að	samstarf	við	skóla	sé	mikilvægt	en	að	það	séu	
ekki	 aðeins	 foreldrar	 sem	 þurfi	 að	 sýna	 þessum	 hópi	 ungmenna	 skilning	
heldur	líka	kennarar	og	stjórnendur	skólans.	Hann	tekur	dæmi	um	að	þegar	
álag	er	mikið	að	þá	geti	kennarar	til	dæmis	gefið	þeim	frest	á	verkefnum.		
	
	
	



	

	79	

4.5 Samantekt	
Í	heildina	sýndu	ungmennin	styrkleika	á	alls	24	ólíkum	sviðum.	Í	töflu	5	má	
finna	 þá	 styrkleika	 skipt	 upp	 í	 tvo	 hluta.	 Annars	 vegar	 þætti	 sem	 hafa	
persónulegt	gildi	og	vísa	þá	til	verndandi	þátta	og	hins	vegar	þætti	sem	hafa	
samfélagslegt	gildi	og	vísa	til	borgaravitundar.	Margir	þessara	þátta	skarast	
og	eiga	við	um	báða	flokka,	en	þá	einna	helst	samskipta-	og	félagsfærni,	trú	
á	eigin	getu	og	færni	í	að	setja	sér	markmið.	Þeir	styrkleikar	eru	því	flokkaðir	
sér.		

Tafla	5.	Þeir	styrkleikar	sem	ungmennin	sýndu	í	kjölfar	þátttöku	í	söngleik	skipt	
eftir	því	hvort	þeir	hafa	meira	persónulegt	gildi,	samfélagslegt	gildi	eða	
hvoru	tveggja	

Persónulegt	gildi	 Samfélagslegt	gildi	 Skörun	
Aukið	sjálfstraust	 Opnari	fyrir	öðru	fólki	 Meiri	trú	á	eigin	getu	
Öryggi	í	framkomu	 Aukin	geta	til	að	vinna	

í	hópi	
Aukin	félagsfærni	

Heildstæðari	
sjálfsmynd,	þorðu	að	

vera	þau	sjálf	

Aukin	geta	til	að	leysa	
vandamál	og	krefjandi	

verkefni	

Meiri	færni	í	
samskiptum	

Stolt	af	sjálfum	sér	 Bætt	leiðtogahæfni	 Aukin	færni	í	að	setja	
sér	markmið	og	vinna	

eftir	þeim	
Auðveldara	með	að	

eignast	vini	
Aukin	geta	til	að	setja	
sig	í	spor	annarra	

	

Hærri	tilfinningagreind	 Aukin	samkennd	 	
Meiri	þrautseigja	í	
formi	þess	að	gefast	

ekki	upp	

Aukið	umburðarlyndi	 	

Aukinn	metnaður,	
æfingin	skapar	
meistarann	

Meiri	virðing	fyrir	
náunganum	

	

Færni	í	skipulagningu	
og	tímastjórnun	

Aukin	jafnréttishugsun	
og	samfélagshyggja	

	

Opnari	hugsun	fyrir	
nýjum	tækifærum	

Líklegri	til	að	vilja	hafa	
áhrif	á	líf	sitt	

	

	
	
	
	
	



	

	80	

	



	

	81	

5 Umræða	og	ályktanir	

Í	þessum	kafla	verða	teknar	saman	helstu	niðurstöður	rannsóknarinnar	um	
upplifun	ungmennanna	af	þátttöku	í	söngleikjastarfi	á	unglingsárum	og	þær	
settar	í	fræðilegt	samhengi.	Ungmennin	nefndu	á	þriðja	tug	styrkleikaþátta	
sem	 þau	 og	 hópurinn	 hefði	 unnið	 með	 í	 söngleikjastarfinu,	 svo	 sem	
sjálfstraust,	 sjálfsmynd	 og	 leiðtogahæfni,	 félags-	 og	 samskiptahæfni,	
tilfinningar	og	ýmis	konar	borgaravitundarþætti.	

Ef	horft	er	til	mikilvægis	þess	að	í	skóla-	og	tómstundastarfi	sé	unnið	að	
því	 að	 styrkja	 verndandi	 þætti	 sem	 styðja	 við	 jákvæða	 aðlögun	 barna	 og	
ungmenna	 og	 seiglu	 þá	 er	 athyglisvert	 að	 velta	 upp	 hvort	 þátttaka	 í	
söngleikjastarfi	 geti	 stutt	 við	 þessa	 þætti.	 Fyrsta	 meginniðurstaða	
rannsóknarinnar	 snýr	 að	 þessu	 en	 áberandi	 var	 sú	 áhersla	 í	 máli	
ungmennanna	 að	 í	 söngleikjastarfi	 væri	 unnið	með	 ýmsa	 verndandi	 þætti	
sem	rannsóknir	hafa	ályktað	að	séu	ungmennum	mikilvægir	til	þess	að	vera	
betur	 í	stakk	búin	til	þess	að	takast	á	við	hindranir	eða	neikvæða	reynslu	 í	
framtíðinni	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2016).		

Önnur	meginniðurstaðan	tengist	samfélagslegu	gildi	söngleikjastarfs	en	í	
máli	 ungmennanna	 kom	 fram	að	 í	 starfinu	 sé	 unnið	með	 ýmsa	þætti	 sem	
taldir	 eru	 vera	 lykilhæfnisþættir	 fyrir	 góða	 borgara,	 þá	 einna	 helst	
samskiptafærni	 og	 lýðræðisleg	 hugsun	 (Sigrún	 Aðalbjarnardóttir,	 2007).	
Niðurstöður	styðja	einkum	þá	ályktun	að	söngleikjastarf	 sé	 fyrst	og	 fremst	
hópvinna	þar	sem	framlag	margra	ólíkra	einstaklinga	og	sterk	tengsl	þeirra	á	
milli	 séu	 lykillinn	 að	 árangri	 og	 forsenda	 þess	 að	 hópurinn	 nái	 því	
sameiginlega	markmiði	sem	unnið	er,	en	Vygotsky	(1978)	lagði	til	að	mynda	
ríka	 áherslu	 á	 hópvinnu	 í	 námi	 ungs	 fólks.	 Ungmennin	 eru	 því	 virkir	
þátttakendur	í	verkefninu	og	fá	tækifæri	til	að	bera	ábyrgð,	eða	með	öðrum	
orðum	læra	í	gegnum	eigin	reynslu	í	anda	Dewey	(Reese,	2011).		Í	gegnum	
umræðuna	 um	 verndandi	 þættina	 fléttast	 inn	 áherslur	 sem	 tengjast	
samfélagslegu	gildi	rannsóknarinnar.	Ástæða	þessa	er	sú	skörun	sem	verður	
á	styrkleikaþáttum,	en	margir	þeirra	styrkleika	sem	ungmennin	sýndu	eftir	
þátttökuna	falla	undir	báða	flokkana.		
	

5.1 Sjálfstraust	og	trú	á	eigin	getu	
Allir	viðmælendur	töldu	sig	hafa	haft	meira	sjálfstraust	í	kjölfar	þátttöku	en	
sjálfstraust	er	eins	konar	rauður	þráður	í	gegnum	niðurstöðurnar.	Unga	fólkið	
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lýsti	 því	 hvernig	 þau	 urðu	 öruggari	 í	 framkomu	 og	 áttu	 auðveldara	 með	
samskipti	við	aðra	og	það	að	koma	fram	fyrir	framan	annað	fólk.	Þau	höfðu	
meira	hugrekki	 til	 þess	 að	 taka	þátt	 í	 ýmsum	verkefnum,	 til	 dæmis	nýjum	
tómstundum,	og	höfðu	betri	sjálfsmynd	þegar	þau	byrjuðu	í	framhaldsskóla.	
Þetta	gerði	það	að	verkum	að	þau	voru	opnari	í	samskiptum,	áttu	auðveldara	
með	að	eignast	vini	eða	kynnast	nýju	fólki,	gekk	betur	í	skóla	og	leið	betur	
andlega.	Þetta	er	í	samræmi	við	rannsóknir	á	sjálfstrausti	en	talið	er	að	þau	
ungmenni	sem	hafa	gott	sjálfstraust	séu	meðal	annars	í	minni	áhættu	fyrir	að	
þróa	 með	 sér	 þunglyndis-	 og	 kvíðaeinkenni	 (Bologninni,	 Plancherel,	
Bettschart	 og	 Halfon,	 1996).	 Öll	 bjuggu	 þau	 við	 stuðningsríkt	 uppeldi,	 að	
minnsta	kosti	af	hálfu	annars	foreldris	þó	að	trú	þeirra	á	eigin	getu	hafi	verið	
mismikil	áður	en	þátttaka	þeirra	í	söngleiknum	hófst.	Þau	lýstu	öll	sterkum	
tengslum	við	fjölskyldu	sína	og	söknuðu	mörg	hver	fjölskyldunnar	meðan	á	
þátttökunni	 stóð	en	eins	og	áður	hefur	 komið	 fram	þá	er	þessi	 vinna	afar	
tímafrek.	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 traust	 geðtengsl	 við	 foreldra	 og	
stuðningsríkt	uppeldi	frá	unga	aldri	er	talið	ýta	undir	sjálfstraust	ungmenna	
og	trú	þeirra	á	eigin	getu	(Laible,	Carlo	og	Roesch,	2004).	Það	má	því	álykta	
sem	 svo	 að	 fyrir	 þátttöku	 hafi	 unga	 fólkið	 haft	 góðan	 grunn	 hvað	 varðar	
sjálfstraust	sem	hafi	eflst	í	ferlinu	og	gert	þau	enn	sterkari	fyrir	vikið.	Jákvæð	
sambönd	 við	 jafningja	 hafa	 meðal	 annars	 þótt	 ýta	 undir	 sjálfstraust	
ungmenna	 (Laible,	 Carlo	 og	 Roesch,	 2004)	 en	 allir	 viðmælendur	 lýstu	
vináttusamböndum	sem	þeir	mynduðu	í	söngleikjaferlinu	á	auðmjúkan	hátt	
og	þau	sérstöku	tengsl	sem	mynduðust	á	milli	þátttakenda	voru	í	hávegum	
höfð.	 Þau	 jákvæðu	 sambönd	 sem	 unga	 fólkið	 myndaði	 við	 jafningja	 með	
þátttöku	sinni	í	söngleiknum	virðast	því	hafa	stuðlað	að	frekara	sjálfstrausti	
unga	fólksins.		

Flest	voru	þau	viss	um	að	aukið	sjálfstraust	í	kjölfar	þátttöku	í	söngleiknum	
væri	færni	sem	þau	nytu	góðs	af	til	framtíðar.	Þau	nefndu	ýmis	dæmi	svo	sem	
að	verða	sterkari	fyrir	vikið	til	að	mynda	á	vinnumarkaði	og	í	skólanum	eða	í	
hinum	ýmsu	aðstæðum,	svo	sem	við	að	halda	ræðu	í	afmælum	foreldra	sinna	
í	 framtíðinni.	Það	virðist	því	vera	að	sjálfstraustið	 lifi	með	þeim	áfram	sem	
getur	gert	þau	hæfari	til	þess	að	takast	á	við	hin	ýmsu	verkefni	sem	lífið	hefur	
upp	 á	 að	 bjóða.	 Auk	 þess	 færði	 aukið	 sjálfstraust	 þeim	 meira	 hugrekki,	
hugrekki	til	þess	að	þora	að	takast	á	við	áskoranir	eða	prófa	nýja	hluti	sem	
áður	 voru	ekki	 á	 sjóndeildarhring	þeirra.	 Þar	má	 til	 dæmis	nefna	þátttöku	
þeirra	 á	 stórum	 tónlistarhátíðum,	 í	 ræðukeppnum	 og	 ýmsum	 nefndum	 í	
skólanum.	Aukið	 hugrekki	 þeirra	 og	öryggi	með	 sig	 sjálf	 gerði	 þeim	einnig	
auðveldara	fyrir	að	elta	drauma	sína	um	að	verða	sviðslistamenn	en	öll	lýstu	
þau	yfir	vilja	til	að	feta	þá	braut.	Þau	telja	þátttökuna	hafa	verið	stökkpall	fyrir	
framtíð	 sína	 sem	 sviðslistamenn	 og	 lýsa	 yfir	 miklu	 þakklæti	 fyrir	 að	 hafa	
fengið	 að	 taka	 þátt	 í	 þetta	 stóru	 og	 mikilvægu	 ferli	 á	 unga	 aldri.	 Aukið	
sjálfstraust	í	kjölfar	þátttöku	í	leiklistar-	og	söngleikjastarfi	hefur	verið	nefnt	í	
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ýmsum	helstu	rannsóknum	á	sviðinu	(sjá	t.d.	Daykin,	Orme,	Evans	og	Salmon,	
2008)	og	virðist	þessi	þáttur	vera	ofarlega	í	huga	þeirra	sem	hafa	tekið	þátt	í	
slíkum	verkefnum.	 Einkar	 áhugavert	 er	 að	 skoða	niðurstöður	McCammon,	
Saldana,	 Hines	 og	 Omasta	 (2011)	 í	 þessu	 samhengi	 en	 niðurstöður	 þeirra	
sýndu	að	af	36%	af	þátttakendum	töldu	sig	hafa	yfirstigið	einhverja	erfiðleika	
með	 þátttöku	 sinni	 í	 starfinu,	 svo	 sem	 feimni,	 óöryggi,	 lítið	 sjálfstraust	 og	
félagslega	einangrun.	Að	auki	kom	fram	að	hið	aukna	sjálfstraust	hafi	gert	
það	að	verkum	að	þau	þorðu	frekar	að	taka	af	skarið	og	töldu	sig	líklegri	til	
þess	að	taka	þátt	í	nýjum	verkefnum	í	framtíðinni.	Það	hafi	jafnframt	stutt	við	
félagsleg	 samskipti	 og	 unga	 fólkið	 sagðist	 í	 kjölfar	 þátttökunnar	 hafa	 átt	
auðveldara	með	að	kynnast	nýju	fólki	og	eignast	vini.	Þátttakan	hafi	að	auki	
gefið	þeim	meira	hugrekki	til	þess	að	takast	á	við	lífsins	verkefni.	Mikilvægt	í	
þessu	sambandi	er	að	það	að	styrkja	hugrekki	þeirra	getur	verið	mikilvægur	
þáttur	 í	 að	 styrkja	borgaravitund	þeirra	og	hvati	 að	því	 að	þau	hafi	 áhrif	 í	
samfélaginu,	takist	á	hendur	samfélagsleg	verkefni	og	láti	rödd	sína	heyrast.	

Trú	ungmennanna	á	eigin	getu	jókst	einnig	við	þátttöku	í	söngleiknum.	Sú	
trú	kom	að	mestu	leyti	til	vegna	þess	að	þau	fundu	hvað	þau	geta	í	raun	gert	
mikið	ef	þau	eru	tilbúin	að	leggja	hart	að	sér.	Unga	fólkið	hafði	í	höndunum	
markmið	 sem	þau	unnu	 að,	 bæði	 sjálf	 og	með	 aðstoð	 leiðbeinenda.	 Þessi	
markmið	voru	fjölbreytt	og	margvísleg	þó	að	allir	þátttakendur	hafi	átt	það	
sameiginlega	markmið	 að	 setja	 upp	 flotta	 sýningu.	 Þau	 segja	 tilfinninguna	
hafa	verið	ólýsanlega	þegar	þau	náðu	markmiðum,	til	dæmis	að	ná	tilteknum	
nótum	í	lagi,	og	það	afrek	hafi	gert	það	að	verkum	að	þau	trúa	því	enn	frekar	
að	 þau	 geti	 gert	 allt	 sem	 þau	 vilja.	 Það	 verður	 því	 ákveðin	 valdefling	 hjá	
ungmennunum	í	 formi	meiri	 trúar	á	eigin	getu.	Hér	er	áhugavert	að	skoða	
rannsókn	Salmon	og	Rickaby	(2012)	en	þeir	fylgdust	með	ungu	fólki	sem	hafði	
verið	í	fóstri	á	vegum	félagsþjónustu	og	tóku	þátt	í	söngleik.	Trú	þeirra	á	eigin	
getu	var	fremur	lítil	fyrir	þátttöku	en	eftir	á	upplifðu	þau	mikið	stolt	yfir	að	
hafa	náð	markmiðum	sínum	og	trúðu	því	frekar	að	þau	gætu	gert	eitthvað	og	
haft	áhrif	á	líf	sitt.	Það	er	ákveðinn	samhljómur	á	milli	niðurstaðna	Salmon	og	
Rickaby	 og	 niðurstaðna	 þessarar	 rannsóknar,	 en	 það	 að	 vinna	 að	
sameiginlegu	markmiði	 	 virðist	 styðja	 við	 trú	þeirra	 á	 eigin	 getu.	Hugtakið	
sameiginlegt	 markmið	 kemur	 einnig	 fyrir	 í	 fleiri	 rannsóknum,	 til	 dæmis	
Woods	(1993)	og	Pitts	(2007)	en	það	að	ná	markmiði	sínu	virðist	hafa	mikla	
þýðingu	fyrir	ungt	fólk,	gefur	þeim	aukið	stolt	sem	mögulega	leiðir	til	meiri	
trúar	á	eigin	getu.		

Viðmælendur	 upplifðu	 markmiðin	 í	 söngleikjastarfinu	 mjög	 sterkt	 sem	
gerði	það	að	verkum	að	metnaður	þeirra	jókst	til	muna	og	þeir	voru	tilbúnir	
að	 leggja	 allt	 sitt	 í	 sýninguna.	Woods	 (1993)	 fjallar	 um	 þetta	 og	 segir	 að	
sameiginlegt	markmið	auki	metnað	unga	 fólksins,	 sem	aftur	gerir	þau	enn	
stoltari	 í	 lokin	að	ná	markmiðum	sínum	sem	leiðir	til	aukinnar	trúar	á	eigin	
getu.	 Það	 eru	 ákveðnir	 þættir	 sem	 virðast	 þó	 hafa	 áhrif	 á	 það	 hvort	
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markmiðum	er	náð	eða	ekki.	Viðmælendur	telja	að	hvatning	og	stuðningur	
leiðbeinenda,	 þá	 einna	 helst	 leikstjóra,	 sé	 gífurlega	 mikilvægur	 í	 þessu	
samhengi	 en	 að	 þeirra	 mati	 þurfa	 stjórnendur	 að	 hjálpa	 unglingum	 að	
brjótast	út	úr	skelinni	og	ýta	þeim	út	fyrir	þægindarammann.	Þau	telja	það	
vera	 ómetanlegt	 að	 fá	 aðstoð	 af	 þessum	 toga	 við	 að	 ná	 markmiðum.	 Í	
rannsókn	Salmon	og	Rickaby	(2012)	kemur	einmitt	fram	að	fagleg	ráðgjöf	og	
hvatning	frá	leiðbeinendum	hafði	áhrif	á	aukið	sjálfstraust	unga	fólksins	sem	
er	í	samræmi	við	niðurstöður	þessarar	rannsóknar.	Metnaður	unga	fólksins	
og	 leiðbeinenda	 virðist	 einnig	 hafa	 áhrif.	 Viðmælendur	 segja	 til	 dæmis	 að	
mikill	metnaður	og	áhugi	leiðbeinenda	auki	þeirra	persónulega	metnað	sem	
gerir	 það	 að	 verkum	 að	 þau	 leggja	 sig	 enn	 meira	 fram.	 Persónulegur	
metnaður	 unga	 fólksins	 er	 að	 öllum	 líkindum	 mismikill	 áður	 en	
söngleikjaferlið	 fer	 af	 stað.	 Niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 benda	 þó	 til	
þess	 að	með	 góðum	 hópi	 þar	 sem	 ríkir	 vinátta	 og	 jafningjagrundvöllur	 sé	
hægt	að	auka	metnað	flestra,	ef	ekki	allra,	sem	taka	þátt	og	þar	af	leiðandi	
setja	markið	hátt.	Auk	þess	virðist	sú	ábyrgð	sem	unga	fólkið	er	 látið	bera,	
meðal	 annars	 með	 fullorðinslegum	 hlutverkum	 og	 mörgum	 fjölbreyttum	
verkefnum,	 hafa	 áhrif	 á	 metnað	 þeirra.	 Það	 sem	 er	 mikilvægt	 í	 þessu	
samhengi	er	að	huga	að	heildinni	sem	virðist	þurfa	að	myndast	í	hópnum	til	
þess	að	hægt	sé	að	efla	metnað	og	í	lokin	trú	unga	fólksins	á	eigin	getu.	Pitts	
(2007)	 lýsir	 því	 hvernig	 þátttakendur	 upplifðu	 sig	 sem	 hluta	 af	 heild	 sem	
byggðist	upp	af	framlagi	margra	einstaklinga.	Viðmælendur	hér	lýsa	hópnum	
á	svipaðan	hátt	og	ganga	 jafnvel	það	 langt	að	 líta	á	hópinn	sem	fjölskyldu	
sína.	Þeir	segjast	fljótt	hafa	lært	að	hver	og	einn	þarf	að	standa	sig	og	leggja	
sitt	af	mörkum,	til	dæmis	mæta	á	réttum	tíma	og	sýna	öðrum	virðingu,	 til	
þess	að	ferlið	í	heild	gangi	vel	en	einnig	til	þess	að	bregðast	ekki	samleikurum	
sínum.	Um	 leið	og	ungmenni	upplifa	þessa	 tilfinningu,	 að	þau	 séu	hluti	 af	
heild,	þá	virðast	þau	 tilbúnari	 til	þess	að	gera	eitthvað	 fyrir	heildina	og	að	
leggja	 meira	 á	 sig,	 eða	 með	 öðrum	 orðum	 sýna	 meiri	 metnað.	 Mikill	
metnaður	virðist	því	auka	 líkur	á	að	ná	markmiðum	sem	á	endanum	getur	
skilað	 sér	 í	 stolti	og	 jafnvel	meiri	 trú	á	eigin	getu.	Rannsókn	Stevenson	og	
Deasy	(2005)	sem	rannsökuðu	listnám	í	skólum	ályktuðu	jafnframt	að	í	slíku	
námi	fái	ungmenni	tilfinningu	fyrir	markmiðssetningu,	því	að	bera	ábyrgð	á	
markmiðunum	og	vinna	markvisst	að	þeim.	Þannig	upplifi	þau	að	hafa	áhrif	á	
eigið	 líf	 og	 aukna	 trú	 á	 eigin	 getu.	 Það	 ferli	 sem	 ungmennin	 upplifðu	 í	
söngleikjastarfinu	má	sjá	myndrænt	á	mynd	5.	
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Mynd	5.	Ályktað	ferli	sem	ungmenni	fara	í	gegnum	í	söngleikjastarfi	sem	leiðir	til	
aukinnar	trúar	á	eigin	getu.	

5.1.1 Að	tilheyra	litlu	samfélagi	

Þátttakendur	í	söngleikjaferli	eru	allir	jafn	réttháir	og	hver	og	einn	hefur	sitt	
hlutverk	sem	hann	verður	að	sinna.	Ungmennin	lýsa	hópnum	í	raun	sem	litlu	
samfélagi	og	markmiðið	sé	að	,,láta	öllum	í	þessu	samfélagi	líða	vel”	eins	og	
Baldur	 orðaði	 það.	 Söngleikjavinna	 getur	 því	 verið	 góður	 vettvangur	 fyrir	
krakka	sem	eiga	til	dæmis	við	félagsleg	vandamál	að	stríða,	vettvangur	sem	
gefur	öllum	ungmennum	tækifæri	til	að	tilheyra	hópi.	Það	er	í	samræmi	við	
rannsókn	 Ásu	 Helgu	 og	 Rannveigar	 (2010)	 en	 þær	 telja	 meðal	 annars	 að	
aðlögun	nemenda,	sem	eiga	erfitt	félagslega,	að	skóla	verði	betri	ef	notast	er	
við	aðferðir	leiklistar.	Sýnt	hefur	verið	fram	á	mikilvægi	þess	að	einstaklingur	
upplifi	tilfinninguna	að	tilheyra	hópi	(Baumeister	og	Leary,	1995)	til	dæmis	í	
tengslum	 við	 andlega	 líðan	 ungmenna	 og	 árangur	 þeirra	 í	 skóla	 (Brewer,	
2012).	 Tilfinningin	 að	 tilheyra	 hópi	 getur	 einnig	 ýtt	 undir	 ábyrgðarkennd	
einstaklinga	 og	 vilja	 þeirra	 til	 að	 leggja	 sitt	 af	 mörkum	 (Sigrún	
Aðalbjarnardóttir,	2007).	Viðmælendur	voru	sammála	um	að	öll	ungmenni	
vilji	 upplifa	 þessa	 tilfinningu	 og	 finnast	 þau	 vera	 meðtekin	 í	 hópi,	 og	
niðurstöður	benda	til	þess	að	söngleikjastarf	sé	fjölbreytt	verkefni	sem	býður	
upp	á	marga	þátttakendur	með	mismunandi	áhugasvið	og	þar	af	leiðandi	feli	
starfið	í	sér	tækifæri	fyrir	öll	ungmenni,	sem	vilja	taka	þátt,	að	upplifa	sig	sem	
hluta	af	hópi.		
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Sú	tilfinning	að	finna	til	mikilvægis	eins	og	viðmælendur	leggja	ríka	áherslu	
á	í	máli	sínu	virðist	því	hafa	styrkt	unga	fólkið	og	lagt	grunn	að	margvíslegum	
þáttum	í	lífi	þeirra	eins	og	sjálfstrausti	og	trú	á	eigin	getu.	Í	fyrsta	lagi	lýsa	þau	
starfinu	sem	samspili	á	milli	stjórnenda	og	nemenda	sem	gerir	það	að	verkum	
að	rödd	unga	 fólksins	 fær	að	heyrast.	Allir	viðmælendur	 fundu	 fyrir	því	að	
hlustað	væri	á	þá	og	þeirra	hugmyndir	eða	gagnrýni	og	þeir	hafi	fengið	mörg	
tækifæri	 til	 þess	 að	 tjá	 skoðanir	 sínar.	 Þeim	 leið	 því	 eins	 og	 þeir	 væru	
fullorðnir	einstaklingar	með	gildar	skoðanir.	Það	má	álykta	að	í	kjölfarið	hafi	
ungmennin	haft	meiri	 trú	á	því	að	þeirra	rödd	skipti	máli,	en	það	birtist	 til	
dæmis	 í	 lýsingu	 Eðvarðs	 á	 þeim	 áhrifum	 sem	 hann	 telur	 sig	 geta	 haft	 í	
framtíðinni	í	fjölmennu	fyrirtæki	þar	sem	margir	vinna	sömu	vinnuna.	Þau	eru	
því	mögulega	líklegri	til	þess	að	vilja	tjá	skoðun	sína	í	framtíðinni,	standa	með	
sinni	 skoðun	 og	 jafnvel	 berjast	 fyrir	 sinni	 skoðun.	 Í	 öðru	 lagi	 upplifðu	
viðmælendur	að	þeir	gátu	haft	áhrif	á	umhverfi	sitt	í	ferlinu,	bæði	vegna	þess	
að	hlustað	var	á	hugmyndir	þeirra	en	einnig	vegna	þeirra	fjölbreyttu	verkefna	
sem	þeir	voru	 látnir	vinna.	Ungmennunum	var	treyst	 fyrir	vinnunni	og	þau	
báru	persónulega	ábyrgð	á	því	að	klára	sinn	hluta	af	vinnunni.	Þau	fundu,	líkt	
og	áður	kom	fram,	að	það	kom	niður	á	sýningunni	og	samleikurum	ef	þau	
stóðu	 sig	 ekki,	 það	 er	 að	 segja	 að	þá	 starfaði	 litla	 samfélagið	 ekki	 eins	 og	
skyldi.	 Það	 má	 því	 segja	 að	 þau	 hafi	 lært	 í	 ferlinu	 hvað	 framlag	 allra	 í	
samfélaginu	skiptir	máli	til	þess	að	allt	gangi	upp	og	hvað	það	er	mikilvægt	að	
allir	 taki	þátt.	Athyglisvert	er	að	horfa	 til	 rannsóknar	EACEA	(2008)	 í	þessu	
samhengi	og	niðurstaðna	þar	um	borgaralega	þátttöku.	Líklegt	er	að	það	séu	
þessir	 þættir,	 ábyrgð	 og	 mikilvægi,	 sem	 auka	 líkur	 á	 til	 dæmis	
kosningaþátttöku	unga	fólksins,	vilja	þeirra	til	að	hafa	áhrif	á	samfélagið	og	
til	að	beita	sér	í	málefnum	er	varða	þeirra	samfélag.	Rannsóknir	hafa	einkum	
sýnt	 að	 þátttaka	 ungmenna	 í	 skipulögðu	 tómstundastarfi	 getur	 aukið	
borgaralega	þátttöku	þeirra	og	kosningaþátttöku,	en	það	kemur	aðallega	til	
vegna	krefjandi	hlutverka	sem	þau	taka	sér	fyrir	hendur	og	þeirrar	ábyrgðar	
sem	 þau	 eru	 látin	 bera	 (Kahne,	 2001).	 Samfélagslegt	 gildi	 söngleikjastarfs	
endurspeglast	því	í	ofangreindum	þáttum.	Unga	fólkið	tekur	virkan	þátt	í	litlu	
samfélagi	 þar	 sem	allir	 skipta	máli	 en	 ályktað	 er	 að	 sú	 þátttaka	 efli	 hæfni	
þeirra	til	að	taka	þátt	í	raunsamfélaginu	síðar	meir.		
	

5.1.2 Tengsl	trúar	á	eigin	getu	við	þrautseigju		

Máltækin	þú	uppskerð	eins	og	þú	sáir	og	æfingin	skapar	meistarann	komu	
fram	í	lýsingum	viðmælenda	á	þeim	lærdómi	sem	þeir	drógu	af	þátttökunni.	
Að	þeirra	mati	er	það	,,gott	viðhorf	að	fara	[með]	út	í	heiminn”	(Heiðar).	Þau	
ræða	einnig	þrautseigju,	getu	til	að	taka	höfnun	og	hugsunina	að	gefast	aldrei	
upp.	Það	má	segja	að	þessir	þættir	byggist	í	grunninn	á	trú	á	eigin	getu,	en	
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Bandura	(1982)	taldi	að	trú	á	eigin	getu	tengdist	meðal	annars	viðbrögðum	
við	mistökum	og	löngun	til	að	ná	árangri,	þrátt	fyrir	hindranir	eða	neikvæða	
reynslu.	Rannsóknir	hafa	bent	 til	 að	 framangreindir	þættir	 styðji	 við	 seiglu	
fólks,	hæfni	þeirra	til	að	þroskast	og	dafna	á	eðlilegan	hátt	þrátt	fyrir	mótlæti	
í	umhverfinu	(McCammon	o.fl.,	2011)	og	ættu	þessir	þættir	því	að	vera	gott	
veganesti	 fyrir	 unga	 fólkið	 út	 í	 lífið	 og	 vera	má	 að	þessir	 þættir	 efli	 seiglu	
þeirra	síðar	meir	ef	þau	þurfa	að	takast	á	erfiðleika	eða	neikvæða	reynslu.	
Þau	eru	þá	mögulega	líklegri	til	þess	að	sýna	þrautseigju,	horfa	á	vandamál	
sem	hindranir	og	leita	lausna	í	stað	þess	að	gefast	upp	og	sýna	meiri	vilja	til	
þess	að	ná	árangri.		
	

5.1.3 Hið	sanna	sjálf	

Niðurstöður	benda	einnig	 til	þess	að	við	þátttöku	 í	 söngleikjastarfi	 styrkist	
sjálfsmynd	unga	fólksins	en	fræðimenn	hafa	sýnt	fram	á	mikilvægi	þess	að	
stuðla	 að	 heilbrigðri	 sjálfsmynd	 á	 unglingsárum	 (Aldís	 Unnur	
Guðmundsdóttir,	 2007;	 Erikson,	 1968;	 Harter,	 1990).	 Ungmennin	 lýsa	 því	
hvernig	þau	þorðu	í	kjölfar	söngleiksins	að	vera	þau	sjálf	og	vera	stolt	af	því	
sem	þau	eru	og	því	sem	þau	gera.	Þau	opnuðu	sig	á	margvíslegan	hátt,	hættu	
að	vera	feimin	og	var	meira	sama	hvað	öðru	fólki	fannst	um	þau.	Þau	fundu	
að	það	er	í	 lagi	að	vera	maður	sjálfur,	sama	hvað	aðrir	segja	um	það.	Þessi	
niðurstaða	á	samhljóm	í	rannsókn	Toma	og	félaga	(2013)	sem	ályktuðu	í	sinni	
rannsókn	að	þátttakendur	í	söngleik	hefðu	í	kjölfar	þátttöku	frekar	verið	þeir	
sjálfir	 í	 öllum	 aðstæðum.	 Þessi	 styrking	 og	 sjálfstrú	 hefur	 líklega	 beina	
tengingu	við	 sjálfstraust	unga	 fólksins	 sem,	 líkt	og	áður	hefur	komið	 fram,	
varð	meira	 í	 söngleikjaferlinu.	 Áhugavert	 er	 að	 velta	 því	 upp	 hvers	 vegna	
þetta	gerist,	en	til	þess	að	ungmenni	sé	tilbúið	til	þess	að	opna	sig	og	sýna	
sinn	innri	mann	þarf	umhverfið	að	vera	öruggt,	líkt	og	viðmælendur	tóku	fram	
í	 rannsókninni.	 Þau	 segja	 að	 í	 söngleikjaferlinu	 sé	 enginn	 að	dæma	neinn,	
heldur	séu	allir	boðnir	velkomnir	eins	og	þeir	eru.	Það	er	enginn	með	grímuna	
á	 sér	 í	 þessari	 vinnu,	 eða	með	öðrum	orðum	 sýnir	 enginn	 sitt	 falska	 sjálf,	
heldur	 aðeins	 sitt	 sanna	 sjálf	 (Harter,	 1990).	 Það	má	 ímynda	 sér	 að	þegar	
unglingur	 sýnir	 sitt	 sanna	 sjálf	 í	 öruggum	 aðstæðum	 með	 jafningjum	 og	
upplifir	 viðurkenningu	 í	 kjölfarið	 á	 sínu	 sanna	 sjálfi	 að	 þá,	 samfara	 auknu	
sjálfstrausti,	aukist	líkurnar	á	því	að	hann	þori	að	vera	hann	sjálfur	í	öðrum	
aðstæðum.	Í	grunninn	má	því	ætla	að	aðstæðurnar	eða	umhverfið	styðji	við	
heildstæðari	sjálfsmynd	og	aukið	stolt	af	hinu	sanna	sjálfi.		
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5.2 Hæfileikar	
Það	er	vert	að	fjalla	um	þátt	hæfileika	í	þessu	samhengi.	Ungmennin	eru	að	
nýta	 hæfileika	 sína	 og	 styrkleika	 í	 söngleikjastarfi,	 en	 það	 er	 talinn	 vera	
verndandi	þáttur	í	seiglu	þeirra	(Benard,	2004).	Rannsóknir	hafa	einnig	sýnt	
að	skipulagðar	tómstundir	sem	leggja	áherslu	á	að	efla	styrkleika	ungs	fólks,	
eða	veita	þeim	tækifæri	til	að	byggja	upp	nýja	getu	og	þroska	hæfileika,	ýta	
undir	 jákvæðan	 þroska	 þeirra	 (Lerner,	 Almerigi,	 Theokas	 og	 Lerner,	 2005;	
Trainor,	 Delfabbro,	 Anderson	 og	 Winefield,	 2010).	 Unga	 fólkið	 	 lýsir	 því	
hvernig	það	þroskaði	margskonar	hæfileika	 í	 ferlinu,	til	dæmis	getu	 í	söng,	
leiklist	og	dansi	en	einnig	hvernig	þau	öðluðust	ýmsa	nýja	hæfni,	svo	sem	að	
smíða,	umgangast	tæknibúnað	og	sauma.	Umfang	sýningarinnar	skiptir		máli	
hér,	en	því	umfangsmeiri	sem	sýningin	er	því	fjölbreyttari	hlutverk	eru	í	boði	
og	þar	af	leiðandi	geta	fleiri	ungmenni	þroskað	hæfileika	sína	og	getu.	Áhersla	
í	 forvörnum	 hefur	 legið	 í	 því	 að	 gefa	 öllum	 ungmennum	 tækifæri	 til	 að	
blómstra	 á	 sínu	 áhugasviði	 (Milkman	 og	 Sunderworth,	 2010)	 og	 því	
undirstrikar	þetta	mikilvægi	þess	að	hafa	fjölbreytt	verkefni	í	boði	í	skólum	
og	félagsmiðstöðvum	sem	gera	flestum	ef	ekki	öllum	nemendum	kleift	 	að	
njóta	sín	og	finna	til	mikilvægis.		
	

5.3 Tilfinningagreind		
Niðurstöður	 benda	 til	 þess	 að	 mikið	 sé	 unnið	 með	 tilfinningar	 í	
söngleikjastarfi.	Í	fyrsta	lagi	þurfa	ungmennin	að	setja	sig	í	spor	persónunnar	
sem	þau	leika	og	reyna	að	átta	sig	á	þeim	tilfinningum	sem	liggja	að	baki	því	
sem	hún	segir	og	gerir.	Þau	lýstu	að	í	þessu	ferli	öðlast	þau	meiri	skilning	á	
tilfinningum	sínum	og	annarra	en	Andrea	segir	 til	dæmis	að	 í	kjölfarið	hafi	
hún	sýnt	öðru	fólki	utan	söngleiksins	meiri	þolinmæði	og	skilning.	Í	öðru	lagi	
virðast	ungmennin	fá	ákveðna	útrás	fyrir	tilfinningar	á	sviðinu,	þá	einna	helst	
neikvæðar	 tilfinningar	 eins	 og	 reiði,	 pirring	 og	 jafnvel	 sorg.	 Þau	 lýsa	 því	
hvernig	þau	tjáðu	þessar	tilfinningar	á	sviðinu	og	eftir	sýningu	hafi	því	ekkert	
verið	eftir	nema	gleði.	Það	má	því	ímynda	sér	að	þau	hafi	í	kjölfarið	fundið	
fyrir	auknu	jafnvægi	tilfinningalega.	Svipaðir	þættir	voru	skoðaðir	í	rannsókn	
Larson	 og	 Brown	 (2007)	 sem	 fundu	 að	 tilfinningagreind	 hjá	 ungu	 fólki	
mældist	hærri	en	áður	eftir	þátttöku	í	söngleikjastarfi	og	þau	áttu	auðveldara	
með	að	skilja	eigin	tilfinningar	og	annarra	og	höfðu	meiri	hæfni	til	að	stjórna	
eigin	tilfinningum.	Það	má	því	álykta	að	í	söngleikjastarfi	sé	mikið	unnið	með	
tilfinningar,	 bæði	 í	 tengslum	 við	 hlutverkin	 og	 einstaklinginn	 og	 því	 til	
stuðnings	má	nefna	athugun	Woods	 (1993)	 sem	benti	 til	þess	að	mikið	 sé	
unnið	með	djúpar	tilfinningar	í	söngleikjavinnu,	bæði	þær	sem	unglingurinn	
finnur	eða	reynir	að	 finna	 í	 tengslum	við	hlutverk	sitt	og	þær	sem	kvikna	 í	
hópnum	í	ferlinu.	
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Ungmennin	lýsa	ferlinu	sem	tímafreku	og	erfiðu	verkefni	að	takast	á	við	
og	því	hljóta	að	fylgja	því	tilfinningar	eins	og	kvíði	yfir	að	standa	sig	ekki	nógu	
vel,	 tilhlökkun	fyrir	sýningu,	pirringur	yfir	mistökum	og	ánægja	með	staðin	
afrek.	 Auk	 þess	 lýsa	 ungmennin	 tilfinningum	 tengdum	 hlutverkunum	 sem	
voru	djúpar	og	fullorðinslegar,	eins	og	ást,	missir,	söknuður	og	hræðsla.	Það	
má	 ímynda	 sér	 að	 þegar	 ungmenni	 fær	 að	 prófa	 allar	 þessar	 tilfinningar	
sjálfur	með	því	að	upplifa	þær	persónulega	eða	setja	sig	í	spor	einstaklings	
sem	 er	 að	 upplifa	 þær	 og	 fær	 aðstoð	 frá	 fullorðnum	 aðila	 við	 túlkun	 og	
úrvinnslu	þeirra	að	þá	þjálfist	hæfni	þess	í	að	takast	á	við,	vinna	úr	og	stjórna	
tilfinningum	 eða	með	 öðrum	 orðum	 þá	 eru	 þau	 að	 vinna	með	 þætti	 sem	
tengjast	tilfinningagreind	þeirra	(Goleman,	2000).	Svo	vitnað	sé	aftur	í	Dewey	
(Reese,	2011),	þá	eru	ungmennin	hér	virkir	þátttakendur	í	starfinu	og	eru	sjálf	
að	upplifa	tilfinningarnar	á	eigin	skinni,	sem	eykur	líkurnar	á	að	nám	eigi	sér	
stað.	Auk	þess	benda	rannsóknir	á	starfsemi	heilans	til	þess	að	upplifun	sem	
byggir	á	tilfinningum	geti	ýtt	undir	það	að	nám	eigi	sér	stað,	hvort	sem	það	
eru	 raunverulegar	 aðstæður	 eða	 aðstæður	 sem	 eru	 búnar	 til,	 til	 dæmis	 á	
leiksviði	(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004).	Ungmennin	lýsa	
ferlinu	sem	mjög	tilfinningaríku	og	því	má	álykta	að	líklegt	sé	að	nám	eigi	sér	
stað	í	ferlinu.			

Há	 tilfinningagreind	 hefur	 auk	 þess	 verið	 tengd	 við	 þá	 sem	 hafa	mikla	
persónutöfra,	 njóta	 vinsælda	 og	 eru	 færir	 í	 félagslegum	 samskiptum	
(Goleman,	2000).	Ungmennin	lýsa	því	öll	hvernig	samskiptahæfni	þeirra	jókst	
í	ferlinu,	hvernig	þau	áttu	auðveldara	með	að	tala	við	fólk	í	kjölfarið,	taka	þátt	
í	hópvinnu	og	að	eignast	vini.	Tilfinningagreind	var	upphaflega	skilgreind	sem	
það	 að	 geta	 stillt	 skap	 sitt,	 sýnt	 þrautseigju	 og	 hvatt	 sjálfan	 sig	 til	 dáða	
(Goleman,	2000)	en	niðurstöður	benda	til	þess	að	þessir	þrír	þættir	eflist	 í	
söngleikjastarfinu.	Þrautseigjan	kemur	fram	í	viðhorfi	þeirra	á	að	gefast	ekki	
upp	sem	þau	telja	sig	hafa	lært	í	ferlinu	og	hvatningin	að	sama	skapi	og	svo	
má	álykta	að	það	að	geta	stillt	skap	sitt	þjálfist	í	þessari	vinnu,	vegna	þess	að	
þau	 læra	að	hafa	stjórn	á	tilfinningum	sínum	í	gegnum	hlutverkaleikinn	og	
með	þjálfun	 í	 viðbrögðum	við	 eigin	 tilfinningum.	 Fleiri	 fræðimenn	 telja	 að	
hægt	sé	að	efla	tilfinningastjórn	með	leiklist	til	að	mynda	Goldstein	og	Winner	
(2011),	 en	 þeir	 telja	 að	 leikari	 þurfi	 að	 læra	 að	 stjórna	 sínum	 eigin	
tilfinningum	til	þess	að	geta	túlkað	þær	tilfinningar	sem	hlutverk	þeirra	krefst.	
Ungmennin	hér	fjalla	ekki	sérstaklega	um	þetta,	en	það	má	þó	greina	í	máli	
þeirra	að	þau	hafi	þurft	að	ná	stjórn	á	sterkum	persónulegum	tilfinningum,	
eins	og	kvíða	og	reiði,	áður	en	þau	fóru	inn	á	svið	til	þess	að	túlka	hlutverkið	
sitt.		
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5.4 Félags-	og	samskiptafærni	
Viðmælendur	voru	sammála	um	að	ferlið	að	setja	upp	söngleik	væri	fyrst	og	
fremst	 hópvinna	 þar	 sem	 samvinna	 væri	 lykilatriði.	 Saman	 þurftu	 þeir	 að	
leysa	ýmsar	áskoranir,	 fjölbreytt	verkefni,	vinna	að	sameiginlegu	markmiði	
og	 finna	hinn	gullna	meðalveg.	Þeir	 lögðu	allir	mikla	 áherslu	á	það	hversu	
miklu	máli	það	skiptir	að	hafa	lært	þarna	að	vinna	í	stórum	hópi.	Mörg	hver	
taka	dæmi	um	hvernig	þessi	hæfni	hefur	nýst	þeim	í	framtíðinni,	svo	sem	í	
vinnu	 og	 skóla.	 Skipulagning,	 útdeiling	 verkefna,	 tímastjórnun,	
forgangsröðun	og	það	að	leysa	vanda	eru	allt	þættir	sem	viðmælendur	töldu	
sig	hafa	lært	í	ferlinu.	Svipaða	þætti	má	finna	í	niðurstöðum	McCammon	og	
félaga	(2011)	þar	sem	eldra	fólk	lýsir	því	hvernig	þessi	hæfni	hefur	nýst	þeim	
bæði	 á	 atvinnumarkaði	 og	 í	 uppeldi	 eða	 heimilislífinu,	 en	 þau	 rekja	 þessa	
hæfni	til	þessarar	reynslu,	að	hafa	lært	að	vinna	í	hópi.		

	

5.4.1 Að	setja	sig	í	spor	annarra	

Hópvinna	 byggir	 fyrst	 og	 fremst	 á	 færni	 í	 samskiptum	 og	 virðingu	 fyrir	
náunganum	 (Selman	 og	 Aðalbjarnardóttir,	 2000).	 Sigrún	 Aðalbjarnardóttir	
(2007)	telur	að	grunnur	farsælla	samskipta	felist	í	því	að	geta	samræmt	eigin	
sjónarmið	og	annarra	og	að	geta	séð	mál	frá	öðru	sjónarhorni	en	þínu	eigin.		
Ungmenni	 þarf	 því	 að	 geta	 sett	 sig	 í	 spor	 annarra.	 Viðmælendur	 lýsa	 því	
hvernig	sú	hæfni	efldist	hjá	þeim	við	þátttökuna	í	söngleiknum	og	ýtti	undir	
aukna	samkennd	með	öðrum	en	það	virðast	vera	tveir	þættir	í	starfinu	sem	
ýta	undir	eflingu	á	þessari	hæfni.		

Í	fyrsta	lagi	er	það	sú	persónusköpun	sem	unga	fólkið	tekur	þátt	í	þegar	
það	byggir	upp	persónuna	sína	í	sýningunni.	Það	var	svolítil	breidd	í	því	hversu	
mikil	 sú	 sköpun	 var	 hjá	 viðmælendum,	 en	 allir	 unnu	 einhvers	 konar	
bakgrunnssögu	fyrir	persónuna	sína.	Svo	virðist	sem	það	að	kafa	djúpt	ofan	í	
ákveðna	persónu,	bakgrunn	hennar,	boðskap	og	ástæður	þess	sem	hún	segir,	
efli	þá	færni	að	setja	sig	í	spor	annarra	og	um	leið	samkennd	fyrir	öðrum.	Í	
öðru	 lagi	 þá	 fóru	 þau	 að	 taka	 eftir	 persónum	 í	 umhverfi	 sínu	 sem	 voru	
svipaðar	og	þær	sem	voru	 í	 söngleiknum	en	þau	 telja	að	þegar	unnið	er	á	
þennan	hátt	með	persónur	að	þá	verði	svipaðar	persónur	sýnilegri	fyrir	þér	í	
umhverfinu.	Í	kjölfarið	öðluðust	þau	meiri	samúð	með	því	fólki,	sérstaklega	
ef	þau	voru	að	ganga	í	gegnum	einhvers	konar	erfiðleika.		

Þetta	 er	 í	 samræmi	 við	 hugmyndir	 Goldstein	 og	 Winner	 (2011)	 um	
hugarkenninguna	(e.	theory	of	mind)	sem	lýsir	því	hvernig	einstaklingar	læra	
að	 bera	 kennsl	 á	 og	 skilja	 andlegt	 ástand	 annarra	með	því	 að	 lesa	 í	 óyrta	
tjáningu	hans.	Leikarinn	ímyndar	sér	persónuleika,	tilfinningar	og	bakgrunn	
persónunnar	sem	hann	leikur	og	þarf	að	skilja	til	dæmis	hvatir	annarra	til	þess	
að	geta	 leikið	persónuna	á	 trúverðugan	hátt.	Þannig	er	 leikarinn	 í	 raun	að	
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setja	sig	mjög	djúpt	í	spor	annarrar	persónu	og	þjálfar	því	um	leið	hæfni	sína	
í	 því.	 Hlutverkakenningin	 (e.	 role	 theory)	 er	 ekki	 ósvipuð,	 en	 hún	 byggir	 á	
þeirri	 hugsun	 að	 það	 að	 stíga	 inn	 í	 hlutverk	 annarra	 geri	 einstaklingum	
auðveldara	 fyrir	 að	 skilja	 og	 tengja	 við	 þarfir	 og	 ásetning	 annarra	 (Landy,	
2000)	sem	aftur	getur	leitt	til	aukinnar	samkenndar.	Sú	hæfni	að	geta	sett	sig	
í	spor	annarra,	sýnt	samkennd	og	samræmt	ólík	sjónarmið	er	 lykilhæfni	að	
hafa	sem	góður	borgari	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2007).	Færni	í	samskiptum	
er	 einnig	 talinn	 verndandi	 þáttur	 í	 lífi	 ungs	 fólks	 (sjá	 t.d.	 Sigrún	
Aðalbjarnardóttir,	2001).	Það	er	því	mikilvægt	að	ýta	undir	getu	ungmenna	á	
þessu	sviði	en	það	hefur	bæði	persónulegt	og	samfélagslegt	gildi.		

	

5.4.2 Virðing	og	umhyggja	

Þegar	mennta	skal	góða	borgara	er	einkum	mikilvægt	að	efla	umburðarlyndi	
og	 umhyggju	 fyrir	 náunganum	 (Sigrún	 Aðalbjarnardóttir,	 2007).	
Viðmælendur	lýsa	því	til	dæmis	hvernig	það	að	setja	sig	í	spor	annarra	kenndi	
þeim	að	allir	eiga	sína	baksögu	og	það	liggi	yfirleitt	eitthvað	að	baki	gjörðum	
annars	fólks.	Umburðarlyndi	varð	því	meira	og	þeim	fannst	þeir	vera	ólíklegri	
til	að	dæma	aðra	til	að	mynda	eftir	útliti	eða	talsmáta.		

Eins	og	fram	kom	í	máli	viðmælenda	verður	hópurinn	í	söngleikjaferlinu	
mjög	þéttur	og	náinn	aðallega	vegna	þess	að	ungmennin	verða	að	geta	treyst	
hvert	á	annað	svo	sýningin	gangi	upp.	Fræðimenn	á	þessu	sviði	hafa	einmitt	
rætt	 hvernig	 þessi	 nánu	 tengsl	 æfi	 þátttakendur	 í	 að	 sýna	 náunganum	
umburðarlyndi,	hjálpsemi	og	gagnkvæma	virðingu	(Burton,	2002)	og	ýti	á	að	
þeir	kynnist	fjölbreyttum	einstaklingum	sem	hafa	mismunandi	bakgrunn	og	
hugsun	(Toma	o.fl.,	2013).	Söngleikjastarfið	ætti	því	að	geta	æft	hæfni	ungs	
fólks	til	þess	að	setja	sig	í	spor	annarra,	upplifa	samkennd	með	öðrum	og	bera	
virðingu	 fyrir	 mismunandi	 bakgrunni	 fólks	 sem	 er	 mikilvæg	 hæfni	 góðs	
borgara.	

Vert	er	að	leggja	áherslu	á	mikilvægi	þeirrar	upplifunar	ungmennanna	að	
allir	skipti	máli	í	söngleikjastarfinu,	að	það	væru	engin	aðal-	eða	aukahlutverk,	
heldur	 væru	öll	 hlutverk	 jafn	mikilvæg.	 Þátttaka	þeirra	 í	 söngleikjastarfinu	
virðist	 því	 hafa	 lagt	 grunninn	 að	 aukinni	 virðingu	 fyrir	 náunganum.	 Þau	
sögðust	fljótt	hafa	áttað	sig	á	því	að	það	væri	óvirðing	gagnvart	samleikurum	
að	mæta	óundirbúinn	eða	seint	á	æfingar.	Slík	hæfni	ungs	fólks	er	lykilþáttur	
í	 samskiptahæfni	þeirra	og	borgaravitund	 (Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2007).	
Þá	er	ekki	síður	mikilvægt	að	unga	fólkið	ræddi	að	þátttakan	hefði	æft	þau	í	
að	starfa	saman	á	jafningjagrundvelli.	Allir	urðu	þreyttir	og	svangir,	þurftu	að	
læra	 eitthvað	 nýtt	 og	 sýna	 hugrekki	 til	 þess	 að	 brjótast	 út	 úr	 skelinni.	
Þátttakendur	 sem	 töldu	 sig	 hafa	 verið	 í	 leiðtogahlutverki,	 til	 dæmis	
aðalhlutverki,	 lærðu	einnig	 að	 líta	ekki	of	 stórt	 á	 sig	heldur	 væru	allir	 jafn	
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mikilvægir.	 Svipaðar	 niðurstöður	 um	 mikilvægi	 jafnrar	 stöðu	 allra	 innan	
hópsins	komu	fram	í	rannsókn	McCammon	og	félaga	(2011)	á	leiklistarstarfi.	
Þjálfun	 í	 samskiptum	 sem	byggja	 á	 þessum	 grundvelli	 getur	 því	mögulega	
aukið	 virðingu	ungs	 fólks	 fyrir	 náunganum	og	 sú	 hugsun	 gæti	 jafnvel	 fylgt	
unga	fólkinu	inn	í	framtíðina.	Að	hafa	fengið	tækifæri	til	að	taka	virkan	þátt	í	
litlu	samfélagi	sem	byggir	á	hagsmunum	heildarinnar,	ekki	einstaklingsins,	er	
því	mikilvægt	veganesti.	

Ungmennin	eru	öll	að	stefna	að	sama	marki,	þurfa	hvert	annað	til	að	ná	
markmiðinu	og	því	verður	hjálpsemi	og	umhyggja	ríkjandi.	Svo	vitnað	sé	aftur	
í	heimspekinginn	Dewey	(Reese,	2011),	en	hann	taldi	mikilvægt	að	ungt	fólk	
væru	 virkir	 þátttakendur	 í	 sínu	 námi	 (e.	 learn	 by	 doing)	 og	 söngleikjastarf	
virðist	 vera	 vettvangur	 sem	 býður	 upp	 á	 einmitt	 það.	 Ungmennin	 læra	 á	
virkan	hátt	hvernig	það	er	að	lifa	og	starfa	með	fjölbreyttum	hópi	af	fólki	og	
finna	á	eigin	skinni,	í	gegnum	eigin	reynslu,	að	allir	þátttakendur	skipta	máli.	
Á	mynd	6	má	sjá	ályktun	um	þetta	ferli	myndrænt.		
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Mynd	6.	Ályktun	um	hvernig	heild	hópsins	stuðlar	að	aukinni	virðingu	fyrir	
náunganum.	

Þátttakendur	í	söngleiknum	starfa	sem	ein	heild	á	jafningjagrundvelli.	Þar	
af	 leiðandi	 læra	þeir	 að	öll	 hlutverk	eru	 jafn	mikilvæg,	mynda	 sameiginleg	
markmið	og	átta	sig	á	því	að	framlag	allra	skiptir	máli	til	þess	að	verkefnið	
gangi	upp.	Sökum	þessa	öðlast	ugmennin	aukna	virðingu	fyrir	náunganum,	
hans	 bakgrunni,	 vinnuframlagi	 og	 persónuleika.	 Það	 má	 síðan	 álykta	 um	
aukna	 jafnréttishugsun	 og	 samfélagshyggju,	 í	 stað	 einstaklingshyggju,	 í	
kjölfarið,	 sem	 er	 mikilvæg	 fyrir	 borgaravitund	 einstaklinga	 (Sigrún	
Aðalbjarnardóttir,	2007).		
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5.5 	Dregið	úr	áhættuþáttum	

5.5.1 Sýningar	á	verkinu	

Þeir	sem	aðhyllast	hugsmíðahyggju	telja	að	það	sé	mikilvægt	að	ungt	fólk	fái	
að	 sýna	 öðrum	 afrek	 sín	 (Anna	 Flosadóttir,	 2012),	 en	 unga	 fólkið	 taldi	
sýningar	á	verkinu	skipta	miklu	máli	og	jafnvel	vera	mest	gefandi	þáttinn	af	
söngleikjastarfinu.	 Þrotlausar	 æfingar	 og	 gífurleg	 vinna	 skilar	 sér	 á	
frumsýningardaginn	 og	 ungmennin	 töluðu	 um	 að	 fara	 í	 gegnum	
tilfinningarússíbana	þann	dag.	Það	má	því	ef	til	vill	ímynda	sér	að	unga	fólkið	
hafi	verið	í	eins	konar	vímuástandi	þegar	sýningarferlið	fór	af	stað.	Til	dæmis	
áttu	 þau	 erfitt	með	 að	 standa	 kyrr,	 hjartað	 hamaðist	 í	 brjósti	 þeirra,	 þau	
svitnuðu	 í	 lófunum,	 þornuðu	 í	 munninum	 og	 áttu	 í	 erfiðleikum	 með	 að	
einbeita	sér.	Adrenalín	flæddi	um	æðarnar	og	í	lokin	þegar	lófatak	áhorfenda	
helltist	 yfir	 þau	 upplifðu	 þau	 spennufall	 og	 jafnvel	 grétu	 af	 geðshræringu.	
McCammon	o.fl.	(2011)	sýndu	fram	á	töfrandi	áhrif	þess	að	standa	á	sviði	og	
Ogden	 (2008)	 segir	 að	 það	 að	 standa	 á	 sviði	 gefi	 svipaða	 tilfinningu	 og	
eiturlyf.	Út	frá	þessu	má	því	álykta	um	náttúrulega	vímu	sem	ungmenni	finna	
á	þessu	stigi	(Milkman	og	Sunderworth,	2010)	sem	getur	þá	mögulega	haldið	
þeim	frá	óæskilegri	áhættuhegðun.	Það	má	einkum	ímynda	sér	að	sú	gleði	og	
það	 stolt	 sem	 ungmennin	 upplifa	 í	 kjölfar	 sýninga	 hafi	 einhver	 tengsl	 við	
þessa	vímu	og	spili	hlutverk	í	því	af	hverju	ungt	fólk	sækir	ítrekað	í	að	taka	
þátt	 í	 svipuðu	starfi	 aftur.	Viðurkenning	og	ánægja	 frá	áhorfendum	kemur	
ítrekað	 fram	 í	 rannsóknum	 sem	 stór	 þáttur	 í	 starfinu	 (sjá	 t.d.	 Salmon	 og	
Rickaby,	2012	og	Toma	o.fl.,	2013)	og	það	undirstrikar	enn	frekar	mikilvægi	
þess	að	ungmennin	fái	að	sýna	verkið.		
	

5.5.2 Umfang	verkefnisins	

Niðurstöður	benda	til	þess	að	umfang	starfsins	skipti	einhverju	máli,	en	með	
umfangi	er	átt	við	 stærð	verkefnisins,	 til	dæmis	hversu	mörg	hlutverk	það	
býður	 upp	 á,	 hversu	 mikið	 er	 lagt	 í	 umgjörð	 sýningarinnar	 og	 lengd	
sýningarferlis.	Viðmælendur	lýstu	því	hvernig	meira	umfang	hafði	áhrif	á	þá,	
en	þær	sýningar	sem	þeir	tóku	þátt	í	voru	fjölbreyttar,	flóknar	og	í	fullri	lengd.	
Ungmennin	nota	orð	eins	og	,,glimmer”	og	,,wow	factor”	til	að	lýsa	umfangi	
sýninganna	en	þar	eiga	þau	við	alla	þá	litlu	þætti	sem	gera	sýninguna	ennþá	
stærri,	svo	sem	búninga,	tækni	og	ljós,	förðun,	tæknibrellur	og	auglýsingar.	
Mikilvægi	þessara	þátta	er	byggt	á	tvenns	konar	grunni.	Í	fyrsta	lagi	virðast	
þau	upplifa	sig	mikilvægari	eftir	því	sem	umfangið	er	meira.	Sýningunni	svipar	
þá	 til	 atvinnuleikhúss	 og	 hún	 er	 þar	 af	 leiðandi	 merkilegri	 í	 huga	
ungmennanna.	Í	öðru	lagi	þá	veitir	meira	umfang	stærra	rými	til	þess	að	leyfa	
fleirum	að	njóta	sín	á	sínu	áhuga-	og	hæfileikasviði.	Það	er	að	segja,	eftir	því	
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sem	sýningin	er	stærri,	því	fleiri	og	fjölbreyttari	þáttum	þarf	að	huga	að,	sem	
gefur	fleirum	tækifæri	til	að	taka	þátt.	Til	dæmis	getur	hljómsveit	skapað	átta	
til	tíu	ný	hlutverk	fyrir	þá	sem	hafa	áhuga	á	tónlist,	búningar	skapa	þeim	sem	
hafa	áhuga	á	að	 sauma	 tækifæri	og	 tæknibúnaður	og	 ljós	höfða	 til	 annars	
hóps.	Það	eru	því	ákveðnir	kostir	sem	fylgja	því	að	hafa	verkefnið	stærra	en	
þá	hafa	fleiri	ungmenni	tækifæri	til	að	tilheyra	hópi,	leggja	sitt	af	mörkum	til	
litla	samfélagsins	og	finna	til	mikilvægis.		

Umfangsmiklar	sýningar	hafa	einnig	gildi	fyrir	þau	ungmenni	sem	finna	sig	
ekki	 á	 öðrum	 sviðum,	 svo	 sem	 í	 íþróttum,	 en	 það	 virðist	 eiga	 við	 um	þau	
ungmenni	sem	þessi	rannsókn	byggir	á.	Þau	töldu	sig	vera	mjög	heppin	að	
hafa	fengið	að	taka	þátt	í	þetta	stóru	verkefni	og	höfðu	sterkar	skoðanir	á	því	
að	 verkefni	 af	 þessum	 toga	ættu	 jafn	mikinn	 rétt	 á	 sér	 og	 önnur.	Margir	
ræddu	um	það	að	menntakerfið	styddi	ekki	nægilega	vel	við	svona	verkefni	
og	að	skólar	ættu	að	vera	virkari	í	listsköpun.	Slíkt	hefði	gildi	fyrir	skólann	og	
skólaumhverfið,	yki	fjölbreytni	verkefna	sem	eru	í	boði	og	þar	af	leiðandi	líkur	
á	því	að	öll	ungmenni	fái	tækifæri	til	að	njóta	sín	á	sínu	áhugasviði.	Fram	hafa	
komið	svipaðar	vísbendingar	 í	erlendum	rannsóknum	(McArdle	o.fl.,	2002)	
sem	sýndu	fram	á	bætta	líðan	ungs	fólks	í	skóla	og	betri	aðlögun	þeirra	að	
skóla	 í	 kjölfar	 leiklistarverkefnis.	 Auk	 þess	 má	 greina	 í	 máli	 íslensku	
ungmennanna	að	á	meðan	verkefninu	stóð	skapaðist	skemmtilegur	andi	sem	
smitaðist	inn	í	skólastarfið,	en	mikið	var	talað	um	sýninguna,	undirbúninginn	
og	leikarana	bæði	á	æfingaferlinu	og	sýningartímabilinu	innan	veggja	skólans.	
Flestir	nemendur	skólans	komu	síðan	að	sjá	sýninguna	og	einnig	kennarar	og	
það	má	ímynda	sér	að	umræður	um	sýninguna	hafi	skapast	í	kjölfar	þess.	Það	
má	 því	 álykta	 að	 slíkt	 starf	 gæti	 haft	 jákvæð	 áhrif	 á	 skólaumhverfið,	 að	
minnsta	kosti	meðan	á	ferlinu	stendur	og	gert	menningu	innan	skólans	ríkari	
fyrir	vikið	(Pitts,	2007).	

5.5.3 Skólaumhverfið		

Jákvæð	aðlögun	að	skóla	og	góður	námsárangur	eru	dæmi	um	samfélagslega	
verndandi	 þætti	 fyrir	 ungmenni	 (Benard,	 2004;	 Sigrún	 Aðalbjarnardóttir,	
2016;	Stewart,	Reid	og	Mangham,	1997).	Í	þessu	tilviki	var	söngleikjastarfið	
umfangsmikið	og	bauð	upp	á	fjölbreytt	hlutverk	fyrir	mörg	ungmenni	að	njóta	
góðs	 af,	 og	 því	 skapast	 fjölmörg	 tækifæri	 til	 að	 aðlögun	ungmennanna	 að	
skóla	verði	betri	í	kjölfar	verkefnisins.	Það	sem	er	mikilvægt	í	þessu	samhengi	
er	að	árangur	ungmenna	í	skólanum	þarf	ekki	að	vera	námslegur,	heldur	vísar	
hann	einnig	í	óformlegt	nám	(Rew	og	Horner,	2003),	líkt	og	tómstundastarf	
af	þessum	toga	 flokkast	undir.	Resnick	og	 félagar	 (1997)	 fundu	einkum	að	
þeir	 nemendur	 sem	 voru	 í	 slæmu	 sambandi	 við	 skólann	 sýndu	 meiri	
áhættuhegðun	en	þeir	sem	höfðu	sterkt	samband	við	hann,	en	niðurstöður	
gefa	vísbendingar	um	að	upplifun	 íslensku	ungmennanna	af	skólanum	hafi	
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verið	mjög	 jákvæð	og	að	þeim	hafi	 liðið	vel	á	þessu	tímabili.	Einnig	segjast	
þau	hafa	átt	auðveldara	með	að	fóta	sig	í	framhaldsskóla	eftir	þátttökuna	í	
söngleiknum	og	telja	sig	síður	hafa	orðið	útundan	félagslega	vegna	hennar.	
Denault,	 Poulin	 og	 Pedersen	 (2009)	 fundu	 að	 þátttaka	 ungmenna	 í	
sviðslistum	gat	minnkað	líkur	á	neyslu	áfengis	á	unglingsárum.	Ekki	var	spurt	
sérstaklega	út	í	þennan	þátt	í	viðtölunum	en	greina	má	af	máli	unga	fólksins	
að	söngleikjaverkefnið	hafi	bæði	tekið	mikinn	tíma	af	lífi	þeirra	og	stuðlað	að	
æskilegum	vinasamböndum	milli	ungmennana,	sem	samverkandi	getur	hafa	
dregið	úr	líkum	á	neyslu	áfengis.	Aukið	sjálfstraust	og	þor	til	að	standa	með	
sjálfum	 sér	 getur	 einnig	 gert	 ungmenni	 hæfari	 til	 að	 standast	
jafningjaþrýsting	(Botvin	og	Griffin,	2007)	en	líkt	og	áður	hefur	komið	fram	
styrktust	þeir	þættir	í	starfinu.		
	

5.5.4 Leikstjórinn	

Það	er	 ljóst	 að	 leikstjóri	 söngleiksins	er	 gífurlega	mikilvægur	að	mati	unga	
fólksins	og	þau	hafa	sterkar	skoðanir	á	því	hvernig	hann	þarf	að	haga	sér	og	
koma	 fram	við	ungmennin.	Það	er	mikilvægt	að	einstaklingar	 sem	starfa	á	
þessu	sviði	hugi	að	þeim	þáttum	sem	unga	fólkið	telur	mikilvæga	í	tengslum	
við	 starfið	 og	 því	 má	 ef	 til	 vill	 líta	 á	 niðurstöður	 hér	 sem	 eins	 konar	
leiðbeiningar	fyrir	framtíðarverkefni	á	þessu	sviði.	Gagnkvæm	virðing	virðist	
vera	lykilatriði	í	samskiptum	leikstjóra	og	leikara.	Sýn	ungmennanna	á	hvað	
felst	 í	 virðingu	 leikstjóra	 er	 að	 koma	 fram	 við	 ungmennin	 sem	 hugsandi,	
nánast	fullorðna	einstaklinga	eða	með	orðum	Eðvarðs	,,fara	á	þeirra	plan”	í	
samskiptum	við	þau.	Þegar	virðing	af	þessum	toga	er	til	staðar	getur	leikstjóri	
að	mati	ungmennanna	myndað	heild	og	náð	aga	á	hópinn,	lagt	fram	kröfur	
og	veitt	uppbyggilega	gagnrýni.	Einnig	þarf	leikstjóri	að	taka	tillit	til	hvers	og	
eins	 og	 vera	 skilningsríkur.	 Það	 er	 því	 gífurlega	 mikilvægt	 að	 mynda	
vináttusambönd	við	unga	fólkið	sem	einkennist	af	virðingu	og	umhyggju.		

Hvatning	 og	 stuðningur	 leikstjóra	 er	 eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	
jafnframt	ein	forsenda	þess	að	stuðla	að		eflingu	trúar	unga	fólksins	á	eigin	
getu.	Leikstjóri	þarf	að	sjá	styrkleika	allra	og	draga	þá	fram	með	tilliti	til	hvers	
og	eins.	Huga	þarf	að	fjölbreytileika	hópsins	og	því	að	hver	og	einn	tekst	á	við	
ólík	vandamál.	Það	að	leikstýra	hópi	af	unglingum	krefst	því	hæfni	leikstjórans	
í	samskiptum	og	því	að	lesa	tilfinningar	einstaklinganna	og	hópsins.		

Tómstundir	eru	líklegri	til	þess	að	stuðla	að	eflingu	sjálfstrausts,	auka	getu	
og	rækta	tengsl	og	umhyggju	hjá	ungmennum	þegar	til	staðar	er	jákvætt	og	
öruggt	samband	milli	fullorðins	aðila	og	ungmennis	auk	þess	sem	verkefnið	
þarf	 að	 reyna	 á	 getu	 unga	 fólksins	 (Lerner,	 Almerigi,	 Theokas	 og	 Lerner,	
2005).	Jákvætt	samband	við	fullorðinn	aðila	getur	auk	þess	verið	verndandi	
þáttur	í	góðri	aðlögun	þeirra	í	lífinu	(Luthar,	Lymann	og	Crossman,	2014).	
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Af	framangreindu	er	ljóst	að	leikstjóri	gegnir	lykilhlutverki	við	að	hlúa	að	
styrkleikum	 unga	 fólksins	 í	 söngleikjaverkefninu,	 efla	 sjálfstraust	 þeirra,	
tilfinningaþroska	og	vinna	með	tengslamyndun	og	samskiptahæfni	þeirra.	Því	
er	mikilvægt	að	leikstjóri,	og	aðrir	sem	vinna	með	börnum	og	ungmennum	
að	slíkum	tómstundaverkefnum	leggi	áherslu	á	þessa	þætti.	Með	því	skapast	
tækifæri	 til	að	 	efla	persónulega	styrkleikaþætti	þeirra	og	gera	þau	betur	 í	
stakk	búin	fyrir	framtíðina.		
	

5.6 Ábendingar	unga	fólksins	
Raddir	 ungmennanna	 um	 þátttöku	 sína	 í	 söngleikjastarfi	 hafa	 í	 þessari	
rannsókn	 gefið	 margar	 mikilvægar	 vísbendingar.	 Almenn	 upplifun	 unga	
fólksins	af	starfinu	var	mjög	jákvæð	og	öll	horfðu	þau	tilbaka	með	gleði	og	
ánægju.	Þau	voru	sammála	um	að	þetta	væri	það	sem	stæði	upp	úr	varðandi	
tómstundaþátttöku	 þeirra	 á	 unglingsárum	 og	 hefði	 gert	 þau	 að	 mjög	
ánægjulegu	 tímabili	 í	 lífi	 þeirra.	 Rannsakandi	 reyndi	 ítrekað	 að	 fá	 fram	
sjónarmið	unga	fólksins	á	neikvæðum	eða	erfiðum	þáttum	starfsins	en	fátt	
var	 um	 svör	 hjá	 þeim	 hvað	 það	 varðar.	 Hins	 vegar	 mátti	 greina	 í	 máli	
ungmennanna	 að	 í	 ferlinu	 kæmi	 fram	á	 köflum	einhver	 vanlíðan,	 svo	 sem	
kvíði	eða	pirringur,	en	í	þessum	tilvikum	tókst	vel	að	vinna	úr	því	og	það	virtist	
ekki	hafa	áhrif	á	almenna	upplifun	þeirra	af	starfinu.	Auk	þess	minnast	þau	á	
hvernig	 einstaka	 þátttakendur	 skáru	 sig	 frá	 heildinni	 og	 tefla	 fram	 þeirri	
skýringu	að	til	þess	hafi	komið	vegna	skorts	á	því	að	finna	til	mikilvægis	eða	
vegna	þess	að	viðkomandi	upplifði	sig	sem	of	mikilvægan.	Það	virðist	þó	hafa	
verið	leyst	úr	slíkum	ágreiningi	með	því	að	efla	mikilvægi	allra	í	hópnum.	Sá	
þáttur	virðist	því	skipta	miklu	máli	til	að	upplifun	allra	þátttakenda	verði	sem	
gleðilegust.		

Það	er	einkum	vert	að	huga	betur	að	nokkrum	þeim	þáttum	sem	fram	kom	
í	máli	 ungmennanna.	 Í	 fyrsta	 lagi	 í	 tengslum	 við	 streitu	 ungmennanna	 og	
þátttöku	 aðstandenda	 þeirra	 í	 ferlinu.	 Fram	 kom	 hjá	 viðmælendum	 að	
þátttökuferlið	við	að	setja	upp	söngleik	væri	mjög	tímafrekt	og	á	köflum	mjög	
erfitt	ferli.	Þreyta	var	áberandi	í	lýsingum	viðmælenda	og	öll	sögðust	þau	hafa	
upplifað	einhvers	konar	streitu	eða	kvíða	á	einhverjum	tímapunkti	í	ferlinu.	
Ljóst	má	vera	að	verkefni	af	þessari	stærðargráðu	krefst	þess	að	miklar	og	
stífar	æfingar	fari	fram	og	að	allir	leggist	á	eitt.	Þetta	þýðir	að	þátttakendur	
þurfa	meðan	á	ferlinu	stendur	að	velja	og	hafna	hvaða	öðrum	viðburðum	í	lífi	
sínu	sem	tengjast	tómstundum,	skólanum	eða	fjölskyldu	þeir	ná	að	sinna.	Það	
er	því	mikilvægt	að	reyna	að	takmarka	álag	á	hvern	þátttakenda	til	dæmis	
með	markvissum,	stuttum	æfingum,	að	minnsta	kosti	 snemma	 í	 ferlinu	og	
gera	hverjum	og	einum	grein	 fyrir	 því	 álagi	 sem	verður	undir	 lokin.	 Einnig	
telur	 rannsakandi	mikilvægt	 að	 foreldrar	 eða	 aðrir	 aðstandendur,	 sem	 og	
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starfsmenn	skólans,	séu	upplýstir	um	hversu	mikil	vinna	fer	í	svona	verkefni	
en	það	má	til	dæmis	bjóða	upp	á	kynningarfund	í	upphafi	ferlisins	til	að	koma	
til	móts	við	þá	aðila.		

Að	auki	er	mikilvægt	að	stjórnendur	verkefnanna	 leiðbeini	unga	fólkinu	
með	streitu,	kenni	þeim	að	takast	á	við	kvíða	á	uppbyggilegan	hátt	og	beini	
þeim	í	rétta	átt.	Taka	þarf	tillit	til	aðstæðna	hverju	sinni	og	hafa	gott	skipulag	
fram	 í	 tímann	 svo	 allir,	 þátttakendur,	 foreldrar	 og	 kennarar,	 geti	 verið	
undirbúnir	 fyrir	það	sem	koma	skal.	Þannig	 sé	á	 sem	bestan	hátt	hægt	að	
styðja	við	unga	fólkið	og	gefa	þeim	sem	gleðilegasta	upplifun	af	ferlinu.	

Viðmælendur	töluðu	einnig	um	þá	vini	sem	ekki	tóku	þátt	í	sýningunni,	en	
þeir	áttu	það	til	að	vera	útundan	á	meðan	ferlinu	stóð.	Af	fenginni	reynslu	þá	
virðast	svona	verkefni	taka	yfir	líf	viðkomandi	á	meðan	á	ferlinu	stendur	og	
sýningin	virðist	verða	aðalumræðuefni	þátttakenda	alls	staðar,	eins	og	kom	
fram	í	þessari	rannsókn.	Það	er	því	mikilvægt	að	huga	að	þessu	hjá	þeim	sem	
taka	þátt	og	reyna	að	veita	sem	flestum	tækifæri	á	að	taka	þátt	í	ferlinu	að	
einhverju	 leyti,	að	minnsta	kosti	fylgjast	með	því	svo	að	einhver	einn	verði	
ekki	 útundan	 í	 vinahópum.	 Stór	 hluti	 ofangreindra	 þátta	 er	 í	 höndum	
leikstjórans	sem	þarf	að	halda	utan	um	alla	sem	taka	þátt	og	veita	þeim	þann	
stuðning	sem	þarf.		

5.7 Samantekt	
Í	 rödd	 ungmennanna	 í	 þessari	 rannsókn	 er	 að	 finna	 vísbendingar	 um	 að	
söngleikjastarf	hafi	ákveðið	forvarnagildi.	Í	fyrsta	lagi	vísar	forvarnagildið	til	
þeirra	verndandi	þátta	sem	unnið	er	með	 í	starfinu	og	 í	öðru	 lagi	 til	þeirra	
þátta	 sem	 draga	 úr	 áhættuþáttum,	 svo	 sem	 náttúrulegrar	 vímu	 og	
fjölbreyttra	 tækifæra	 fyrir	 mörg	 ungmenni	 að	 njóta	 sín.	 Þeir	 þættir	 sem	
styrktust	 hjá	 ungmennunum	 við	 þátttökuna,	 svo	 sem	 sjálfstraust	 og	 trú	 á	
eigin	 getu,	 félags-	 og	 samskiptafærni	 og	 þrautseigja	 virðast	 nýtast	 þeim	 í	
framtíðarverkefnum,	en	öll	lýsa	þau	því	hvernig	til	dæmis	aukið	sjálfstraust,	
geta	til	að	vinna	með	öðrum	og	þrautseigja	hefur	auðveldað	þeim	að	takast	
á	 við	 ýmis	 verkefni.	Hæfileikar	unga	 fólksins	 fá	einnig	að	blómstra	 í	 svona	
starfi	og	sköpunarkrafturinn	og	hugmyndaflugið	fær	að	njóta	sín.	Þar	að	auki	
efla	þau	tilfinningalæsi	sitt,	hæfni	í	að	stjórna	tilfinningum	og	verða	færari	í	
að	 takast	á	við	 streitu	og	kvíða.	Álykta	má	að	unga	 fólkið	muni	því	 standa	
betur	að	vígi	ef	eða	þegar	þau	verða	fyrir	hindrunum	eða	neikvæðri	reynslu	í	
framtíðinni.		

Að	mati	rannsakanda	á	sér	stað	valdefling	hjá	ungmennum	í	söngleikjaferli	
sem	mögulega	gerir	þau	færari	til	að	takast	á	við	lífsins	verkefni.	Valdeflingin	
felst	 í	 þeirri	 upplifun	að	 finna	 til	mikilvægis,	 finna	að	þau	 skipti	máli	 í	 litla	
samfélaginu.	 Þau	 sjá	 og	 finna	 hvað	 þau	 í	 raun	 geta	 gert,	 finna	 að	 það	 er	
hlustað	á	þau,	þeirra	hugmyndir	og	gagnrýni,	fá	að	bera	ábyrgð	meðal	annars	
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með	 fjölbreyttum	 hlutverkum,	 finna	 að	 þeirra	 framlag	 skiptir	 máli	 fyrir	
heildina,	fá	hvatningu	og	stuðning	frá	fullorðnum	aðilum,	tilheyra	hópi	og	sjá	
að	þau	geta	haft	áhrif	á	líf	sitt	og	umhverfi.	Í	kjölfarið	virðast	þau	öðlast	aukna	
trú	á	eigin	getu	ásamt	meira	sjálfsöryggi,	heildstæðari	sjálfsmynd	og	tilgang	í	
lífi	 sínu,	 sem	 leiðir	 til	þess	að	þau	gefast	 síður	upp,	eru	opnari	 fyrir	nýjum	
tækifærum,	 eru	 stolt	 af	 sjálfum	 sér	 og	 sýna	 vilja	 til	 þess	 að	 leggja	 sitt	 af	
mörkum.	Allir	þessir	þættir	hafa	skírskotun	í	borgaravitund	og	því	er	ályktað	
um	samfélagslegt	gildi	söngleikjaþátttöku,	sem	ætla	má	að	geti	lagt	grunninn	
að	virkri	þátttöku	þeirra	 í	samfélaginu	 í	 framtíðinni	og	gert	þau	að	sterkari	
einstaklingum.	Litla	samfélagið	býður	enda	upp	á	fjölbreytt	tækifæri	til	náms	
hvað	varðar	félagsfærni,	hæfni	í	samskiptum,	vandamálalausn	og	samvinnu,	
ásamt	því	að	gefa	öllum	tækifæri	á	að	tilheyra.	 Í	grunninn	virðist	það	vera	
myndun	 hópsins	 sem	 stuðlar	 að	 þessum	 styrkleikaþáttum	 hjá	
ungmennunum,	 en	 heild	 hópsins	 sem	 byggist	 á	 jafningjagrundvelli	 og	
gagnkvæmri	virðingu	allra	virðist	vera	lykillinn	að	árangri.	Virk	þátttaka	þeirra	
í	litla	samfélaginu	liggur	einnig	til	grundvallar,	en	borgaramennt	byggir	fyrst	
og	fremst	á	þeirri	hugsjón	að	ungt	fólk	fái	tækifæri	til	þátttöku	og	fái	að	bera	
félagslega	ábyrgð.		
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6 Lokaorð	

Það	var	einstaklega	gaman	og	fróðlegt	að	fá	að	heyra	lýsingar	ungmennanna	
á	þátttöku	sinni	í	söngleikjastarfi.	Leitast	var	við	að	kanna	upplifun	þeirra	af	
söngleikjastarfi	 á	 unglingsárunum	 sérstaklega	 með	 tilliti	 til	 forvarna-	 og	
samfélagslegs	gildis	slíkrar	þátttöku	fyrir	þau	sjálf	bæði	í	nútíð	og	framtíð.		

Eins	og	rætt	hefur	verið	í	ritgerðinni	getur	söngleikjastarf	fyrir	ungmenni	
haft	 fjölbreytt	 forvarnagildi,	 bæði	 hvað	 varðar	 eflingu	 styrkleikaþátta	 hjá	
ungu	 fólki,	 svo	sem	sjálfstraust,	þrautseigju	og	 félagsfærni,	en	einnig	hvað	
varðar	þætti	sem	draga	úr	áhættu	fyrir	þroska	unga	fólksins,	svo	sem	veita	
þeim	 náttúrulega	 vímu	 og	 gefa	 þeim	 tækifæri	 til	 að	 njóta	 sín	 á	 sínu	
áhugasviði.	Áhugavert	væri	því	fyrir	framtíðarrannsóknir	á	 Íslandi	að	skoða	
nánar	þetta	samband	með	því	að	huga	sérstaklega	að	áhættuhegðun.		

Auk	þess	hefur	verið	rætt	um	samfélagslegt	gildi	söngleikjastarfs,	en	slíkt	
starf	 getur	 gefið	 ungu	 fólki	 tækifæri	 til	 að	 bera	 ábyrgð	 og	 tilheyra	
stuðningsríku	samfélagi,	þar	sem	framlag	allra	skiptir	máli,	rödd	allra	fær	að	
heyrast	og	unnið	er	í	hópi	að	sameiginlegum	markmiðum.	Áætlað	er	að	slík	
virk	þátttaka	efli	borgaravitund	ungs	fólks	og	geri	þau	líklegri	til	þess	að	huga	
að	 gildum	 samfélagsins	 í	 framtíðinni	 og	 til	 þess	 að	 láta	 í	 sér	 heyrast	 í	
málefnum	sem	það	varðar.	Athyglisvert	væri	að	skoða	áhrif	söngleikjastarfs	
lengra	inn	í	framtíðina,	í	anda	McCammon	og	félaga	(2011),	sem	athuguðu	
áhrif	leiklistarstarfs	fyrir	lífstíð,	þá	einna	helst	í	tengslum	við	borgaralega	og	
samfélagslega	þátttöku.			

Í	grunninn	þurfa	einstaklingar	þó	að	hafa	mikla	 trú	á	eigin	getu	og	gott	
sjálfstraust	 til	 þess	 að	 vera	 tilbúnir	 að	 láta	 til	 sín	 taka	 (Sigrún	
Aðalbjarnardóttir,	2007)	og	því	má	álykta	að	efling	sjálfstrausts	og	trú	á	eigin	
getu,	sem	virðist	eiga	sér	stað	í	söngleikjaferli,	hafi	bæði	forvarnagildi	með	
tilliti	 til	 verndandi	 þátta	 seiglu	 og	 samfélagslegt	 gildi	 með	 tilliti	 til	
borgaravitundar.	Auk	þess	virðist	félags-	og	samskiptafærni	þeirra	styrkjast	í	
gegnum	hópvinnuna	sem	hefur	aftur	bæði	forvarna-	og	samfélagslegt	gildi	og	
eykur	líkurnar	á	farsælum	samskiptum	í	framtíðinni	þar	sem	sjónarmið	allra	
eru	höfð	að	 leiðarljósi.	Framtíðarrannsóknir	gætu	beint	sjónum	að	þessum	
tilteknu	 þáttum,	 sjálfstrausti	 og	 félags-	 og	 samskiptafærni,	 og	 reynt	 að	
kortleggja	hvernig	sú	 færni	styrkist	 í	 starfinu	til	að	mynda	 í	gegnum	hvaða	
aðferðir	eða	ferli	hæfnin	eflist.	Slíkar	upplýsingar	gætu	verið	mikilvægar	fyrir	
þá	sem	starfa	á	þessu	sviði,	en	þá	væri	hægt	að	vinna	á	markvissari	hátt	eftir	
þeim	leiðbeiningum	til	að	efla	þroska	unga	fólksins	enn	frekar.			
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Það	 að	 finna	 til	 mikilvægis	 og	 upplifa	 það	 að	 skipta	 máli	 í	 sínu	
nærsamfélagi	virðist	vera	stór	þáttur	í	söngleikjastarfi.	Það	að	upplifa	tilgang	
í	 lífi	sínu	er	talinn	vera	verndandi	þáttur	 í	seiglu	ungmenna	(Benard,	2004;	
Crocker	 og	 Knight,	 2005)	 og	 styrkjandi	 þáttur	 fyrir	 borgaravitund	 þeirra	
(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2007)	og	vilja	til	að	hafa	áhrif	á	líf	sitt.	Niðurstöður	
hér	 sýna	því	 fram	á	mikilvægi	þess	að	bjóða	upp	á	 fjölbreytt	verkefni	 fyrir	
ungmenni	þar	sem	margir	fá	tækifæri	á	að	njóta	sín	og	um	leið	auka	líkurnar	
á	að	allir	finni	til	mikilvægis	og	upplifi	tilgang	í	lífi	sínu.		

Það	er	því	ljóst	að	tómstundastarf	af	þessum	toga	getur	veitt	ungmennum	
tækifæri	til	að	vera	virkir	þátttakendur,	til	að	fá	að	sýna	ábyrgð	og	láta	rödd	
sína	heyrast.	Um	leið	styrkjast	þau	persónulega	sem	getur	haft	mikilvæg	áhrif	
í	 framtíðinni	 þegar	 þau	 standa	 frammi	 fyrir	 erfiðleikum.	 Þær	 vísbendingar	
sem	komið	hafa	fram	í	þessari	rannsókn	geta	því	bætt	tómstundastarf	á	sviði	
leiklistar-	 og	 eða	 söngleikjavinnu	með	 ungu	 fólki,	 fært	 stjórnendum	 slíkra	
verkefna	 leiðbeiningar	 um	 hvernig	 vinna	 má	 markvisst	 að	 eflingu	 ýmissa	
þroskaþátta	og	hverju	þarf	 að	huga	 sérstaklega	 að	 í	 starfinu	 ásamt	því	 að	
liggja	til	grundvallar	hjá	valdhöfum	hvað	varðar	mikilvægi	þess	að	bjóða	upp	
á	fjölbreytt	og	skapandi	verkefni	fyrir	ungt	fólk.		

Með	 því	 að	 bjóða	 upp	 á	 söngleikjastarf	 getum	 við	 aukið	 tækifæri	
ungmenna	til	náms	í	víðum	skilningi	og	eflt	styrkleika	þeirra	á	ýmsum	sviðum,	
sem	gerir	þau	að	færari	og	sterkari	einstaklingum	fyrir	vikið.	Söngleikjastarf	
geti	 því	 án	 efa	 haft	 mikilvægt	 gildi	 fyrir	 ungmenni,	 bæði	 forvarna-	 og	
samfélagslegt	gildi,	ásamt	því	að	veita	þeim	gleði	í	jákvæðum	aðstæðum	þar	
sem	hver	og	einn	skiptir	máli.	
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