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ÚTDRÁTTUR 

 

Þjóðleikur er leiklistarhátíð unglinga sem haldin hefur verið annað hvert ár á 

landsbyggðinni frá árinu 2009. Frumkvæðið að stofnun hans eiga framkvæmdastjóri 

fræðsludeildar Þjóðleikhússins, þjóðleikhússtjóri og Menningarmiðstöð Austurlands. 

Þjóðleikur hefur verið uppspretta nýrra leikverka fyrir unglinga en jafnframt verið 

samkoma þar sem unglingar á aldrinum 13 ára til 20 ára hittast, sýna leikrit og horfa 

á leikrit. Frumsamin íslensk leikverk. Leikstjórar á Þjóðleik koma víðsvegar að af 

landinu og það er þeirra verk að mæta með leikhóp og koma upp sýningu á 

hátíðunum.  

Rannsóknin beinist að starfi leikstjóra á Þjóðleik, æfingatímabilinu og 

unglingaleikhópnum sem tekur þátt. Rannsóknin er starfendarannsókn en 

rannsókninni til stuðnings eru einnig tekin eigindleg viðtöl við hópa og valda aðila. 

Markmiðið með rannsókninni er að sýna fram á hvernig leikstjóri getur haft áhrif á 

þátttakendur í Þjóðleik og hvernig unglingarnir þroskast á þátttöku í Þjóðleik. Einnig 

eru niðurstöður rannsóknarinnar, í samanburði við markmið Þjóðleiks, hafðar til 

hliðsjónar í umfjölluninni. 

  Helstu niðurstöður eru þær að markmiðum Þjóðleiks hafi verið náð og að 

leikstjóra hafi tekist að valdefla nemendur sem tóku þátt í hátíðinni. Höfundur hefur 

víðtæka reynslu af leikstjórn unglingahópa og áhugaleikfélaga. Hann starfaði sem 

leiklistarkennari og hefur farið með verkefni á Þjóðleik árið 2009 og á hátíðina þar 

sem þessi rannsókn fór fram, árið 2017. 

 

Lykilorð: [Þjóðleikur, leiklist, starfendarannsókn, leikstjóri, menningarstjórnun, 

valdefling, samvinnunám, leiklistarkennari, skapandi kennsla] 
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ABSTRACT 

 
Since 2009 Þjóðleikur The National Theatre Youth Festival has taken place every 

second year in the rural parts of Iceland. It was initiated by the manager of 

education at the National Theatre, the artistic director of the National Theatre and 

the Cultural Centre for East Iceland. Þjóðleikur has encouraged playwrights to write 

new plays for teenagers. Original new Icelandic plays. It has also been an 

opportunity for teenagers from 13–20 years old to meet each other, put on a play 

and watch other plays. Directors who participate in the festival come from various 

places in Iceland and bring their group of actors and stage a play during the festival.  

This research focuses on the director’s work, the rehearsal period and the 

teenage groups that participate in Þjóðleikur. An action research method is used, 

supported by qualitative data collected through group interviews and by 

interviewing selected individuals. The main aim of the research is to cast a light on 

how the directors can influence the participants and how the teenagers learn and 

develop by participating in the festival. The main aims of Þjóðleikur are also taken 

into consideration and compared with the research findings in the review.  

Research findings show that the main aims of Þjóðleikur have been 

achieved and that the directors have managed to empower the teenagers who 

participate in the festival. The researcher is an experienced director with teenage 

groups and local theater groups, a drama teacher and a partaker in the National 

Theatre Youth Festival 2009 and the festival in 2017, during which this research 

was conducted.  

 

 

Keywords: [Þjóðleikur, drama, action research, director, cultural management, 

empowerment, cooperative learning, drama teacher, creative teaching] 
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FORMÁLI 

Ritgerðin er meistararitgerð til MS gráðu í menningarstjórnun, leiðbeinandi er Ása 

Helga Ragnarsdóttir aðjúnkt við menntavísindasvið Háskóla Íslands og er 30 

einingar.  

Að slíkri starfendarannsókna koma margir og leggja hönd á plóg, á einn eða 

annan hátt. Höfundur vill færa; Leikhópi Grunnskóla Hornafjarðar; Írisi Mist, 
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Ása Helga Ragnarsdóttir, kærar þakkir fyrir að leiðbeina mér, sýna mér 

þolinmæði og halda mér á réttri braut. Betri kennslu hef ég ekki fengið. Fjölskyldu 
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Sólveigu, Elvari Braga, Emil Erni og Önnu. Guðný Dóra, takk fyrir að hvetja mig 
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INNGANGUR 

Rannsóknin fjallar um leiklistarhátíðina Þjóðleik sem haldin er annað hvert ár fyrir 

unglinga á aldrinum 13 til 20 ára. Þjóðleikur hefur verið haldinn frá árinu 2009 og 

þar koma saman ungmenni úr öllum landshlutum. Leikhópunum fylgja leikstjórar 

sem flestir koma úr grunnskólum og starfa sem kennarar. Skipuleggjendur 

hátíðarinnar eru Þjóðleikhúsið og verkefnastjórnir þeirra staða þar sem hátíðin er 

haldin.  

Haustið 2015 tók höfundur ákvörðun um að skrifa meistararitgerð um 

leiklistarhátíðina Þjóðleik. Hugmyndin fæddist í meistaranámi í menningarstjórnun 

við háskólann á Bifröst. Það fyrsta sem kom í huga höfundar var Þjóðleikur, 

leiklistarhátíð sem er honum kær. Á þessum tíma var höfundur að vinna að 

leikuppfærslu með ungmennum fyrir Þjóðleik árið 2015. Höfundur vann beinagrind 

að rannsóknaráætlun þar sem Þjóðleikur kom við sögu. Viðfangsefnið heillaði 

höfund, hann vissi að leiklistarhátíðin hafði verið lítið rannsökuð. Hann langaði að 

rannsaka sýn ungmenna á þátttöku í Þjóðleik og fá að kynnast upplifun þeirra og 

lífssýn eftir slíka þátttöku.  

Ritgerðin skiptist í tíu kafla með undirköflum. Í fyrsta hluta greinir höfundur 

frá tilurð verkefnisins, en í öðrum kafla er greint frá rannsóknarspurningunni. Í kafla 

þrjú er rakin saga Þjóðleiks þar sem hún er ekki þekkt almenningi. Fjórði og fimmti 

kafli  taka fyrir fræðilegar nálganir höfundar. Þá er komið að aðferðafræði 

rannsóknarinnar í kafla sex. Kafli sjö greinir frá rannsókninni sjálfri og ferli því sem 

höfundur fór í gegnum á meðan á henni stóð. Áttundi kafli segir frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar og þar á eftir í kafla níu er farið í framtíð Þjóðleiks. Lokaorð og 

vangaveltur höfundar út frá rannsókninni er í lokafla númer tíu. 
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1.1.  HUGMYND VERÐUR AÐ VERKI 

 
Höfundur velti fyrir sér möguleikum rannsóknar, hvernig rannsókn myndi gagnast 

best? Höfundur ákvað að rannsaka eigin vinnubrögð við uppsetningu á leikverki með 

ungmennum fyrir Þjóðleik. Starfendarannsókn var gerð. Viðtöl voru tekin við valda 

aðila, með það í huga að styrkja rannsóknina, en einnig með það í huga að Þjóðleikur 

og hans saga fengi pláss í rannsókninni. Þá gæti rannsóknin gagnast sem söguleg rýni 

og hugsanlega opnað möguleika fyrir frekar rannsóknir á leiklistarhátíðinni.  

 Í samráði við leiðbeinanda, Ásu Helgu Ragnarsdóttur aðjúnkt við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands, var ákveðið að skrifa sögu Þjóðleiks. Höfundur 

ræddi því við einn af stofnendum, Vigdísi Jakobsdóttur. Það er gert í þeim tilgangi 

að lesendur kynnist verkefninu betur og skilji samhengi þess.  

Með því að gera starfendarannsókn gafst tækifæri til að ígrunda starf höfundar 

sem leikstjóri í unglingaleikhúsi, en einnig til að athuga sjónarhorn nemenda sem 

upplifa Þjóðleikshátíð. Þetta er gert með tilliti til kennslufræði samtímans, þáttum 

eins og samvinnunámi, valdeflingu og skapandi kennslu. Einnig er tekið á þroska 

nemenda og leiklist í kennslu.  

Að rýna í eigin vinnubrögð, upplifun nemenda og það hvernig þeirra sýn 

breytist eftir þátttöku í Þjóðleik er lykilþáttur þessarar ritgerðar. Það er öllum hollt 

að ígrunda starf sitt og varð höfundur var við eigin annmarka í starfi í ferlinu, sem 

reyndist valdeflandi fyrir hann. Í ritgerðinni greinir höfundur frá því hvernig sýn 

nemenda hans breyttist við þátttökuna og varð vitni að aukinni valdeflingu þeirra í 

gegnum æfingarferlið og á hátíðinni sjálfri.  

Höfundur á sér þann draum að rannsókn sem þessi ryðji brautina fyrir fleiri 

rannsóknir og styrki starf Þjóðleiks á komandi árum.  

 

1.2.  HÖFUNDUR 

 
Tengsl höfundar við leiklistarhátíðina Þjóðleik eiga sér sögu aftur til ársins 2009 

þegar grunnskólar landsins fengu boð frá verkefnastjórn Þjóðleiks að setja upp leikrit 

eftir íslenskan höfund, frumsýna það í heimabyggð og sýna það síðan á leiklistarhátíð 

á Egilsstöðum. Þá var höfundur ekki að kenna leiklist í grunnskólanum en fékk 

tækifæri til að fara með hóp á hátíðina frá Framhaldsskólanum í Austur-

Skaftafellssýslu. Mér fannst strax mikilvægt að vera þátttakandi í þessari hátíð, sem 
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leikstjóri, og gefa nemendum mínum þetta tækifæri. Ég var sannfærð um það þá að 

nemendur sem tækju þátt myndu upplifa eitthvað sem ég taldi skipta máli fyrir 

framtíðina. Þarna hafði ég engar forsendur eða rannsóknir á bak við þessa 

sannfæringu.  

Kennsluferill höfundar spannar 20 ár í Grunnskóla Hornafjarðar. Þar hef ég 

tekið að mér leiklistarstarf í skólanum frá árinu 2007. Ég hef sett upp og unnið með 

leiksýningar þar á árshátíð skólans. Árið 2010 tók ég að mér leiklistarkennslu í 7. til 

10 bekk. Kennsla í leiklist í Grunnskóla Hornafjarðar var komin á sama stall og 

heimilisfræði, myndmennt, textílmennt og smíðar. Að taka að sér kennslu í leiklist 

fannst höfundi vera áskorun að gera vel og vinna að framþróun leiklistarkennslu, þ.e. 

að byggja ofan á kennsluna þannig að nemendur lærðu leiklist út frá forsendum 

leikhússins. Hér fór undirrituð að grúska í fræðunum því fræðin liggja til grundvallar 

uppbyggingu námsskrár í leiklist.  

Ástæðan fyrir því að höfundur vildi kenna út frá leikhúsinu er sú að leikhúsið 

hefur alltaf verið það sem hann hefur unnið með. Höfundur hefur unnið öll störf í 

áhugaleikhúsi í gegnum árin. Það sem leikhúsið hefur kennt höfundi er að enginn er 

betri en annar þegar kemur að frumsýningu. Það er samstarfið sem skiptir öllu máli 

og það vildi ég kenna nemendum mínum, að allir skipta máli, allir geta lagt sitt af 

mörkum til að gera vandaða og góða leiksýningu.  

Eftir að hafa kennt í 18 ár fannst höfundi kominn tími til að uppfæra eigin 

gagnageymslur og skráði sig í nám í Háskólanum á Bifröst. Með það að markmiði að 

hressa sig við skráði höfundur sig í meistaranám í menningarstjórnun, gráhærð 

miðaldra kona ákveðin í að söðla um í sínu lífi og gera kannski eitthvað annað en að 

kenna. Leiklistin átti þó huga minn allan og þegar kom að vali á efni í lokaritgerð, 

varð Þjóðleikur fyrir valinu. Þjóðleikur sem hefur fylgt mér frá árinu 2009 og skipt 

fjölmarga nemendur máli, jafnvel verið vendipunktur fyrir einhverja í sínum 

framtíðaráformum.  

Með þessa sýn lagði höfundur af stað. Í fyrstu var ætlunin að framkvæma 

eigindlega rannsókn á Þjóðleik og nýta sér rannsóknaraðferðir eins og ígrundun og 

orðræðugreiningu. Ég var þó einhvern veginn aldrei örugg með það. Þegar höfundur 

lendir í því að fresta námi sínu styrktist hann enn betur í þeirri trú að rannsaka þyrfti 

Þjóðleik áfram. Aldrei kvikaði ég frá þeirri hugmynd, en útfærslan var erfið þar sem 

rannsóknin er einstæð á Íslandi og á sér ekki fyrirmyndir í heiminum. Rannsóknir á 
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upplifun unglinga á leiklistarhátíð eru fáar, höfundur fann aðeins eina. Þar með varð 

allt erfiðara, langur tími fór í að leita að fyrirmyndum eða rannsóknum sem gengu út 

á það sama.  

Upphaflega markmiðið var að skila lokaritgerðinni vorið 2017. Það vor var 

hinsvegar fimmta Þjóðleikshátíðin haldin í apríl. Eftir vangaveltur og samræður við 

leiðbeinandann varð niðurstaðan sú að fresta skyldi skrifum og framkvæma 

starfendarannsókn á Þjóðleik. Það yrði gert með markmið Þjóðleiks að leiðarljósi þar 

sem höfundur færi í gegnum sitt svið sem leikstjóri og fylgdist með nemendum sínum 

á ferlinu og upplifunum þeirra á hátíðinni. Rannsóknin væri lakari sem heimild inn í 

framtíðina hefði Þjóðleik 2017 verið sleppt úr henni, að mati höfundar. Áður hafa 

verið gerðar starfendarannsóknir á kennslu leiklistar og það átti eftir að styrkja skrif 

höfundar að hafa viðlíka rannsóknir til viðmiðunar.  

 

1.3.  LÝSING Á RANNSÓKNAREFNI 

 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er tengt leiklistarhátíð unglinga, Þjóðleik, en hátíðin 

er haldin á landsbyggðinni. Þjóðleikur er leiklistarverkefni haldið að frumkvæði 

Þjóðleikhússins í samstarfi við aðila á landsbyggðinni. Þar er leikhópum ungs fólks 

á aldrinum 13–20 ára boðið að taka þátt og setja upp eitt af þremur nýjum íslenskum 

leikverkum sem skrifuð eru sérstaklega fyrir unglinga í Þjóðleik hverju sinni. 

Skilyrðin fyrir þátttöku eru þau að hópurinn sé á réttum aldri og að stjórnandi hans 

sé yfir 20 ára. Við uppsetningu njóta leikhóparnir stuðnings fagaðila frá 

Þjóðleikhúsinu í formi námskeiða og lýkur verkefninu með leiklistarhátíð í 

viðkomandi landshluta.  

 Rannsóknin tekur á starfsháttum höfundar sem leikstjóra í leikhópi í 

grunnskóla en einnig á þroska og upplifun nemenda í æfingaferlinu.  

Tímabil rannsóknarinnar er frá október 2016 og fram yfir hátíðina sem haldin var 

í apríl 2017. 

 Hátíðin er haldin annaðhvert ár. Það ár sem ekki er hátíð eru rithöfundar að 

skrifa ný íslensk leikverk fyrir unglinga. Þegar þeir hafa lokið verkum sínum þá eru 

haldin námskeið fyrir leikstjóra og tæknimenn leikhópanna í hverjum fjórðungi fyrir 

sig. Þjóðleikhúsið hefur staðið fyrir námskeiðunum og lánað  sína tæknimenn og 

leikstjóra til að miðla sinni þekkingu. Hátíðin er sett upp í öllum landshlutum að vori. 
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Leikhópar í kringum landið æfa frá janúar fram í apríl íslensk leikverk sem skrifuð 

eru sérstaklega fyrir hátíðina og frumsýna þau í sinni heimabyggð. Þar með hafa 

leikhópar uppfyllt skilyrði fyrir þátttöku í hátíðinni.  

  

 

2. RANNSÓKNARSPURNING  

 

Rannsóknin er starfendarannsókn. Fylgst er með hver áhrif Þjóðleiks eru á upplifun 

unglinga í gegnum æfingaferli leikrits og sýningu á leikverkinu. Hvaða áhrif hefur 

Þjóðleikur á þá unglinga sem taka þátt í slíku verkefni? Með öðrum orðum, skal 

kanna viðhorf þátttakenda í leiklistarhátíðinni Þjóðleik.  

 Rannsóknarspurningin er;  

Hvaða áhrif hefur Þjóðleikur haft á sýn þeirra sem tekið hafa þátt í leiklistarhátíð 

Þjóðleiks?  

 Markmið Þjóðleiks eru skýr og eru notuð til hliðsjónar; 

• Hvaða þættir eru það sem efla leiklist í heimabyggð með þátttöku í Þjóðleik? 

• Hafa unglingar sýnt aukið læsi á listformið leiklist?  

• Hvaða þættir eru það í fagþekkingu atvinnuleikhússins sem eru sjáanlegir og 

hafa skilað sér til leikhúsáhugafólks? 

• Hver eru áhrif Þjóðleiks fyrir leikhúsið og þátttakendur? 

 Þessi markmið hefur höfundur að leiðarljósi þar sem þau færa rannsakanda 

tækifæri til að bera saman í viðtölum og í starfendarannsókninni hvort þau hafi í raun 

staðist.  

2.1.  MARKMIÐ VERKEFNISINS  

 

Markmiðið með verkefninu er að reyna að sýna fram á að þátttaka í Þjóðleik hafi 

áhrif á sýn þeirra sem taka þátt.  

 Höfundur telur að með þessari rannsókn gætu samfélög á landsbyggðinni eflst 

í trúnni að halda úti leiklistarkennslu í grunnskólum og styðja þannig við bakið á 

Þjóðleik þegar fram í sækir. Einnig er mikilvægt að mati höfundar að fjalla um 

Þjóðleik því lítið hefur verið skrifað um hátíðina, velta má fyrir sér hvort hátíðin 
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teljist ekki með merkilegri viðburðum í leiklistarsögu Íslendinga. Rannsókn þessi er 

vonandi gagnlegt innlegg í framtíðarrannsóknir á þátttöku unglinga í leiklist.  

 

 

3. ÞJÓÐLEIKSSAGA HIN FYRSTA 
 

Rekja má sögu Þjóðleiks aftur til ársins 2002, þegar móðir Þjóðleiks, eins og hún er 

kölluð, Vigdís Jakobsdóttir (2017), rakst á útgefna bók með 10 leikritum fyrir 

unglinga í  London. Vigdís sagði sjálf í viðtali að það eitt að fá bók í hendurnar með 

leikritum fyrir unglinga hefði verið magnað. Það að þessi verk væru frumflutt á 

leiklistarhátíð fyrir unglinga væri enn betra (Vigdís Jakobsdóttir, 2014). Höfundar 

verkanna eru enskir rithöfundar, þekktir og óþekktir. Þetta verður til þess að Vigdís 

fer og aflar sér upplýsinga um hátíðina.  

 Leiklistarhátíð enska Þjóðleikhússins, National Theatre í London, heitir 

Connections („Connections | National Theatre“, e.d.) og er fyrirmynd Þjóðleiks, en 

sú hátíð hefur verið haldin árlega frá 1997. Í dag er hátíðin haldin um allt Bretland 

og geta allir leikhópar sótt um aðgang að hátíðinni að uppfylltum skilyrðum. Hátíðin 

fer síðan fram í leikhúsum um allt Bretland. Leikverkin sem skrifuð eru fyrir 

unglingana eru svo gefin út á bók ár hvert, því eiga Englendingar mikið safn leikverka 

sem eru skrifuð fyrir unglinga á aldrinum 13–19 ára.  

 Það var á fræðsludeild 

Þjóðleikhússins sem unnið var að 

hugmyndinni að stofnun álíka 

leiklistarhátíðar hér á landi en þar var 

Vigdís ráðin sem fræðslustjóri 

Þjóðleikhússins af Stefáni Baldurssyni. 

Þau Stefán og Vigdís fóru síðan til 

London á eina slíka hátíð til þess að læra 

af reynslu Bretanna. Vigdís taldi strax eðlilegt að hugmyndinni yrði fylgt úr hlaði á 

landsbyggðinni til að styðja við unglingaleikhús þar og styrkja stoðir 

áhugaleikfélaga.  Um áramótin 2007–2008 hófst vinna við undirbúning hátíðar 

fyrir alvöru. Fulltrúar frá Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs, Karen Erla 

Erlingsdóttir og Signý Ormarsdóttir, komu í Þjóðleikhúsið til fundar við 

leikhússtjóra, sem þá var Tinna Gunnlaugsdóttir, og föluðust eftir samstarfi austur á 

Mynd 1 Vigdís Jakobsdóttir í upphafi 
Þjóðleiks með fyrsta veggspjald hátíðarinnar. 
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Egilsstaði. Vigdís Jakobsdóttir var kölluð til og samstarfið hófst. Þá hafði Vigdís 

þegar lokið undirbúningsvinnu og gert fjárhagsáætlun um fjármögnun og hugað að 

þeim ótal atriðum sem þarf til að koma á koppinn leiklistarhátíð. Eins og segir í 

óútkominni skýrslu Menningarmiðstöðvar Fljótsdalshérað var hugmyndin að 

Þjóðleik vel útfærð og líkleg til árangurs. Þáttur Vigdísar Jakobsdóttur var afgerandi 

í því sambandi enda átti hún hugmyndina að Þjóðleik (Karen Erla Erlingsdóttir, 

2009a).   

 Í upphafi var haldin lokuð samkeppni meðal viðurkenndra leikskálda þar sem 

þrjú leikverk voru valin. Leikverkin voru; Ísvélin eftir Bjarna Jónsson, Eftir lífið eftir 

Sigtrygg Magnason og Dúkkulísa eftir Þórdísi Elvu Þorvaldsdóttur. Leikskáldin voru 

beðin um að skrifa krefjandi og safaríkan texta fyrir unga leikara. Þetta voru 

fyrirmælin sem skáldin fengu og var það svo hvers leikhóps að velja sér eitt þeirra til 

sýningar á Þjóðleikshátíðinni. Leikhóparnir fengu leikverkin endurgjaldslaust en 

skilyrðið var að frumsýna í heimabyggð. Alls skráðu 13 leikhópar sig frá Vopnafirði 

í norðri og til Hafnar í Hornafirði i suðri. Allt Austurland tók þátt. Áður en æfingingar 

hófust fóru leikstjórar, sem margir hverjir eru grunnskólakennarar á Austfjörðum, á 

námskeið sem haldið var í Reykjavík á kostnað Þjóðleikhússins. Þar hittu þeir 

höfunda leikverkanna þar sem farið var í gegnum tilurð verkanna og leikstjórarnir 

höfðu tækifæri til að spyrja þá út í verkin.  

 Námskeið var einnig haldið á Austurlandi, eða á Hornafirði, þar sem leikarar 

og leikstjórar unnu með leikmyndateiknara, búningahönnuði og ljósameistara frá 

Þjóðleikhúsinu. Á sama tíma var leikstjóranámskeið þar sem Vigdís Jakobsdóttir fór 

yfir verkin með leikstjórum og kenndi textavinnu með handrit. Leikhóparnir fóru svo 

til síns heima, æfðu þar og frumsýndu leikverkin í sinni heimabyggð.  

 Skilyrði fyrir þátttöku í Þjóðleik hafa alltaf verið að leikhópurinn á að vera 

settur saman af leikurum á aldrinum 13 til 20 ára. Stjórnandi hópsins þarf að vera 

eldri en 20 ára. Hópurinn þarf svo að velja sér eitt af þeim verkum sem Þjóðleikur 

býður upp á og hann þarf að frumsýna í heimabyggð. Einnig þarf að gefa út 

kynningarefni eins og leikskrá og veggspjald. Á fyrstu hátíðinni átti auk þess að setja 

saman frásögn af æfingatímabilinu og hvernig verkið var unnið. Þegar rýnt er í gögn 

Þjóðleiks hefur þetta ekki verið skilyrði síðustu hátíða eins og á þeirri fyrstu.  
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 Stjórn Þjóðleiks fékk til liðs við sig fyrsta árið Kristínu Á. Ólafsdóttur, 

aðjunkt við menntavísindasvið Háskóla Íslands, hún fylgdist með frá upphafi; 

heimsótti skóla og tók viðtöl við leikara, leikstjóra, foreldra og skólastjóra á meðan 

á æfingaferlinu stóð. Hún var einnig 

viðstödd og upplifði sjálfa 

Þjóðleikshátíðina hina fyrstu þar sem 

hún tók frekari viðtöl. Ætlunin var að 

skrifa um og gera úttekt á félagslegum 

áhrifum Þjóðleiks í skólum. Tími og 

aðstæður hafa þróast þannig að úttektin 

er ekki enn komin út, en í samtali höfundar við Kristínu má búast við greinum frá 

henni varðandi Þjóðleik. Kristín var svo vinsamleg að veita höfundi eigindlegt viðtal 

þar sem hún ræddi um upplifanir leikaranna. 

 

3.1.  ÞJÓÐLEIKSHÁTÍÐIN   

 
Þjóðleikshátíð hin fyrsta var haldin í Sláturhúsinu á Egilsstöðum 24.–26. apríl 2009, 

en Sláturhúsið er menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs. Formleg dagskrá hófst á 

hádegi með formlegri móttöku Þjóðleikhússins og þátttakendur Þjóðleiks fylktu liði 

í göngu frá samkomuhúsi bæjarins að Sláturhúsinu. Leikarar ásamt leikstjórum, 

rithöfundum, Þjóðleikhússtjóra, forseta Íslands og menntamálaráðherra settu svo 

hátíðina. Gestir setningarathafnarinnar fylgdust síðan með sýningum á föstudeginum.  

 Við skipulag hátíðarinnar var strax ákveðið að hver hópur myndi sýna sitt 

verk tvisvar sinnum. Hugmyndin á bak við það var sú að leikhóparnir ættu að fái 

tækifæri til að gera betur, sagði Vigdís Jakobsdóttir í viðtali, og að leikararnir fengju 

þá góða upplifun af sýningunni sinni (Vigdís Jakobsdóttir. 2017).  

Mynd 2 Þjóðleiksmerkið er hannað af Kristínu Ingu 
Vigfúsdóttur frá Egilsstöðum en haldin var 
samkeppni um hönnun þess. 
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 Í fyrrnefndri skýrslu Karenar (2009), sem vitnað er í, kemur fram að alls hafi 

verið sýndar 28 

leiksýningar af 13 

leikhópum og að 

áhorfendur hafi verið 

um 2000. Áætlað er að 

leikarar hafi verið 156 

talsins. Leikið var á 

þremur sviðum í 

Sláturhúsinu og einnig 

í  félagsheimilinu 

Valaskjálf. 

Sýningunum var raðað 

þannig upp að hægt var að flakka á milli svo að ein manneskja gæti haft tækifæri til 

að sjá allar sýningarnar. Kristín Á. Ólafsdóttir (munnleg heimild) sagði að fyrir 

leikarana hefði verið mikil upplifun að fá þessa tignu gesti á hátíðina og að fá að sjá 

sína leiksýningu leikna af öðrum leikhópum á allt annan hátt. 

 

3.2.  ÁRIN EFTIR ÞJÓÐLEIK HINN FYRSTA 

 
Þjóðleikur hefur frá stofnun verið haldinn annað hvert ár, og hann hefur stækkað og 

dafnað. Árið 2011 var hann haldinn á Austurlandi og einnig á Norðurlandi, og árið 

2013 bættist Suðurland við. Það var síðan árið 2015 sem Vestfirðir komu inn í 

verkefnið og hringnum var þar með næstum lokað. Nú var hátíðin orðin umsvifamikil 

og flókin í framkvæmd og erfitt að finna tíma fyrir listræna stjórnendur. Að auki gat 

Vigdís Jakobsdóttir (2017) þess að allar helgar í mars og apríl hafi verið undirlagðar 

af vinnu fyrir hátíðina bæði hjá henni og framkvæmdastjórnum hvers landshluta fyrir 

sig. Árið 2017 var hátíðin ekki haldin á Vestfjörðum, þess í stað var hátíð haldin á 

Norðvesturlandi og leikhópur frá Ísafirði mætti til þeirra. Einnig bættist Reykjanesið 

við og hélt sína Þjóðleikshátíð. Austfirðir voru áfram inni og Suðurlandið sömuleiðis.  

Það má áætla út frá tölulegum upplýsingum í títtnefndri skýrslu (Karen Erla 

Erlingsdóttir, 2009b) að yfir eitt þúsund leikarar á aldrinum 13 til 20 ára hafi komið 

fram á Þjóðleikshátíð. Því miður er hvergi að finna nákvæmar tölur yfir þátttakendur.      

Mynd 3: Þátttakendur á fyrstu Þjóðleikshátíðinni fyrir utan sláturhúsið á 
Egilsstöðum árið 2009. 
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Rithöfundarnir eru 14 sem hafa skrifað fyrir Þjóðleik, þeir fengu eins og áður 

sagði verkefnið að skrifa 

bitastæðan texta sem gerði 

kröfur til leikarans. 

Viðfangsefnin eru langt í 

frá að vera einföld. Ekkert 

hefur verið óviðkomandi, 

hvort sem um ræðir 

mannlegt eðli eða 

ævintýraveröld. Leikverk-

in hafa ungling-arnir sett á 

svið ásamt leikstjórum 

sem flest allir eru kennarar 

í grunnskólum þessa 

lands.  

Þegar farið er í gegnum skráningar hjá Þjóðleik þá vantar tölulegar 

staðreyndir eins og hvað eru margir leikarar í hverju verki og hversu margir 

áhorfendur á hverri hátíð. Einnig vantar upplýsingar um  hversu margar sýningar 

voru haldnar á hverjum stað. Þegar rætt er um fjölda er alltaf áætlaður fjöldi. 

Sýningafjölda og fjölda leikhópa er að finna í fréttatilkynningum. 

Þjóðleikshátíðin á Suðurlandi 2017 fór fram helgina 21.–23. apríl í 

Hveragerði. Sýnt var í þremur sölum; í grunnskólanum, í húsi leikfélagsins og í 

Listasafni Árnesinga. Alls tóku sex leikhópar þátt af Suðurlandi. Hver hópur sýndi 

tvisvar sinnum eins og á fyrri hátíðum og síðan var haldin kvöldvaka fyrir hópinn. 

Þar komu leikarar fram með skemmtiatriði og sýndu fyrir hina leikhópana. Vigdís 

taldi slíka kvöldvöku vera lykilatriði á hátíðinni, þar kynnast þátttakendur og sýna 

hvað í þeim býr og skemmta öðrum og láta skemmta sér (Vigdís jakobsdóttir, 2017). 

 

4. FRÆÐILEG NÁLGUN 

 

Hér verður greint frá fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt í 

undirkafla. Í fyrsta kafla mun höfundur fjalla um þætti sem fræðimenn telja 

mikilvæga fyrir uppbyggingu þroska ungs fólks. Í öðrum kafla er fjallað um þætti 

Mynd 4: Leikhópur Grunnskóla Hornafjarðar tilbúinn að takast á 
við hlutverk sitt í Þjóðleik.  
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sem snúa að valdeflingu unglinga í starfi og námi. Loks í þeim þriðja verður fjallað 

um það hvernig leiklist getur eflt sjálfstraust ungmenna og gefið þeim tækifæri til að 

dafna og vaxa á sínu áhugasviði.  

 

4.1.  ÞROSKI UNGMENNA 

 
Grunnskólaganga íslenskra nemenda hefst við sex ára aldur („Lög um grunnskóla, 

nr. 91 12. júní 2008“, e.d.) í annarri grein laganna segir að grunnskólinn skuli stuðla 

að alhliða þroska nemenda og þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Einnig á skólinn að 

stuðla að víðsýni, efla færni í töluðu máli, skilning á samfélagi, sögu og sérkennum 

þess. Að auki skal í skólastarfinu leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri 

hugsun nemenda.  

 Grunnskólaganga er 10 ár eða frá 6 ára til 16 ára aldurs. Meirihluta 

bernskuáranna eru börn í grunnskóla. Þar á sér stað félagsmótun nemenda og ævilöng 

vináttutengsl myndast (Dunn, 2004). Menntun grunnskólanemenda er undirbúningur 

fyrir eitthvað sem kemur seinna og því verðum við að líta svo á að það er ekki æfing 

heldur bein þátttaka í lífinu. Ungt fólk lifir lífinu núna (Robinson, 2011). Því er það 

tækifæri kennara að undirbúa nemendur á skapandi hátt meðan á skólagöngunni 

stendur og gera þá hæfari til að að takast á við það hlutverk að lifa lífinu lifandi.  

 Á þessum 10 árum í grunnskóla þroska nemendur tilfinningalegar upplifanir 

í gegnum félagsleg samskipti. Þetta eru upplifanir sem þeir síðan flytja með sér út í 

lífið en hæfileikinn til að líða vel í eigin skinni er að ná góðum tengslum við annað 

fólk, takast á við vonbrigði og streitu, leysa vandamál, geta fagnað og tekið 

ákvarðanir (Page, 2000).  

 Árið er 2017 og helstu áhyggjuefni samtímans eru samskipti unglinga og 

barna við samfélagsmiðla (sigridurda, 2017), tíminn sem unglingurinn eyðir fyrir 

framan skjá án þess að eiga samskipti við aðra nema í gegnum lyklaborð. Einnig er 

kvíði meðal unglinga vaxandi vandamál og er eitt af algengari vandamálum 

grunnskólanema líkt og kemur fram í rannsókn Jóhönnu L. Reynisdóttur sem skrifuð 

var 2016. Í eigindlegri rannsókn sinni bendir hún á algengustu vandamál nemenda 

sem þiggja aðstoð frá náms- og starfsráðgjöfum í grunnskólanum eru; að finna fyrir 

þunglyndi, vanlíðan, kvíða og hafa samskiptavandamál sem þeir glíma við. Þrátt fyrir 

upplýsingar um hvað veldur áðurtöldu fer kvíðatilfellum fjölgandi (Jóhanna Lúvísa 
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Reynisdóttir, e.d.). Þroskasaga barna er í dag lík þroskasögu barna þegar John Dewey 

(1859–1952) var að fylgjast með og vinna með börnum. Kenningar hans eiga enn við 

í dag, t.d. hefur hann sagt að vitsmunum nemenda sé misboðið þegar þeim er fært 

efni til skoðunar sem þeir gætu sjálfir fundið út úr án mikillar fyrirhafnar (Dewey, 

2000). Það eflir ekki þroska eða vitsmuni nemenda. Þrátt fyrir að leitarvélin ,,google“ 

aðstoði nemendur í grunnskólum í dag þarf félagsþroski nemenda að fá tækifæri til 

að þroskast, það þarf að næra hann, viðurkenna og hvetja (Robinson, 2011).   

 Kenningar Levs Vygotsky (1896–1934) sem uppi var á sama tíma og Dewey 

eru líkar, en þar segir að barnið þroski vitsmunahæfni sína í umhverfinu og þeim 

samskiptum sem eiga sér stað þar. Þannig er barnið í eðli sínu félagsvera sem leitar 

eftir athygli og viðbrögðum þeirra sem annast það. Þannig fer af stað ákveðið samspil 

sem skipti miklu máli í málþroska og samskiptahæfni (Vygotsky, 1980). Í bók 

Sigrúnar Aðalbjarnardóttur, Virðing og umhyggja: Ákall 21. aldar, segir hún að 

hæfnin til að setja sig í spor annarra þróist og þroskist hjá ungmennum en það þarf 

einnig að efla hana með því að draga fram og fjalla um í návist ungmenna 

samfélagsleg efni, persónuleg efni, tilfinningaleg og siðferðileg. Þannig verði 

einstaklingurinn hæfari í að setja sig í spor annarra með aldrinum (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007).  

 

4.2.  VALDEFLING UNGMENNA 

 

Sjálfstraust er skynjun okkar á eigin sjálfsmynd (e. self-image) á jákvæðan eða 

neikvæðan hátt eða hvernig hver manneskja dæmir sjálfa sig, hvernig við viljum vera 

eða hvert fyrirmyndarsjálfið er (e. ideal–self) og hvernig við teljum að aðrir sjái 

okkur (e. pygmalion–self) (Page, 2000).  

 Í almenna hluta Aðalnámskrár grunnskóla segir:  

Menntun til sjálfbærni, jafnréttis, lýðræðis- og mannréttinda miðar að því 

að börn og ungmenni skilji samfélagið eins og það er og hefur þróast. 

Jafnframt miðar þessi menntun að því að börn og ungmenni verði fær um að 

taka þátt í að móta samfélagið og öðlist þannig sýn til framtíðarinnar og 

hugsjónir til að beita sér fyrir [...] 

Sköpun er nauðsynlegur þáttur í allri menntun og nær þannig til allra annarra 

grunnþátta. Sköpun er mikilvægur þáttur í öllu námi og starfi, ekki einungis 
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í listmenntun. Allir grunnþættirnir eiga sér rætur í gagnrýninni hugsun, 

ígrundun, vísindalegum viðhorfum og lýðræðislegu gildismati. 

(„Aðalnámskrá grunnskóla“, e.d.)  

Þrátt fyrir að Aðalnámsskrá gefi til kynna að svona skuli mennta 

grunnskólanemendur kemur fram í skýrslu um starfshætti grunnskóla við upphaf 21. 

aldar að áhugi nemenda á náminu og því hvort þeir hafi áhrif á skipulag námsins sé 

lítill. Þeir hafi ekki mikil áhrif á eigið nám og þeir telja að ekki séu viðhöfð 

lýðræðisleg vinnubrögð í grunnskólanum. Nemendur upplifa líka að þeir skipti ekki 

máli þegar kemur að skipulagningu námsins (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Að 

framansögðu er ljóst að valdefling þarf að eiga sér stað innan skólanna því meðan 

við færumst hraðar og hraðar í leit að betra efni eða að veita betri þjónustu til handa 

nemendum er hugsun okkar enn stödd í byrjun 20. aldar hvað varðar kennslu 

(Lazarus, 2012).  

 Leiðin að því að efla sjálfstraust að mati Robinsons (2011. 268), er að kenna 

skapandi hugsun því sköpun kallar á samræður milli tilfinninga og hugsunar og það 

að láta eftir sér að stroka út línur milli ólíkra heima og hugmynda (Robinson, 2011). 

Robinson telur að kennsla í skapandi hugsun auki sjálfstraust og sjálfstæði hugans og 

bætir við að markmiðin með kennslu skapandi hugsunar séu að hvetja nemendur til 

að rannsaka og leyfa þeim að gera mistök sem þeir síðan læra af. Nemendur þróa 

með sér meðvitundina um eigið innsæi og fagurfræðileg ferli og að varpa ljósi á og 

skýra með gagnrýnum hætti hugmyndir sínar og verk sín. Þannig eykst sjálftraust 

nemenda og þeir verða meðvitaðri um umhverfi sitt og það sem skiptir samfélagið 

máli (Robinson, 2011). 

 

4.3.  SAMVINNUNÁM 

 
Samvinnunám (e. cooperative learning) er samansafn margra kennsluaðferða en 

námið snýst um að læra með öðrum og læra af öðrum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Nemendur þurfa í samvinnunámi að viðhafa jákvæð samskipti, þeir bera ábyrgð á 

sjálfum sér og hópnum og beita samskiptahæfni meðan á vinnu þeirra stendur. Einnig 

er mikilvægt að geta miðlað eigin þekkingu til annarra í hópnum. Nemandinn er í 

forgrunni í samvinnunámi.  
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 Námið er þannig uppbyggt að nemendur vinna saman í hópum og bera allir 

jafn mikla ábyrgð á því hvernig til tekst. Þeir þurfa að beita færni til samskipta, 

skiptast á skoðunum, gagnrýna vinnubrögð á jákvæðan hátt og standa fyrir máli sínu. 

Kennarinn leiðbeinir þegar ekki gengur vel en fyrst og fremst á þetta að vera 

samvinna nemenda. Þeir skipta á milli sín hlutverkum og útkoman er sameiginleg 

vinna þeirra (Kagan og Kagan, 2015).  

Samvinnunám gengur ekki eingöngu út á að skipta nemendum í hópa heldur 

snýst það um að umbreyta félagslegri samvirkni nemenda frá einstaklingshyggju eða 

samkeppni í átt að aukinni samvinnu. Samvinnunám gengur út á að veita nemendum 

fræðilega og félagslega námsreynslu í gegnum samskipti og þar með tiltekið viðhorf 

gagnvart námi (Johnson og Johnson, 1999).    Samvinnunám má einnig tengja við 

kenningar Johns Deweys því hann talar um í bók sinni Hugsun og menntun að 

andrúmsloftið í skólastofunni eigi að vera andrúmsloft frjálsra boðskipta þar sem 

verið er að vinna saman jafnframt því sem nemendur skiptast á skoðunum og 

hugmyndum (Dewey, 2000). Þannig má segja að samvinnunám nemenda í hópi leiði 

af sér frjáls boðskipti þar sem nemendur fá þjálfun í að efla samskiptafærni sína.  

 Í meistararitgerð Ernu Jóhannsdóttur (2013) sem hún nefnir ,,Mér finnst þetta 

besta aðferðin“ skrifar Erna um eigindlega rannsókn sem hún framkvæmdi á notkun 

samvinnunáms í skólum. Þar kemur fram að þegar samvinnunám er stundað skilar 

það sér í betri námsárangri nemenda. Nemendum líkaði slík kennsla mjög vel og þótti 

gaman að takast á við verkefnin í samvinnunámi og þar fengju hæfileikar þeirra að 

njóta sín (Erna Jóhannsdóttir, e.d.). 

 Leiklistarkennsla, líkt og komið hefur fram hér á undan, er ein tegund af 

samvinnunámi þar sem hópur kemur saman og vinnur sig í sameiningu í gegnum 

leikverk. Hópurinn kemur sér upp sameiginlegum skilningi á verkefninu. Skiptir með 

sér verkefnum þar sem öll hlutverk eru jafn mikilvæg. Endanleg útkoma er síðan 

leiksýning sem allir í sameiningu bera ábyrgð á og geta vonandi verið stoltir af.  

Í rannsókn sem framkvæmd var í Finnlandi var skoðað samvinnunám í 

gegnum listir. Athugað var hvað leiklistarnám og listnám gerir fyrir nemendur í 

skólum. Í niðurstöðum kemur fram að hún þroskar og eflir sköpunargáfu nemenda, 

hæfni til að vinna í hópum og einnig getu til að gefa af sér til verkefna. Að auki er 

bent á að sá einstaklingur sem hefur öðlast þessa færni gangi betur í námi en þeim 

sem fá ekki þessa þjálfun (Nevanen, Juvonen, og Ruismäki, 2014). 
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4.4.  LEIKLIST EFLIR UNGMENNI 

 

Að mati Brian Woolland (1993) getur þátttaka í leiklist haft uppbyggjandi áhrif á 

einstaklinga þ.e. hún eykur sjálfstraust og gerir þeim kleift að setja sig í spor annarra 

og þar með skilja hverjar þarfir einstaklinga í samfélaginu eru. Hún er mikilvægt 

félagslegt listform sem tekur á því hvernig einstaklingar koma fram hver við annan. 

Leiða má að því líkum að þátttaka í Þjóðleik geri þátttakendur læsa á listform 

leikhússins og þeir nái taki á orðræðunni sem notuð er við persónusköpun og að fara 

skapandi leiðir í uppsetningum (Vigdís Jakobsdóttir, 2014).  

 Í skýrslu Ann Bamford (2011) um listkennslu í skólum á Íslandi og mikilvægi 

hennar kemur fram að að skólastjórar telja í 98,5% tilfella að leiklist falli undir 

listfræðslu (Bamford, 2011). Þar er bent á að skólastjórar séu þess fullvissir að 

listfræðsla efli sjálfstraust, ánægju og vellíðan nemenda og stuðli að alhliða þroska 

og sköpunargáfu. Þessi tilfinning þeirra kemur heim og saman við kenningu Brian 

Woolland leikstjóra í tengslum við leiklistarkennslu. Hann telur að leiklistarkennsla 

(e. drama) auki sjálfstraust nemenda, gerir nemendur skilningsríkari gagnvart öðrum, 

þroski og hvetji til samvinnu og samstarfs (Woolland, 1993). 

 Í námsskrám grunnskóla á Íslandi („Aðalnámskrá grunnskóla“, e.d.), 

Englandi („The National Curriculum for primary teachers“, e.d.) og í bresku 

Kolumbíu („Drama Kindergarten to Grade 7“, e.d.) svo dæmi séu tekin, kemur það 

sama fram að skilningur á leiklist byggist á því að nemendur skilji tilfinningar og 

upplifanir annarra og hafi þroska til að geta sett sig í spor annarra persóna og upplifað 

þeirra (persónanna) sýn á athafnir daglegs lífs (Kempe og Ashwell, 2000).  

 Tengsl leiklistar, leikhúsformsins og listarinnar eru margvísleg, fyrir það 

fyrsta eru sterk bókmenntaleg, söguleg og menningarleg tengsl. Flakk í tíma og rúmi, 

ólíkar skoðanir á samfélagi, en allt þetta skapar andstæður sem leikhúsið tekst á við 

á hverjum tíma (Kempe og Ashwell, 2000). Það eru svo aftur einstaklingar innan 

leikhússins sem sjá um persónusköpun og koma því frá sér á leiksviðinu þannig að 

áhorfandinn upplifi handritið sem verið er að setja upp á trúverðugan hátt (Kempe og 

Ashwell, 2000). Þjóðleikur býður upp á frumsamin íslensk leikverk fyrir unglinga, 

unnið er náið með rithöfundunum en það gefur unglingunum  möguleika á að tengjast 
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rithöfundinum. Það er síðan kennaranna, ,,leikstjóranna“, á landsbyggðinni að ná 

fram sköpunarkrafti nemenda.  

  Listfræðsla á sér stað í mörgum grunnskólum landsins en hún er nú lögboðin 

í 24. gr laga um grunnskóla frá 2008 en þar kemur fram að kenna skuli leikræna og 

listræna tjáningu („Aðalnámskrá grunnskóla“, e.d.). Aðalnámskráin endurskoðuð frá 

2013 segir að skylt sé að kenna leiklist í grunnskólum til jafns á við aðrar listgreinar.  

 Stofnun Sameinuðu þjóðanna um menntun, vísindi og menningu UNESCO 

hefur gefið út viðmið um listfræðslu, en hún skilgreinir hugtakið þannig að allir eigi 

rétt á að njóta lista og fræðast um þær því fræðsla um listir er mikilvæg og hefur 

stöðu í öllum menntakerfum heimsins. Í ritinu segir að það að fræðast og njóta lista 

séu almenn mannréttindi. Því sé það menntakerfisins að gæta þess að allir hópar 

samfélagsins fái listfræðslu burtséð frá því hvaða hópum þeir tilheyra („UNESCO-

vegvisir_til_listfraedslu-isl.pdf“, e.d.). 

 Bjarni Snæbjörnsson er á sama máli, hann telur að þátttaka í leiklistarstarfi 

geti þroskað hæfni ungmenna á hinum ýmsu sviðum, meðal annars gefið þeim 

möguleika á að vaxa sem einstaklingar og þjálfað þá í gagnrýnni hugsun (Bjarni 

Snæbjörnsson, 2015). Samhljóma er álit Walsh-Bowers o.fl. sem mælir með því að 

unglingar taki þátt í leiklistaruppsetningum. Þar þurfa þeir að eiga samræður við aðra, 

deila, hlusta á, virða aðra, skilja tilfinningar og sjónarmið hinna og síðast en ekki síst 

leysa ósætti ef upp kemur. Unglingarnir læra að setja sig í annarra spor, ræða um 

hlutina, rökræða og taka sjálfstæðar ákvarðanir og efla um leið sjálfsmynd sína 

(Anderson og Dunn, 2015; Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004; 

Lazarus, 2012; Walsh-Bowers, 1992).  

Lykilatriði er að unglingarnir eru að læra með því að framkvæma (e. learn by 

doing). Heimspekingurinn Dewey benti á að skólinn væri samfélag í smækkaðri 

mynd og hann taldi mikilvægt að nemendur fengju að framkvæma hlutina og reyna 

þá á eigin skinni. Uppfærsla á leikverki felur í sér smækkað samfélag þar sam 

lýðræðisleg vinnubrögð og samskipti eiga sér stað. ,,Nám í verki – að læra með því 

að framkvæma“ (Dewey, 2000). Leikuppfærsla sem unnin er út frá prófunum á 

aðstæðum á æfingatíma hlýtur að gefa nemandanum tækifæri til að upplifa sína 

persónu í samfélagi og standa með henni.   

 Eins og áður er getið segja kenningar félagslegrar hugsmíðahyggju (e. social 

constructivism) að þekking sem einstaklingar öðlast í gegnum félagsleg samskipti sé 
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byggð á túlkun einstaklinganna á ólíkum aðstæðum hverju sinni. Þekking skapast út 

frá reynslunni eða upplifuninni (Bandura, 1977). Nálgunin í leikuppfærslum og vinnu 

með unglingum gengur út frá því að vinna spunavinnu þar sem nemandinn setur sig 

í ólíkar aðstæður og þannig nálgast hann þá persónu sem hann er að vinna með í 

leikritinu (Kempe og Ashwell, 2000). ,,Kennslustundin ætti að hrista upp í huganum, 

koma honum á hreyfingu, ef svo mætti segja, vekja nokkra andlega spennu og 

eftirvæntingu“ (Dewey, 2000).  

 Það sem að ofan er talið styrkir leiklistina sem fræðigrein en einnig sem 

aðferð í uppbyggingu sjálfstrausts unglinga (Anderson og Dunn, 2015).  

 Rannsóknir um mikilvægi leiklistarhátíða sem höfundur hefur komist yfir, 

ganga flestar út frá hagrænum þáttum hátíðanna („EFA - efrp - European Festivals 

Association“, e.d.). Þar er að finna umræðu um mikilvægi leiklistarhátíða („Humans 

are capable of the unique trick creating realities by first imagining them, by 

experiencing them in their minds - Theatre festivals why - FIT network.pdf“, e.d.) og 

einnig lista um þá þætti sem eru sameiginlegir með öllum leiklistarhátíðum í Evrópu. 

Því miður hefur höfundur ekki rekist á rannsókn á upplifun þátttakenda á slíkum 

hátíðum.  

 Írar hafa verið með unglinga leikhúshátíðir og í rannsóknarskýrslu sem 

höfundur komst yfir þar eru samtöl tekin við þátttakendur í lok skýrslunnar. Þar eru 

unglingar sem leika fyrir unglinga og þar er haft eftir þátttakanda í Kildare 

unglingaleikhúsinu að það að; ,,vinna að uppfærslu er að vinna með alvöru málefni í 

afslöppuðu umhverfi sem eflir mitt sjálfstraust í að deila mínum hugmyndum með 

öðrum“ (Dunnett, 2009). Það má segja að þetta sé upplifun af því að taka þátt í 

leiklistarhátíð, þó svo að rannsóknin sjálf gangi ekki út á það.  

Hvers er það þá að kenna nemendum á samfélagið, samskipti og að setja sig í 

spor annarra? Hvernig gerum við það? Hvernig förum við að því að valdefla 

ungmenni? Leiklistarkennsla er einn af þeim þáttum sem veita svar við ofangreindum 

spurningum. 
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5. LEIKLIST  

 
Næstu tveir kaflar greina frá því hvernig leiklistarkennsla er í skólum en einnig hver 

ávinningurinn er af að halda út slíkri kennslu í grunnskólum. Sá þriðji fjallar um 

skapandi kennslu.  

 

5.1.  LEIKLISTARKENNSLA  

 

Skapandi nám er það sem bent er á að skipti máli fyrir ungmenni í dag, en líkt og 

kemur fram í bókinni Creative schools, eftir Ken Robinsson og Lou Aronica, þá telja 

þeir að hvatning, sjálfstraust og sköpunarkraftur sé það sem nemendur þurfi að læra 

að tileinka sér. Einnig geti færni í listum eflt skilning á ólíkum menningarheimum og 

tónlist, myndlist, ljóðagerð og leiklist feli í sér birtingarmyndir okkar dýpstu 

hæfileika og ástríðu. Þannig samsömun með listinni og list annarra geri nemendum 

kleift að skilja veröldina í því ljósi sem hún er í dag, með öðrum orðum, að setja sig 

í spor annarra og upplifa tilfinningar og gerðir fólks í öðrum menningarheimum 

(Robinson og Aronica, 2016).  

 Eitt af markmiðum Aðalnámsskrár grunnskóla í leiklistarkennslu er að 

nemendur geti sett sig í spor annarra, en þetta markmið er eitt af loka 

hæfnimarkmiðum námsskrárinnar. Að nemandi geti sett sig í spor annarra og haldið 

út persónusköpun í leiksýningu („Aðalnámskrá grunnskóla“, e.d.).  

 Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir benda á í rannsókn 

sinni ,,Skapandi nám í gegnum leiklist“, að í grunnskólum sé leiklist oft notuð sem 

kennsluaðferð og kallast þá leiklist í námi en nær yfir nokkur hugtök sem öll eru 

leiklist. Hugtökin sem um ræðir eru leikræn tjáning, leiklist í kennslu og leiklist í 

skólastarfi, en sameiginlega eru þetta kennsluaðferðir í leiklist, eins og áður sagði. Í 

rannsókninni koma þær stöllur inn á það sem rannsakandi hefur hvað mestan áhuga 

á að skoða í tengslum við Þjóðleik, en það er hvaða áhrif nám í leiklist hefur á 

nemendur. Þar kemur fram að sem kennsluaðferð henti leiklist nemendum sem eiga 

við námsörðugleika að stríða mun betur en bóklegt nám og einnig tvítyngdum 

nemendum (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkellsdóttir, 2010). 

Niðurstöður þeirra ríma við niðurstöður rannsóknar sem unnin var af Mike Fleming, 

Christine Marell og Peter Tymms í Durham í Englandi árið 2004. Þar eru ótvíræðar 



 

 

 
29 

 

niðurstöður: að nemendum gengur betur í námi þar sem aðferðum leiklistarinnar er 

beitt (Fleming, Merrell, og Tymms, 2004).   

 

5.2.  ÁVINNINGUR AF LEIKLIST Í KENNSLU 

 
Markmið leiklistarkennslu er að stuðla að merkingarbæru námi, virkja einstaklingana 

og efla sjálfstraust þeirra og skapandi hugsun. Jafnframt að skapa tækifæri fyrir þá til 

að tjá sig á heildrænan hátt og mæta hverjum og einum þar sem hann er staddur 

(Baldwin, 2012; Dickinson, Neelands, og Shenton Primary School, 2006). Þetta 

samræmist niðurstöðum rannsókna þar sem fram kemur að leiklist hafi jákvæð áhrif 

á nám barna, stuðli að aukinni samkennd og umburðarlyndi og efli sköpunargáfu 

þeirra (Gallagher og Blaney, 2001)  

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir:   

Leiklistarkennslan getur tekist á við þau mál sem efst eru á baugi í 

samfélaginu hverju sinni og brenna á nemendum. Þannig skerpist 

samfélagsvitund þeirra og þeir virkjast til lýðræðislegrar þátttöku. Leiklist er 

einnig í eðli sínu samþætt listform þar sem allar listgreinar koma saman 

(„Aðalnámskrá grunnskóla“, e.d.).  

Af þessu má ef til vill ráða að ávinningurinn sé sá að nemendur sem leggja stund á 

leiklist verði hæfari til að vera nýtir samfélagsþegnar í lýðræðisríki líkt og kemur 

fram í 2. grein laga um grunnskóla sem samþykkt voru á Alþingi 1. júlí 2008: 

Grunnskóli skal stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla færni þeirra í 

íslensku máli, skilning þeirra á íslensku samfélagi, sögu þess og sérkennum, 

högum fólks og á skyldum einstaklingsins við samfélagið, umhverfið og 

umheiminn. Nemendum skal veitt tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og 

að afla sér þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. 

Skólastarfið skal leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun 

nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra. 

Með því að nýta sér leiklist í kennslu mætti ef til vill segja að kennarar geti uppfyllt 

skilyrði 2. málsgreinar laganna.  
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 Leiklist í kennslu gefur nemendum tækifæri til að upplifa eigin tilfinningar í 

vernduðu umhverfi og æfingu í að setja sig í spor annarra, ræða og bregðast við 

þeim áreitum sem er að finna í félagsskap unglinga og líka í samfélaginu (Anderson 

og Dunn, 2015; Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004; Buchanan, 

1999; Fleming o.fl., 2004). 

 

5.3.  SKAPANDI KENNSLA  

 

Hugtökin skapandi kennsla (e. creative teaching) eða skapandi nám (e. creative 

learning) hafa verið ofarlega í huga margra fræðimanna (Amabiele, 2011; 

Csikszentmihalyi, 1990; Robinsson, 2011; Starbuck, 2012; Torr, 2008) bæði hvað 

varðar kennslu en einnig stjórnun.  

 Leikstjórn felur í sér hugmyndir skapandi stjórnunar, þar sem verið er að fá 

leikarana til að búa til eitthvað úr orðum á blaði. Leikstjórinn þarf að veita ákveðið 

svigrúm fyrir flæði með samtali sem hann á við leikarana. Leita leiða til lausna 

verkefnisins þannig að leikari og leikstjóri séu sáttir við útkomuna. Takist það 

myndast á ferlinu gleði, ánægja og sköpunarkraftur sem snýst um lífið sjálft 

(Csikszentmihalyi, 1990). Í umræðunni með leikurum og leikstjóra á sér stað flæði. 

Leiðin sem er farin er samvinnunám líkt og greint var frá hér að ofan, en líka er 

markvissri valdeflingu beitt þar sem nemandinn er studdur áfram með orðum og 

hvatningu. Hugmyndin að baki skapandi kennslu er sú að efla námsferlið og gera það 

að ánægjulegu ferli bæði fyrir nemandann og kennarann (Starbuck, 2012). Starbuck 

heldur áfram og segir að skapandi kennsla felist ekki bara í því að vera skemmtilegur, 

heldur að opna huga nemenda með því að hafa áhuga á efninu og finna tækifæri sem 

færa nemendanum upplifanir. Þannig náist skapandi kennsla, eða að nemandinn og 

kennarinn læri á sama tíma hvor af öðrum (Freire, 2009).  

 Leikstjóri hjá unglingaleikhópi þarf að stuðla að því að námið verði 

merkingarbært, skapa þannig tækifæri fyrir þá að segja frá orðunum í handritinu í 

núinu, setja sig í spor þeirra sem segja orðin (Neelands, 2000). Þannig verður til 

þekking í hópnum sem þeir geta miðlað til annarra.  

 Samfélagið þarf að vera tilbúið til að skapa aðstöðu, umhverfi fyrir skapandi 

kennslu. Jarðvegurinn verður að vera til staðar. Við getum litlu breytt um bakgrunn 

nemendanna en við getum búið til rými fyrir þá til að iðka ígrundaða hugsun og 
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þannig búum við til skapandi ferli (Amabile og Kramer, 2011). Því skipta aðstæður 

í grunnskólum miklu máli þegar kemur að skapandi kennslu, eða hvernig skólinn 

lagar umhverfi sitt að kennslunni. Gordon Torr bendir á að með því að nota alltaf 

sömu aðferðirnar til að vera skapandi, sé fólk alls ekki skapandi. Heldur þurfi margir 

þættir að vinna saman til þess að það takist. Hann talar um að menntun, vitsmunir, 

geta, umhverfi og það hvernig einstaklingurinn hugsar skipti allt máli (Torr, 2008). 

Það má því leiða að því líkum að leikuppfærsla sé lítið samfélag sem þarf að ganga 

upp til að sýningin takist. Þar komi saman allir þeir þættir sem Torr talar um og því 

verði ferli leikuppsetningar skapandi.  

 

6. AÐFERÐAFRÆÐI STARFENDARANNSÓKNA 

 

Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir rannsókninni, rannsóknarsniði, 

aðferðafræði, tilgangi, gagnaöflun og greiningu ásamt því að greint verður frá 

siðferðislegum álitamálum. Rannsóknin er starfendarannsókn þar sem beitt er 

eigindlegum aðferðum.  

 

6.1.  STARFENDARANNSÓKNIR 

 

Hafþór Guðjónsson skrifar að upphaf starfendarannsókna megi rekja aftur til fjórða 

áratugarins, en það var Þjóðverji að nafni Kurt Lewin sem hafði flúið til 

Bandaríkjanna í seinni heimstyrjöldinni sem framkvæmdi þá fyrstu. Lewin varð 

fljótlega atkvæðamikill í félagsfræðirannsóknum og þótti þá róttækur því hann beitti 

starfsmönnum fyrirtækja í rannsóknum sínum á starfsemi þeirra. Lewin notaði 

ákveðið hringferli í rannsóknum sínum. Fyrst var sett fram áætlun sem hrint var í 

framkvæmt og síðan var sú áætlun metin (Hafþór Guðjónsson, 2011).  

 Starfendarannsóknir hafa verið að ryðja sér til rúms á undanförnum árum. 

Starfendarannsóknir fela í sér að skoða og ígrunda eigið starf, nálganir og aðferðir 

með það fyrir augum að skilja betur það nám eða þann lærdóm sem í þeim felast. 

Notkun slíkra aðferða gefur kennurum kost á því að skoða starf sitt í raunverulegu 

umhverfi  og þar með auka innra réttmæti rannsóknarinnar (Hafþór Guðjónsson, 

2011). Það sem aðgreinir starfendarannsóknir frá öðrum rannsóknum er að 
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rannsakandinn beinir athyglinni að sjálfum sér og starfsháttum sínum með það fyrir 

augum að þróa og bæta þá (McNiff, 2002).  

 Í dag er þetta hringferli það sem einkennir starfendarannsóknir. Lewin mælir 

með svokölluðu ,,hringferli áætlanagerðar, aðgerða og niðurstaðna“ til að þróa slíkt 

kerfi (Lewin, 1946) en samkvæmt Lewin þá er hlutverk rannsakanda eftirfarandi 

hringferli: 

• fer yfir og ígrundar starfshætti sína 

• kemur auga á þá þætti sem hann vill kanna og bæta 

• prófar tilgátu sína í verki 

• gerir úttekt á því sem gerist á vettvangi 

• breytir starfsháttum sínum m.t.t. þess sem hann uppgötvar á vettvangi 

• fylgist með áhrifum breytinganna 

• fer yfir og ígrundar starfshætti sína m.t.t. breytinganna 

• ferlið endurtekið (McNiff, 2016). 

 Hafþór Guðjónsson (2011) vill þó að áherslan sé ekki á hringferlið og bendir 

á ásamt fleirum að það geti leitt til að rannsakendur vinni með of vélrænum hætti 

rannsóknir sínar og líti ekki til þess að rannsóknir taki stundum óvænta stefnu. Af 

þeirri ástæðu eigi þeir ekki að binda sig um of við upphaflegt hringferli. Í kafla 

Kristínar Þórarinsdóttur og Rúnars Sigurðssonar í Handbók í aðferðafræði 

rannsókna kemur fram að Lewin hafi fært rök fyrir því að tilraunir á 

rannsóknarstofum ættu ekki að eiga sér stað þegar verið væri að rannsaka félagsleg 

fyrirbæri heldur í eðlilegum aðstæðum eða sínu náttúrulega umhverfi (Sigurlína 

Davíðsdóttir, Katrín Blöndal, og Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Lewin er 

höfundur hugtaksins action recearch þ.e. að þróa hugmynd að rannsókn sem felur í 

sér greiningu á aðstæðum sem síðan leiðir til staðreynda og gefu hugmyndir sem 

verða að áætlun (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2013).  

 Heimspekingurinn John Dewey aðhylltist hugsmíðahyggju og verkhyggju 

þannig að hann leitaðist við að skilja heiminn út frá þeirri merkingu sem einstaklingar 

leggja í reynslu sína, hann taldi að þekkinguna væri að finna í túlkun einstaklinga á 

reynslu sinni. Hann mótaði einnig verkhyggjuna og byggði sínar hugmyndir um 

menntun á henni. Hann benti á að ígrundun væri leiðin til að nýta vísindin til að leysa 
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vandamál á vettvangi. Í samræmi við það sagði Dewey að þörfin fyrir menntun væri 

lýðræðisleg og færi fram í samstarfi, þar sem nemendur lærðu saman af reynslunni 

með ígrundun og að þeim væri kennt að hugsa í stað þess að kenna þeim staðreyndir 

(Dewey, 2000). Hann taldi einnig að ígrundun væri alvarleg og samfelld hugsun sem 

hefði það takmark að komast að ákveðinni niðurstöðu sem myndi skýra það sem áður 

var óljóst. Þannig þyrfti ferli þessarar ígrundunar að vera samfellt og leiða til nýrrar 

þekkingar. Dewey skipti ígrunduninni í fimm þrepa hugsun; hugmynd, vitsmunaleg 

tök, tilgátu, rökleiðsla og prófun tilgátunnar í verki. Ígrundunin hlýtur að vera 

mikilvæg í starfendarannsóknum þar sem kennarinn er að skoða sitt eigið starf með 

það í huga að bæta það. 

Undirstaða starfendarannsókna er að afla gagna eftir fjölbreyttum leiðum til 

að hægt sé að fá heildstæða og áreiðanlega mynd af eigin starfi. Í grein Hafþórs 

Guðjónssonar (2011) kemur fram að kennarar í Japan hafa til margra ára nýtt sér 

starfendarannsóknir í sinni vinnu við að innleiða strauma og stefnur í skólana. Þrátt 

fyrir það hafa kennarar sem gert hafa slíkar rannsóknir ekki verið viljugir að deila 

niðurstöðum með öðrum heldur aðeins innan sinna stofnana (Schmuck, 2009). Innan 

skólasamfélagsins í Asíu og einnig í Ameríku hafa starfendarannsóknir verið 

vinsælar, segir Schmuck, en þrátt fyrir það þarf að finna leiðir til að gera þær 

aðgengilegri fyrir aðra þannig að kennarar verði meðvitaðri um nauðsyn þeirra og 

hlutverk þeirra í stefnumótunarvinnu innan menntunarfræðanna. 

Höfundur hefur valið þá leið að gera starfendarannsókn þar sem hann skoðar 

vinnu sína að uppsetningu á leikriti sem endar sem sýning í heimabyggð og á 

leiklistarhátíðinni Þjóðleik. Hann skoðar upplifun ungmennanna sem taka þátt og 

veltir því fyrir sér hvernig þau þroskast í gegnum ferlið.  

 

6.2.  ÖFLUN GAGNA 

 

Gögnum var safnað yfir allt rannsóknartímabilið. Reynt var að safna fjölbreyttum 

gögnum; höfundur hélt rannsóknardagbók, tók myndir, myndbönd og viðtöl, en það 

er talið mikilvægt að safna fjölbreyttum gögnum í starfendarannsókn til þess að fá 

ólík sjónarhorn á rannsóknina (McNiff, 2016). Rannsakandi hélt ítarlega dagbók frá 

því í október 2016 og fram til aprílloka, þegar sýningar voru yfirstaðnar. Einnig voru 

teknar ljósmyndir og stutt myndbönd af æfingum. Viðtöl voru tekin við leikhóp 
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Grunnskóla Hornafjarðar sem eru á aldrinum 14 og 15 ára (nemendur í 9. og 10. 

bekk). Þau viðtöl eru skráð í dagbókina, en jafnt og þétt á æfingatímanum ræddi 

leikstjóri við nemendur. Þessir nemendur voru allir meðvitaðir um að leikstjórinn 

væri að afla gagna í rannsókn sína. Höfundur skráði í dagbók eftir æfingar og 

punktaði hjá sér setningar sem nemendur sögðu í ferlinu. Auk þess ræddi hann við 

nemendur og skráði niður eftir samtalið.  

 Eins og fram hefur komið leitaði höfundur að tölulegum gögnum varðandi 

Þjóðleiks-hátíðirnar. Því miður hafa upplýsingar um það ekki verið samræmdar og 

því eru þær á engan hátt áreiðanlegar. Áreiðanlegar tölur eru þó um fjölda leikhópa 

á hverri hátíð. 

 Rannsakandi kemur að Þjóðleik sem leikstjóri. Í starfendarannsókn er 

mikilvægt að koma að verkefninu með gagnrýnni hugsun (Schmuck, 2009). 

Nauðsynlegt er að skilja reynslu þátttakenda í leiklistarhátíðinni og greina 

sameiginlega reynslu og upplifanir þeirra (Kempe & Ashwell, 2000). Því notar 

höfundur bæði dagbók og eigindleg viðtöl í starfendarannsókninni til að geta borið 

saman við upplifanir nemenda sinna í Þjóðleik.  

 
6.3.  ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR  

 
Höfundur er sjálfur þátttakandi í rannsókninni líkt og kemur fram í inngangi og hefur 

hann starfað í gegnum árin við kennslu í leiklist. Aðrir þátttakendur eru nemendur úr 

Grunnskóla Hornafjarðar sem völdu það að taka þátt í leikuppfærslu. Nemendurnir 

eru fjórtán og fimmtán ára. Þeir hafa ekki mikla reynslu í leikhúsinu, en allir hafa sótt 

leiklistartíma hjá höfundi á grunnskólagöngu sinni. Um er að ræða tvo drengi og sjö 

stúlkur. Sjö þeirra voru í 9. bekk en tvö úr 10. bekk. Tveir þátttakendur voru úr 

dreifbýli en það hafði áhrif á mætingar á æfingar, þar sem þeir fóru heim um helgar. 

Hvað varðar tómstundaiðkun og áhugamál, þá voru flest þeirra að iðka eitthvað í 

sínum tómstundum eftir skóla. Fótbolta stunduðu fimm, blak stunduðu tveir, 

körfubolta einn, hljóðfæranám og þátttöku í lúðrasveit stunduðu fjórir nemendur, og 

einn æfði sund. Fjórir nemendur voru í hlutavinnu á kvöldin og um helgar, það tók 

tíma frá æfingum og stundum mættu nemendur ekki. Þrátt fyrir stranga stundatöflu 

völdu þessir einstaklingar sér að taka þátt í æfingaferlinu hjá Þjóðleik og sýna í 
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heimabyggð og á leiklistarhátíðinni. Allan tímann voru þeir meðvitaðir um að 

leikstjórinn væri að vinna rannsóknarverkefni. 

 Til stuðnings starfendarannsókninni þá tók höfundur viðtöl við nokkra aðila 

til þess að fá annarra sýn á það hvernig unglingar upplifa Þjóðleik. Höfundur hefur 

minnst á Vigdísi Jakobsdóttur en hún kom í viðtal vegna sögu Þjóðleiks. Vigdís er 

stofnandi og hugmyndasmiður Þjóðleiks. Hún hefur staðið í fararbroddi hvað varðar 

allt utanumhald hátíðanna á landsvísu. Hún vann sem framkvæmdastjóri 

fræðsludeildar Þjóðleikhússins þegar Þjóðleikur lagði af stað, hún er fróð um 

Þjóðleik og hefur lengi fylgst með upplifun unglinga af Þjóðleik. Vigdís gaf innsýn í 

sinn hugarheim í viðtalinu varðandi upplifanir unglinganna af Þjóðleik.  

 Guðfinna Gunnarsdóttir leikstjóri á Selfossi hefur tekið þrisvar sinnum þátt í 

Þjóðleik, hún hefur kennt í Fjölbrautarskóla Suðurlands áfanga í leiklist. 

Leiklistaráfanginn hefur gengið út á uppfærslur í samstarfi við Þjóðleik. Vorið 2017 

kom hún með sinn þriðja hóp á leiklistarhátíðina í Hveragerði. Höfundur tók viðtal 

við hana í apríl s.l. á leiklistarhátíðinni, til að bera saman upplifanir hennar og 

höfundar á vinnu með unglingum. Einnig tók höfundur viðtal við leikhóp Guðfinnu 

sem samanstóð af nemendum úr Framhaldsskóla Suðurlands til að fá innsýn þeirra 

og upplifanir gagnvart hátíðinni. 12 nemendur á aldrinum 16 til 20 ára. Einstaka 

nemendur höfðu farið áður á Þjóðleik eða árið 2015 þegar hátíðin var haldin á 

Stokkseyri. Þessi viðtöl voru tekin í sama tilgangi og hin fyrri þ.e. að fá upplýsingar 

um þeirra upplifanir af hátíðinni.  

 Kristín Á. Ólafsdóttir aðjunkt við Háskóla Íslands kom að Þjóðleik vorið 

2009, en þá hafði hún verið fengin til að gera úttekt á félagslegum áhrifum Þjóðleiks 

í skólum. Hún sótti námskeið sem haldin voru í tengslum við Þjóðleik en einnig fór 

hún í heimsóknir í valda skóla og var svo viðtödd hátíðina sjálfa. Enn er ekki komið 

útgefið efni frá henni en höfundur tók við hana skype-viðtal 12. september s.l. og 

ræddi við hana um upplifanir nemenda á Þjóðleik árið 2009.    

  Ástæðan fyrir vali á þessum þátttakendum öðrum en leikhópnum frá 

Grunnskóla Hornafjarðar var sú að höfundur telur að þessir aðilar gætu staðfest hans 

upplifanir á þátttöku og vinnu við Þjóðleik og gæfu þannig rannsókninni aukið vægi 

þegar horft er til trúverðugleika hennar.  
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6.4. GREINING GAGNA 

 
Rannsakandi fór þá leið að rita dagbók eins og áður hefur komið fram og að taka 

eigindleg viðtöl. Að auki voru stutt myndbönd tekin á æfingum og ljósmyndir. 

Höfundur reynir með þessu að tengja saman starf sitt sem leikstjóri og rannsaka það 

en jafnframt að skoða um leið þátttakendur í rannsókninni sem hann vinnur með eða 

leikhóp Grunnskóla Hornafjarðar (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2013).  

 Viðtölin eru öll skrifuð upp og prentuð út, hvert viðtal er lesið yfir og strikað 

undir þá þætti sem höfundi þóttu vera athyglisverðir. Lesin yfir aftur og aftur með 

það í huga að finna sameiginlega þætti í þeim. Dagbókarfærslur leikstjóra voru svo 

teknar fyrir til að komast að því hvort þar væru sameiginlegir þankagangar.  

 Þessu var svo öllu skilmerkilega raðað saman í hugsanlega niðurstöðu og 

samfellu sem höfundur taldi vera eðlilega. Allt var þetta skrifað upp en síðan prentað 

út og borið saman við viðtölin og dagbækur. Ferlið endurskrifað og bætt. Þannig telur 

höfundur að hann hafi náð að vinna saman starfendarannsókn sína líkt og McNiff 

bendir á, eða að;   

o fara yfir og ígrunda starfshætti höfundar sem leikstjóri 

o koma auga á þá þætti sem hann vill kanna og bæta 

o prófa tilgátu sína í verki 

o gera úttekt á því sem gerist á vettvangi 

o breyta starfsháttum sínum m.t.t. þess sem hann uppgötvar á vettvangi 

o fylgjast með áhrifum breytinganna 

o fara yfir og ígrundar starfshætti sína m.t.t. breytinganna 

o ferlið endurtekið (McNiff, 2016). 

Með greiningu gagnanna er reynt að varpa ljósi á verkefnið hvað gekk vel og hvað 

mátti ef til vill bæta. Slík ígrundun gegnir lykilatriði í starfendarannsóknum.  

 

6.5. STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG 

ÁLITAEFNI  

 
Höfundur er leiklistarkennari á því tímabili sem rannsóknin stóð yfir. Hann var sjálfur 

kennari þessara nemenda í leiklist þar sem nokkur þeirra fóru með honum í gegnum 
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leiklistarsmiðjur. Aðrir nemendur voru líka í samfélagsfræðitímum hjá honum. 

Höfundur þekkti því nemendur afskaplega vel og í sumum tilfellum heimilisaðstæður 

þeirra. Það gæti hafa haft áhrif á framkomu hans við nemendur, en hvað varðar 

rannsóknina sjálfa þá reyndi höfundur eftir fremsta megni að láta ekki þekkingu sína 

hafa áhrif. Kröfur um réttmæti starfendarannsókna eru engu minni en við aðrar 

rannsóknir. Sú þekking sem höfundur aflaði sér á tímabilinu ætti að þola mælistiku 

viðmiða um almennt réttmæti (McNiff, 2016; Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2013). 

Allan tímann sem uppsetning og æfingar stóðu yfir voru nemendur meðvitaðir 

um að verið væri að skrifa dagbók um verkefnið en einnig þegar höfundur ræddi við 

þá var vitað frá upphafi að hugsanlega yrði eitthvað af því sem rætt var um notað í 

rannsóknina.  

Höfundur vann að því af fyllstu heilindum að færa inn í dagbókina, þrátt fyrir 

að nokkrir dagar yrðu stundum að einum degi, en það kom fyrir. Ástæðan fyrir því 

var sú að höfundur hafði mikið að gera á þessum tíma líkt og greint var frá í fyrri 

kafla. Hann lagði sig allan fram um að greina satt og rétt frá ferli sínu sem leikstjóri.  

Vissulega má segja að þekking höfundar á málefninu sé yfirgripsmikil og að 

Þjóðleikshátíðin sé honum hjartans mál. Það skiptir höfund þó miklu máli að 

niðurstaða könnunarinnar sé öðrum til gagns. Gagnrýnin vinnubrögð eru öllum til 

eflingar og það að gera starfendakönnun á vinnu höfundar mun væntanlega leiða til 

sjálfsskoðunar á eigin vinnubrögðum og væntanlega sýna fram á mikilvægi þess að 

rýna í eigin vinnu.  

Höfundur tók þá ákvörðun í upphafi að hlífa sjálfum sér ekki. Þjóðleikur er 

ekki bara leikur. 

 

7. ÞJÓÐLEIKUR ER EKKI LEIKUR 

 
Það er ekki bara leikur að fara á Þjóðleik, þú þarft þrautsegju og vilja til að komast 

þangað. Hér mun höfundur gera grein fyrir því hvað felst í því að taka þátt í Þjóðleik. 

Þetta er vegferð sem leikstjóri og leikarar taka þátt í, ferli sem útheimtir svita og tár 

til að það takist. 

 

7.1.  HUGMYND VERÐUR AÐ VERKI 
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Þjóðleikur hefst tveimur árum fyrir tilsetta hátíð, líkt og þegar hefur komið 

fram, en þá hefja rithöfundar að skrifa leikverkin. Þann 8. september 2016 hittust 

rithöfundar, leikstjórar og fulltrúar frá Þjóðleikhúsinu. Tilgangurinn með þessum 

fundi var að gefa leikstjórum innsýn inn í leikverkin og gefa þeim tækifæri til að ræða 

beint við höfunda um álitamál (fylgiskjal 1). Það er svo í höndum leikstjóranna að 

velja verk fyrir sinn hóp.  

 Starfendarannsóknin var farin af stað og í dagbókina skrifar höfundur þann 8. 

september 2016: 

,,Morð“ eftir Ævar, ekki viss? ,,Feita Mamma“ eftir Auði höfðar ekki til mín, 

plottið gengur ekki upp, of bratt (Rannsóknardagbók 08.09.2016). 

Hér er rannsakandi að velta fyrir sér hvernig handritin og söguþráðurinn gangi upp 

fyrir hann sem leikstjóra og þá nemendur sem hann kemur til með að vera með.  

Loddarar, eftir Snæbjörn, fals, yfirborðsmennska, listaverk, af hverju eru 

hlutir einhvers virði, val um endi á leikritinu (Rannsóknardagbók 

08.09.2016).  

Þessi þrjú leikrit höfðu verið skrifuð fyrir Þjóðleik og höfundarnir voru að leggja á 

þau lokahönd. Krafa frá Þjóðleik er sú að rithöfundar skrifi krefjandi og safaríkan 

leiktexta fyrir unga leikara (Karen Erla Erlingsdóttir, 2009a).  

 Þetta var upphafið að rannsókninni, nú var það í mínum verkahring sem 

leikstjóra að koma saman nemendahópi sem væri tilbúinn að koma og leika, það gerði 

höfundur með því að setja upp auglýsingu í skólanum og sjá hverjir myndu mæta. 

Strax í upphafi komu 17 nemendur sem vildu vera með í verkinu allir á aldrinum 13 

til 15 ára. Þeir sýndu þessu mikinn áhuga og sérstaklega fannst þeim spennandi að 

fara á leiklistarhátíð:  

Stúlka sagði ,,frábært að hitta alla hina krakkana“ enn önnur sagði ,,er þetta 

heil helgi?“ ,,Horfa þá allir á okkar leikrit“ (Rannsóknardagbók 24.10. 2016). 

Þessi fyrsta æfing var haldin í október því ég sem leikstjóri vildi selja nemendum 

hugmyndina um að taka þátt í Þjóðleik. Útskýra fyrir þeim þann tíma sem færi í þetta 

og hvernig æfingatímabilið var hugsað. Því eins og fram kemur í kynningu á 

þátttakendum í rannsókninni þá eru unglingar önnum kafnir. Þarna var ég með 

handritin og við fórum í gegnum þau öll þrjú. Ég greindi frá innihaldi þeirra og 
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söguþræði. Jafnframt gerði ég þeim grein fyrir því að á meðan á æfingartímanum 

stæði ætlaði ég að framkvæma starfendarannsókn.  

 Ég var staðráðin í að kynna þeim yfirvegað og hlutlaust innihald leikritanna, 

ekki leggja inn neina tilfinningu fyrir því hvað ég vildi setja upp. Mér fannst það 

takast ágætlega hjá mér meðan á þessu stóð en í þankagangi í rannsóknardagbók er 

skrifað: 

Ég hef örugglega verið ákafari með Loddarana, en hin leikritin. Því einhvern 

vegin fóru þau öll að tala meira um það. Hvernig það freistaði þeirra að láta 

áhorfendur vera þátttakendur og ráða endinum á leikritinu 

(Rannsóknardagbók 24.10.2016). 

 Æfingatímabilið hófst svo 24. janúar. Þá var fyrsti eiginlegi samlestur á 

leikritinu. Ég hafði sett saman uppkast að æfingatöflu fram í mars, fyrir þátttakendur 

að rýna í þannig að þeir gætu velt fyrir sér hvort þeir hefðu tíma fyrir æfingar. Um 

leið gátu nemendur sagt mér frá ferðum, vinnu, og tómstundum sem alls ekki mátti 

missa af.  

 Eftir samlestur hófst samtalið um verkin og ég leyfði þeim að mynda sér sínar 

eigin skoðanir. Sitt sýndist hverjum, þau skiptust á skoðunum og vildu einnig fá álit 

mitt. Í rannsóknardagbókina skrifaði höfundur ,,mjög góðar umræður“ 

(Rannsóknardagbók 24.01.2017). 

 Nú voru tveir tímar liðnir og æfingin búin, nemendur höfðu ekki meiri tíma, 

komið var að öðrum tómstundum en ákveðið var að hittast næsta dag á sama tíma 

strax eftir skóla. Engin ákvörðun um hvaða verk ætti að taka komin, enda ætlaðist 

höfundur ekki til þess. Ég vildi að þau fengju tíma til að hugsa og bræða með sér 

hvað þau vildu gera. Fyrirmæli fyrir næstu æfingu voru þau að gera upp hug sinn, en 

einnig þyrfti ég að fá með mér fjóra leikara á tækninámskeið Þjóðleiks sem haldið 

yrði á Stokkseyri 27.–28. janúar 2017.  

 Hér var leikstjórinn lagður af stað og búinn að sá fræjum. 

 

7.2.  TÖK LEIKSTJÓRA Á LEIKHÓPNUM 

 
Önnur æfing var 25. janúar 2017. Nú mættu 15 leikarar á æfinguna tveir höfðu hætt 

þar sem þetta var of mikil vinna en skilaboðin voru: ,,Hún þarf að vinna svo mikið 
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með skólanum“ og ,,Hann er alltaf á fótboltaæfingum (Rannsóknardagbók, 

25.01.2017).  

Æfingin hófst á upphitun þar sem notaðir voru upphitunarleikir. Þessa leiki 

hafði ég lært í gegnum tíðina og nýtt mér í leiklistarkennslunni og nemendur mínir 

kunnu þá vel þannig að upphitunin tók stuttan tíma. Að þeim loknum fórum við í það 

að taka niður nöfn og símanúmer, hvaða dagar gengju ekki upp fyrir æfingar eða 

hvað tímar hentuðu betur en aðrir. Þetta tók dágóðan tíma. 

Samræður um handritin urðu ekki eins líflegar og ég bjóst við. Ég var farin 

að halda að nemendum væri alveg sama hvaða leikrit væri tekið. Enn mátti þó heyra 

,,Mig hlakkar svo til á issari hátíð maur“ (Rannsóknardagbók 26.01.2017).  

Nemendum fannst leikritið Morð spennandi en sýndu leikritinu Loddurunum 

meiri áhuga. Þegar ég spurði af hverju, þá var svarið  

,,Það eru tveir endirar á því“. Allt í lagi, svaraði ég, en er það eitthvað annað 

sem heillar ykkur? ,,Persónurnar í því skipta ekki máli, ég meina allir geta 

verið stelpur eða strákar“ (Rannsóknardagbók 26.01.2017).  

Leikritið Loddararnir eftir Snæbjörn Brynjarsson var lesið yfir. Það reyndist þó á 

köflum illskiljanlegt þar sem verið var að fjalla um banka, málverkafalsanir og 

hlutabréf. Samt voru allir sáttir við valið. Það var eins og ferðin á hátíðina sjálfa hefði 

verið söluvara leikstjórans og hana hefðu þau keypt en handritið væri aukaatriði.  

 Tekin var ákvörðun um að setja upp leiksýninguna í anddyri Heppuskóla. Það 

er óvenjulegur staður til að sýna leikrit á, en Loddararnir gerast í anddyri banka á 

óræðum stað. Sökum þess hve anddyrið er opið verður þetta óvenjuleg uppsetning á 

leikriti, eitthvað sem nemendur mínir þekkja ekki. En þau þekkja ekki hvernig á að 

setja upp leikrit, því er ráð að gera eitthvað óvenjulegt (Rannsóknardagbók 

26.01.2017). Þeim fannst þetta frábær hugmynd. Sáu þetta allt fyrir sér í ákveðnum 

ljóma sem minnti á Broadway-sýningu.  
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Það sem höfundur gerði eftir samlesturinn og umræðurnar var að rissa upp 

leiksviðið og hugsanlega leikmynd. Ég gerði nemendum grein fyrir því að þegar 

ferðast væri með leikrit, þyrfti að hugsa leikmyndina þannig úr garði að hún væri 

einföld og auðveld í flutningum. Best væri ef hópurinn gæti komið sér saman um 

hugmynd að leikmynd sem hægt væri að sýna á áðurnefndu tækninámskeiði 

Þjóðleiks á Stokkseyri. Þrír leikarar voru tilbúnir að koma með á námskeiðið. Aðrir 

voru uppteknir í öðru.   

Þjóðleikur heldur tækninámskeið (fylgiskjal 2) fyrir leikara og leikstjóra, þar 

sem farið er yfir handritin sem leikhóparnir hafa valið og þátttakendum gerð grein 

fyrir búningahönnun, leikmyndavinnu og lýsingu í leikverkum.  

Leikstjórarnir eru einnig með á þessum námskeiðum og þeir fara saman á 

námskeið í túlkun verkanna eða það eru lagðar inn hugmyndir að æfingavinnu fyrir 

leikara. Þar sem langt var fyrir hópinn að keyra þá vorum við mætt kvöldið áður í 

skólann þar sem námskeiðið átti að fara fram og fengum gistingu. Þegar allir voru 

komnir í svefnpokana kl. 22:30 þann 27. janúar var verið að lesa sér til gamans upp 

 

Mynd 5: Uppkast að leikmynd, unnin eftir hugmyndum nemenda og leikstjóra. 
Leikararnir skemmtu sér vel við þessa vinnu. Þau höfðu áhyggjur af rýminu, en með 
sameiginlegu samtali urðu allir sáttir.  
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úr handritinu. Nemandi segir: ,,viltu kvitta á lestrarmiðann1 minn ég er búin að lesa 

upphátt í 15 mínútur?“ (Rannsóknardagbók 27.01.2017). Nemendur lásu svo áfram 

upphátt í 45 mínútur. Á meðan vann leikstjórinn grunnvinnuna í atriðaskiptingu 

leikritsins.  

Tækninámskeiðið hófst á upphitun sem Vigdís Jakobsdóttir stjórnaði, allir 

þátttakendur leikstjórar og leikarar tóku þátt. Síðan var hópnum skipt upp og tvær 

stúlknanna fóru á ljósanámskeið um þýðingu leikhúsljósa fyrir leiksýningu og 

hvernig hægt væri að leggja áherslur á atriði með ljósum.  

Ein stúlkan fór í búninga og leikmyndahönnun þar sem fjallað var um 

litasamsetningar og einfaldleika leikmynda. Hvernig litaval og leikmynd undirstrika 

áhrifamátt leikritsins. Leikstjóranir fóru í atriða- og textavinnu. Farið var í það 

hvernig leikstjórar geta unnið með nemendum til þess að þeir öðlist dýpri skilning á 

leikverkinu, þannig að atburðarrásin verði skýr öllum leikurum. 

                                                        
1 Lestrarmiðar eru notaðari í Grunnskóla Hornafjarðar til að sýna fram á heimlestur. Foreldrar 

kvitta fyrir að nemendi hafi lesið upphátt í 15 mínútur 

 
Mynd 6: Nemendur úr leikhópi Grunnskóla Hornafjarðar gera grein fyrir sinni hugmynd að lýsingu 
að Loddurunum og búningum. Á myndinni má sjá að þeim var mikið niðri fyrir.  
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 Stúlkunum var svo gert að segja frá þeirra hugmyndum að litavali og lýsingu 

á Loddurunum líkt og þær sáu það fyrir sér eftir daginn. Þetta gerðu þær fyrir allan 

hópinn. Þær töluðu um skugga, litasamsetningu, lýsingu og að ná fram ,,effectum“ 

eða áhrifum með ljósum. Virtust vera ákafar og tilbúnar í að fara að vinna að 

verkefninu.  

 Á heimleiðinni, en það er fimm klukkutíma akstur frá Stokkseyri til 

Hornafjarðar, forvitnaðist ég um þeirra upplifun af þessu námskeiði, sem ég síðan 

skráði niður þegar heim var komið. Í samantekt minni í dagbókinni stendur: 

Nemandi: Það er merkilegt hvað allt skiptir máli í leikhúsinu, litir, ljós, 

leikmynd, búningar. Ég hélt að leikarinn væri alltaf aðalatriðið. Það er 

eiginlega allt annað sem skiptir máli áður en leikarinn fer að skipta máli 

(Rannsóknardagbók 28.01.2017)  

 Upplifun stúlknanna af námskeiðinu var áhrifarík. Greinilega var nám búið 

að eiga sér stað hjá stúlkunum þannig að þær gátu rætt saman og myndað sér skoðun 

á útliti sýningarinnar út frá handritinu.  

 Nú var farið af stað í æfingaferlið sjálft, allir leikarar tilbúnir og ekkert að 

vanbúnaði að setja í hlutverk. Leikstjórinn ákveðinn í að fara í það strax á fyrstu 

æfingu eftir Stokkseyrarferðina. Ljúka þurfti við æfingatöfluna sem tók langan tíma 

að setja upp þar sem nemendur eru upptekið fólk eins og skýrt hefur verið frá. Þau 

eru í raun að gera mikið annað en að vera í skóla. Eins og kemur fram (fylgiskjali 4) 

þá er nánast óvinnandi vegur að finna æfingatíma nema seint á kvöldin. Útivistartími 

er til 10 á vetrartíma þannig að ekki var í boði að vinna mikið með þau eftir kvöldmat.     

,,Einhvertíma verð ég að læra heima“, ,,Við megum ekki sleppa æfingu í 

fótboltanum það er að koma mót.“ ,,Ég verð rekin úr vinnunni ef ég mæti ekki.“ 

,,Ég þarf að fara til tannréttingalæknis til Reykjavíkur.“ ,,Ég þarf að passa.“ 

,,Ég er að fara til útlanda og kem ekki fyrr en við eigum að fara að sýna.“ 

(Rannsóknardagbók 29.01.2017) 

Nemendur voru ótrúlega vant við látnir. Því varð ég sem leikstjóri að vinna handritið 

í bútum með þeim. Líkt og kemur fram á æfingatöflunnni í fylgiskjali 4 þá skipti ég 

niður á hverja æfingu atriðum sem gengu saman fyrir leikarana. Fyrir leikstjórann er 

þetta mikið púsluspil og það að vera með tvo leikara sem fara út í sveit allar helgar 
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setur líka strik í reikninginn, en líkt og stendur í rannsóknardagbókinni 02.02. 2017 

er ég ákveðin í að setja í hlutverk á þessari æfingu. Það breytist þó, nú mæta bara 

ellefu nemendur. Ég þarf að hugsa hlutverkin upp aftur því ein af þeim sem sendir 

skilaboð um að hún sé hætt, hana hafði ég séð fyrir mér í nokkuð stóru hlutverki. Ég 

held þó mínu striki og set leikarana inn í æfingaplanið og brýni fyrir þeim hvernig 

æfingar eru fyrsta hálfa mánuðinn, en þá er ég með æfingar þrisvar í viku. Við lesum 

yfir tvær senur í handritinu og tökum textavinnu.  

 Nemendur draga spil sem segir í hvaða stöðu þeirra persóna er í leikritinu, há 

eða lág staða eftir því hve hátt spilið er, leikararnir hlæja mikið á meðan þau vinna 

og skemmta sér vel.  

 Daginn eftir er næsta æfing og þá er vinna leikstjórans hreint ekki létt. Af 

þeim 15 sem mættu fyrst höfðu 4 helst úr lestinni á leiðinni. Leikstjórinn átti því von 

á 11 leikurum á æfinguna. Nemendur týndust inn og það fóru að berast skilboð; 

,,hann/hún nennir ekki að vera með“ ,,þessi er á leið til útlanda“. ,,Fóltbolti“, 

,,tónskóli“ ,,blak“ (Rannsóknardagbók. 30.01.2017). Leikstjórinn kemst að því að 

hann er með sex leikara á æfingu núna og þrjá í öðrum verkefnum. Þetta byrjar ekki 

vel. Ákvörðun um að setja í hlutverk var haldið inni og þeir sem mættu voru sáttir.  

 

7.3.  TILGÁTA PRÓFUÐ Í VERKI 

 
Tilgátan á þessum tímapunkti var að skoða hver upplifun nemenda var að þátttöku í 

leikverki. Hvernig þeir stæðust þá prófraun að ganga í gegnum Þjóðleik, þ.e. 

æfingatímabilið, sýningar í heimabæ og síðan hátíðina sjálfa. Yrðu þeir betri 

manneskjur fyrir vikið og ætti Þjóðleikur eftir að hafa áhrif á þeirra sýn í framtíðinni? 

 Verkið tók átta vikur í æfingatíma. Leikmynd, leikskrá, plakat og búningar 

voru unnir samhliða því. Hugmyndavinnan á æfingatímanum þróaðist með leikurum 

og leikstjóra.  

,,Þetta er alvöru leikrit“. ,,Hvernig eru bankastjórar?“ ,,Af hverju er hann að 

segja þetta?“. ,,Má minn koma inn og fylgjast með þeim tala sem eru inni á 

sviðinu, þá sjá áhorfendur að hann er að hlusta?“ ,,Textinn segir mér svo 

mikið og lætur mig gera svo margt“. Leikstjóri: ,,Þau orð sem við segjum 

stjórna oft svo mörgu af því sem við gerum á hverjum degi.“ Nemandi: ,,Já, 

vá auðvitað!“ (Rannsóknardagbók, febrúar 2017) 
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Persónur nemenda dýpkuðu en þeir áttu oft erfitt með að setja sig í spor svo óræðra 

persóna sem leikritið bauð upp á. Rætt var um persónusköpun og að leikrit væri mynd 

úr lífi persónu þar sem eitthvað hafði gerst á undan og eitthvað gerist á eftir (Lazarus, 

2012). Þetta fannst þeim merkilegt. Hver persóna á sér líf fyrir utan leikritið sem 

leikarinn þarf að búa sér til. Upplýsingarnar fær hann úr textanum sem persónan segir 

sjálf eða það sem er sagt um hana í svigum frá rithöfundi.  

 Þrátt fyrir þessar hugsanir og ígrundanir á leiktextanum fannst þeim aldrei 

neitt mál að það vantaði alltaf einhvern nemanda á æfingar. Þau sáu ekki að það tefði 

fyrir æfingaferlinu. Þeim fannst það ekki tiltökumál að standa ekki við gerða 

samninga. ,,Ég les bara fyrir hann“. ,,Þetta er allt lagi hann les bara fyrir hana“. ,,Má 

ég ekki lesa fyrir alla sem vantar í dag?“. (Rannsóknardagbók febrúar 2017). Í 

dagbókinni kemur fram að leikstjórinn er hugsi.  

Þrátt fyrir þetta (slaka mætingu) eru þau alltaf svo ánægð með það sem þau 

gera. Sitja með símana í hléum og taka sjálfur (myndir) af sér á leikæfingu. 

Finnst allt í lagi að fáir mæti. Þau standa með félaganum það er eitt sem víst 

er. (Rannsóknardagbók 13.02.2017) 

Leikstjórinn þarf að gefa leikurum tækifæri til að eiga sýninguna og þroska 

hana  með sér á æfingatímanum (Lazarus, 2012). Þessu reyndi höfundur að fara eftir 

og reyndi að láta leikendur upplifa sína sýn á persónurnar. Það reyndist þó stundum 

erfitt því leikritið Loddararnir fjallar um peninga, banka, svik og listaverk. Auðvald 

sem hugsar um það eitt að lifa hátt ,,fljúga til Rússlands og skjóta úlfa, kaupa listaverk 

sem voru dýr því þá var víst að þau væru merkileg.“ Loddararnir, eftir Snæbjörn 

Brynjarsson rithöfund, er ádeiluverk um peningasóun, hann leggur spurningu upp í 

hendurnar á nemendunum og lætur þá velta því fyrir sér hvað er falsað málverk og 

hvað er ekki falsað. Af hverju er falsað málverk ekki jafn aðlaðandi og það sem er 

ófalsað ef það lítur eins út? (Snæbjörn Brynjarsson, 2016) 
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 Málverk sem ekki er undirritað af málaranum er ekki jafn verðmætt og það 

sem er undirritað. Enginn keypti verk Van Gogh fyrr en hann var dáinn. Þessar 

spurningar og bollaleggingar komu einnig fram í texta leikritsins og þar lét 

rithöfundur framkvæmdastýruna í bankanum útskýra það gaumgæfilega að allir 

starfsmenn bankans þyrftu að eiga eins og nokkrar milljónir í bankanum. Það væri 

alltaf svoleiðis. Um leið og hlutabréfin færu að lækka í bankanum þá þyrftu 

starfsmennirnir að kaupa bréf svo þau hækkuðu aftur (Snæbjörn Brynjarsson, 2016). 

Reglulega á æfingatímanum fór fram kennsla af hendi leikstjórans um hlutabréfakaup 

og sölu í fyrirtækjum, um verðmat á listaverkum og hvað er frægur málari. Þar með 

var komið þetta samtal sem er svo mikilvægt fyrir nemendur að upplifa líkt og Joan 

Lazarus bendir á í bók sinni (Lazarus, 2012). Höfundi finnst mikilvægt að þessar 

útskýringar á leikverkinu komi fram, þar sem þær urðu uppspretta mikillar 

ígrundunar af hálfu nemenda. Á einni slíkri æfingu sagði ein stúlkan: ,,þetta er mjög 

asnalegt, verð ég þá ekki frægur málari fyrr en ég verð dauð?“ Annar sagði ,,eru 

bankarnir þá alltaf að svindla á okkur?“ ,,Má bankastjóri bara kaupa eitthvað ef hann 

langar í það?“ ,,Hversvegna eiga bankastjórar svona mikið af peningum ef þeir eiga 

ekki bankana?“ (Rannsóknardagbók mars, 2017) 

 Í þessum samtölum og með betri skilning á textanum dýpkuðu persónur 

leikaranna. Það fór að koma mynd á bankastjórana, listfræðinginn og 

framkvæmdastýruna.   

 Þegar tvær vikur voru í áætlaðan frumsýningardag, þurfti leikstjórinn að taka 

að sér annað verkefni alveg óvænt, en það var að ganga inn í annað leikverkefni sem 

var á vegum Framhaldsskólans í Austur-Skaftafellssýslu. Leikstjórinn þar varð að 

hverfa frá vegna óviðráðanlegra orsaka. Þannig er það á landsbyggðinni að ekki er 

Mynd 7: Annað þessara verka er fölsun, Hitt er eftir franska málarann Matisse. 
Sjáið þið muninn? Hefðuð þið tekið eftir því að plakatið selt í safnbúð væri ekki 
það sama og myndin hangandi uppi á vegg? (Sveinbjörn Brynjarsson, 2016) 
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mikið úrval af leikstjórum í hverjum bæ, því var tekin ákvörðun í samráði við leikhóp 

grunnskólans að fresta æfingum hjá þeim á meðan leikstjórinn kláraði vinnuna í 

framhaldsskólanum. Á meðan áttu leikararnir að ganga frá textavinnu sinni og læra 

utanbókar texta sinn. Ég bauð þeim að vera með á síðustu þremur æfingunum því ég 

vildi leyfa þeim að upplifa leikhús annarra. Þeim fannst textinn sem 

framhaldsskólanemendur fóru með flókinn og erfiður og fannst mikið til þess koma 

að allir væru með textann sinn á hreinu. 

 Þegar æfingar byrjuðu aftur voru margir leikaranna búnir að læra textann 

sinn, sumir þeirra alveg komnir með textann og var greinilegt að þeir höfðu tekið sig 

á. Samt áttu þeir enn erfitt með að mæta á æfingar vegna annarra verkefna. Ég greip 

til þess ráðs að stytta texta einstaka leikara og færa til hlutverk þar sem einstaklingur 

mætti illa. Ég ákvað að ræða þetta við leikarann en það samtal leiddi nánast til þess 

að leikarinn hætti við að vera með. Hann sá ekki að hann mætti illa. Sem leikstjóri 

sýningarinnar varð ég að gera eitthvað í málunum. Þetta var gert til að mögulegt væri 

að sýna sýninguna. Sjálfsagt var leikstjórinn með allt of mikið undir, meistararitgerð, 

tvær leiksýningar og vinnuna sína, en engu að síður hélt hann sínu striki. Einhvern 

veginn var ég þó sem leikstjóri búin að missa sjónar á nemendunum mínum og 

reynslu þeirra í þessari vinnu á þessum tímapunkti. Upplifunin var þannig. Allt var 

lagt í sölurnar til þess að leikararnir næðu sínum texta og gætu frumsýnt leikritið. 

Leikstjórinn bjó til veggspjald og leikskránna (fylgiskjal 4), nokkuð sem ég vanalega 

lét nemendur gera. Ég setti saman hljóðhrif sem áttu að vera í sýningunni. 

Leikstjórinn leiddi búningavinnuna, ég var orðin allt í öllu; leikstjórinn, leikstjórinn! 

Ef ég hefði átt fleiri tíma í sólarhringnum hefði þetta sjálfsagt ekki gerst, en þannig 

var þetta. Ég gat ekki farið með sýningu í leikferð þar sem nemendur kunna ekki 

textann sinn. (Rannsóknardagbók 26. mars 2017). ,,TALA SKÝRAR“ er endurtekið 

aftur og aftur í rannsóknardagbók leikstjóra eftir hverja æfingu. ,,Ekki mumla ofan í 

maga.“ er á spássíðu handrits leikstjóra.  

 Helgina 19. og 20. mars 2017 var unnið bæði laugardag og sunnudag. Þetta 

var fyrsta helgin sem allir gátu mætt, en þetta var fyrsta æfingin sem allir voru með 

allan tímann (Rannsóknardagbók 20. mars, 2017). Helgin á eftir var ekki í boði, þar 

sem þá átti að vera Samfestingurinn 2017, sem er uppskeruhátíð félagsmiðstöðva á 

Íslandi; dansleikur og söngvakeppni. Leikhópurinn var ákveðinn í að fara til að styðja 
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sitt fólk í söngvakeppninni. Sumir nemendanna voru á þessum tímapunkti ekki enn 

búnir að læra textann sinn.  

Allt í einu er ekki hægt að frumsýna á réttum tíma, textinn er ekki kominn hjá 

þeim þannig að ég sé ánægð, heldur er Samfestingurinn allt í einu kominn inn 

og truflar vinnuna hjá okkur. Leiksýning verður ekki sýning nema allir kunni 

textann sinn. Textinn verður að flæða. Verður að vera þjáll, kannski er ráð að 

taka kastið, verða reiði leikstjórinn? (Rannsóknardagbók 21. mars 2017) 

Leikstjórinn tók meðvitað reiðikast yfir því að nemendur voru ekki búnir að læra 

texta sinn. Hann las leikurum pistilinn. Löng ræða sem ekki var skráð í 

rannsóknardagbókina, heldur byggð á reynslu höfundar sem kennara. Reynsla segir 

höfundi að þegar meðvitað reiðikast er tekið þarf það að vera yfirvegað og vandlega 

orðað, það þarf að höfða til einstaklinganna, því að það eru þeir sem bera ábyrgð á 

sjálfum sér og enginn annar. Enginn getur lært texta fyrir þig. Þú verður að gera það 

sjálf(ur).  

 Vegna Samfestingsins 2017 var frumsýningu frestað í samráði við skólastjóra 

Grunnskóla Hornafjarðar. Frumsýningin var færð til 30. mars 2017.   

 Tilgáta höfundar var sú að leikararnir myndu þroskast og öðlast dýpri sýn á 

sjálfan sig við æfingu á leikverkinu. Hins vegar tók stress völdin þegar frumsýning 

nálgaðist og nemendur ekki enn búnir að læra textann sinn, leikmynd ekki tilbúin og 

ekki heldur leikskráin. Vinnan fór í að klára hlutina gera allt klárt, hvetja nemendur 

áfram, erfitt var að ígrunda þessa síðustu daga fyrir frumsýningu.  

,,ég get aldrei lært þetta“ ,,hvað ef ég gleymi öllu?“ ,,það fara allir að hlæja að 

mér“ ,,ég er ömurleg í þessu“. (Rannsóknardagbók mars 2017) 

Þessir frasar heyrðust reglulega síðustu vikuna fyrir sýninguna. Einhvern veginn 

hafðist þetta þó, leikstjórinn hvatti leikarana áfram og síðustu dagana voru nemendur 

farnir að hafa trú á sjálfum sér í verkinu.  

,,Mér finnst að mín eigi að vera í hvítri skyrtu og svörtum buxum, það er svo 

skrifstofulegt“. ,,Mín er hippaleg, er kaffihúsatýpan sem á aldrei peninga.“ 

,,Vá ég ruglaðist ekki neitt núna.“ ,,Veistu Kristín (leikstjóri) ég hélt að ég 

myndi aldrei geta þetta.“ Leikstjórinn skrifar: Nú var klappað fyrir sjálfum 
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sér eftir rennsli á sýningunni, það var bara leikstjórinn sem ruglaðist mikið er 

ég feginn (Rannsóknardagbók 28.03.2017) 

 Þessa síðustu daga kom í ljós þrautsegja nemenda, að klára og gera vel. Þeim 

var umhugað um að standa sig. Búningar voru tilbúnir, leikmynd var klár, allir voru 

reiðubúnir til að sýna foreldrum og aðstandendum sýninguna.  

 Leikstjórinn var úfinn og sveittur þessa síðustu daga við að ljúka við sína 

vinnu, hann var að afhenda verkið sitt yfir til áhorfendanna. Eru nemendur klárir með 

sitt? Þetta er spurningin sem hver leikstjóri og kennari spyr sig þegar á hólminn er 

komið. Hvað ef þau klúðra þessu, er ég þá ekki að standa mig? 

Frumsýning tókst vel, þau töluðu mjög hratt samt, en allir fóru með textann 

sinn og gerðu það sem þau áttu að gera í sýningunni, sýndu takta sem mig 

langaði að sjá á æfingunum. Bættu við persónurnar sínar þannig að þær urðu 

skýrari. Þetta er upplifun leikstjórans. Allar nóturnar sem alltaf var verið að 

hamra á æfingu eftir æfingu, komu fram. Sýningargestir hlógu og voru 

hugfangnir yfir texta leikritsins, hversu beittur og gagnrýninn hann var. Þeir 

sögðu líka hvað það væri gaman að sjá ungt fólk eins og þessa nemendur fara 

með þennan texta. Mér líður mjög vel (Rannsóknardagbók 30. 03. 2017) 

 Eingöngu var hægt að sýna eina sýningu í heimabyggð, páskar nálguðust og 

páskafrí, nemendur voru á leið til útlanda, í sumarbústað, til ömmu, í fermingar og 

heim í sveitina.  

 

7.4.  ÞJÓÐLEIKUR Í AUGSÝN, ENN ER TILGÁTAN Í VERKI 

 
Þjóðleikur var nú að nálgast og nemendur sáu fyrir endann á þriggja mánaða vinnu. 

Lokatakmarkið var í augsýn (fylgiskjal 7).  

,,Þetta verður geðveikt“. ,,Ég hlakka alveg sjúklega til“. ,,Ég þekki einn sem 

kemur á Þjóðleik, við erum vinir á facebook.“. ,,Hversu geðveikt verður 

þetta?“ (Rannsóknardagbók 21. 04. 2017)  

Sendiferðabíll með öllu dótinu tilbúinn í hlaðinu og nemendur mættir, eða 

næstum allir. Einn var í Reykjavík og ætlaði að hitta leikhópinn í Hveragerði.  



 

 

 
50 

 

Ótrúlegt, hvernig stendur á því að foreldrar eru ekki ákveðnari varðandi 

þátttökuna. En hvað á hann að gera fara í hart missa þátttakanda kannski í 

staðinn? hér var leikstjórinn orðinn órólegur en leikararnir sem voru á leiðinni 

í bílnum tóku textaæfingu með leikaranum sem var í Reykjavík á ,,facetime“. 

(Rannsóknardagbók 21. 04. 2017) 

 Leikhópurinn sýndi í Listasafni Árnesinga, vegna þess að það var líkast 

sýningastaðnum; anddyri Heppuskóla á Hornafirði. Það var einfalt fyrir hópinn að 

setja sýninguna upp á nánast hvaða stað sem var. 

 Á hádegi á föstudag, þann 22. apríl 2017, var Þjóðleikur settur með göngu 

um bæinn og nemendur með fána og blöðrur. Leikararnir tilbúnir að sýna í 

Listasafninu. Einungis einn annar leikhópur hafði tekið sama leikrit og kviðu 

nemendur mínir að fá þann hóp sem áhorfendur, en jafnframt var tilhlökkun í gangi. 

Fyrir hádegi á föstudeginum var æft í Listasafninu. Leikmynd var sett upp, tekin 

niður aftur, sett upp aftur. Þetta var gert til þess að þjálfa nemendur í að taka niður 

og setja upp leikmynd en það þurfti að taka stuttan tíma á milli sýninga. Einnig var 

sýningin æfð, þar sem leikstjórinn sat og hlustaði, þá skráði hann í dagbókina stórum 

stöfum:  

,,TALA HÆGAR“, það er með ólíkindum hvað þessi börn geta talað hratt. 

Börn tala hraðar og hraðar með hverju árinu og opna minna munninn og verða 

þar af leiðandi óskiljanleg. Samt virðast þau skilja hvert annað. Það er lítið 

um að þau segi ,,ha“ ég skil ekki hvað þú segir. Ég er alltaf að segja ,,ha“. 

(Rannsóknardagbók 22. apríl 2017) 

Leiksýningin hófst, það var nánast fullt hús og leikararnir í Leikhóp 

Grunnskóla Hornafjarðar, kláruðu sína fyrstu sýningu. Þeir fengu klapp og þeim var 

þakkað fyrir sýninguna. Þegar leikstjórinn horfði stoltur á sína nemendur sá hann 

hvernig geislaði af þeim þróttur og þrek. Það var eins og þeir hefðu unnið fyrsta sæti 

í keppni. Þessi ólýsanlegi kraftur sem fylgir þeim sem hafa náð lokamarkmiði sínu. 

Þeim fannst þetta vera það sem skipti máli. Ungmennin hældu hvort öðru óspart og 

mærðu frammistöðu hvors annars.  

 Mest um vert fannst nemendum Grunnskóla Hornafjarðar að leikhópurinn 

sem sýndi sama leikrit og þau mætti til að horfa. Nemendur úr Framhaldsskóla 

Suðurlands á Selfossi. Nemendur mínir voru heillaðir af því að eldri nemendur töluðu 
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við þá eftir sýningu þeirra. Voru að hrósa þeim fyrir útfærslur í sýningunni. 

Nemendur Grunnskóla Hornafjarðar hlökkuðu til að sjá sýninguna frá Selfossi. Hér 

var augljóst að allir gátu talað saman sem jafningjar, orðaforði þeirra takmarkaðist 

við leikhúsið, nemendur beggja skólanna töluðu saman á fagmáli leikhússins.  

 Það var hressandi að fá foreldra á sýninguna í Listasafninu sem höfðu verið á 

sýningunni á Hornafirði. Þeim fannst nemendum hafa farið fram og sýningin mun 

vandaðri hjá þeim á Þjóðleik en heima.  

 Sýning tvö var svo daginn eftir og gekk vel en áhorfendur voru mun færri. 

Það fannst ungmennunum svekkjandi, en voru engu að síður ánægð með sinn 

árangur. Þessi sýning var vandaðri en sú fyrri, ekki eins hröð. Líkt og bent var á í 

viðtali við Vigdísi Jakobsdóttur (2017) þá er svo mikilvægt fyrir nemendur að sýna 

tvær sýningar og hafa tækifærið til að gera betur og fara ánægð heim.  

 Nú var leikstjórinn kominn í hring, svo að segja, því leikararnir vildu ólmir 

fara að ákveða næstu sýningu og mæta á Þjóðleik eftir tvö ár. Því hefði höfundur 

getað haldið áfram að rannsaka og vinna með hópinn. 

 Nemendur tóku þátt í kvöldvöku með öllum hinum leikhópunum, horfðu á 

hina leikhópana sýna sýningarnar sínar og stundum tvisvar. Þau sáu leiksýningar sem 

voru ,,frábærar og ógeðslega fyndnar“. Þau sáu líka leiksýningar þar sem leikararnir 

voru ekki alveg með textann sinn á hreinu og það fannst þeim slæmt. Þar sem þeim 

tókst að fara með textann sinn skammlaust á sinni sýningu tengdu þau textaleysi 

annarra leikhópa ekki við sína vinnu á æfingaferlinu.  

 

8. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNARINNAR 

 
Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Höfundur hefur 

fylgst með því hver áhrif Þjóðleiks eru á upplifun unglinga í gegnum æfingaferli 

leikrits og það að halda uppi og sýna sýningu á íslensku leikverki. Niðurstöðurnar 

eru settar fram út frá þeim þemum sem birtust á meðan á rannsókninni stóð við 

yfirlestur gagna að henni lokinni.  
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8.1.  AÐ ÞROSKAST Í LEIKNUM 

 
Félagsþroski nemenda þarf að fá tækifæri til að þroskast og nærast og þau þurfa að 

fá viðurkenningu og hvatningu í umhverfinu til þess (Robinson og Aronica, 2016). 

Skólinn þarf að búa til umhverfi þar sem þetta tækifæri gefst, þar sem nemandinn 

beitir skapandi lausnum í sínum verkefnum og fær tækifæri til að koma fram. Til þess 

að þessar aðstæður skapist og nemandinn upplifi öryggi í aðstæðunum þarf hann 

svigrúm til að æfa sig í að eflast og dafna (Amabile og Kramer, 2011; 

Csikszentmihalyi, 1990; Starbuck, 2012; Torr, 2008).  

 Leikstjórinn skráði oft í dagbókina sína þankagang um hvað erfitt væri að 

finna tíma fyrir nemendur að mæta á og hvað tímaleysi þeirra væri mikið, sem leiddi 

til þess að ekki væru allir alltaf með á æfingunum. Skuldbindingar nemendanna 

gagnvart öðrum tómstundum eru margar. Einn nemandi, var fyrir utan skólann í 

fótbolta, tónlistarskóla, lúðrasveit og tónfræðitímum. Þessi sami nemendi vann 

einnig um helgar. Það er því mikið álag á þátttakendum í Þjóðleik hér á Hornafirði 

en einnig í öðrum leikhópum sem tóku þátt í hátíðinni. Bar höfundur bækur sínar 

saman við Guðfinnu Gunnarsdóttur (2017) leikstjóra og hafði hún sömu sögu að 

segja. Hennar nemendur komu úr Framhaldsskóla Suðurlands.  

Náði leikstjóri að setja upp æfingatöflu og að bera virðingu fyrir öðrum 

tómstundum nemenda læra þau að skipuleggja sig og raða saman tíma sínum þannig 

að hann nýtist vel. Í lok æfingatímans var farið að heyrast í nemendum:  

,,Við erum að bíða eftir þér, þú verður að passa það að mæta á réttum tíma.“ 

,,Viltu hjálpa mér að læra textann minn?“ ,,Frábært allir mættir við getum 

byrjað strax.“ (Rannsóknardagbók mars 2017). 

Hér sýndu nemendur skilning á því hvað tíminn væri mikilvægur og hversu góður 

eiginleiki stundvísi væri.  

 Þrátt fyrir að leikstjóri væri stundum órólegur yfir þeim hægagangi sem var á 

æfingaferlinu vildu nemendur gera sína hluti vel. Þeim fannst mikilvægt að allir 

búningar væru í lagi. Leikmunir væru tilbúnir og að baksviðs væru allir alltaf tilbúnir 

til þess að sýningin gengi. Þegar verið var að fara yfir sýninguna síðustu 

æfingavikuna mátti heyra á bak við: ,,Hættu í símanum, það er að koma að þér.“ 

,,Ertu með skiltið?“ ,,Hvar er flaskan mín?“ (Rannsóknardagbók, mars 2017). 
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Skilningurinn á því að sýningin þyrfti að ganga hnökralaust fyrir sig var kominn. 

Þarna fékk félagsþroski nemenda tækifæri til að þroskast á æfingum, þeim stóð ekki 

á sama. Þeim hafði verið færð skólastofa, sem í þessu tilfelli var anddyrið á 

skólahúsnæði þeirra, full af tækifærum til að setja upp leikverk. Líkt og Joan Lazarus 

bendir á í bók sinni Sign of change er það leikstjórans verk að spyrja spurninga sem 

leiða til þroska leikaranna og þá um leið einstaklinganna. Leikstjórinn svarar með því 

að spyrja leikarann til baka hvernig best væri að leysa málin. Leikarinn, í þessu tilfelli 

nemandinn, þroskast á því að finna leiðina sjálfur (Lazarus, 2012). Líkt og kom fram: 

Nemandi: Kristín, hvernig á áhorfandi að vita að ég er sögumaður í þessu 

leikriti?  

Kristín: Ég veit það ekki, hvernig væri best að koma því fram?  

Nemandi: Jú, heyrðu, við búum til skilti sem við verðum með þá verður þetta 

alveg á hreinu (Rannsóknardagbók 4. mars 2017) 

Nemandinn sýndi þann þroska að leysa málin sjálfur og var stoltur af því. Skiltin 

góðu urðu svo til þess að hægt var að nýta þau til margra hluta í sýningunni, þannig 

ýttu þau undir sköpunarkraft nemandans. Hann hafði búið þetta til, hann reyndi eftir 

fremsta megni að sjá aðrar leiðir til að nýta það innan sýningarinnar. Þannig hafði 

samtalið skapað lausn en þannig nær leikstjórinn í þessu tilfelli því flæði sem sóst er 

eftir (Csikszentmihalyi, 1990). 
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Á  æfingaferlinu tókst einnig að kenna nemendum að takast á við streitu og kvíða. 

Þegar á hólminn var komið, sýningin að hefjast í heimabyggð en einnig á 

Þjóðleikshátíðinni fengu nemendur kvíðaeinkenni fyrir því að koma fram. Þeim varð 

illt í maganum, voru andstutt og jafnvel hrædd. Þarna fengu ungmennin beinlínis 

kennslu í því að taka á þessu, anda rólega, hugsa um hvað kemur næst í leikferlinu. 

Leikstjórinn kenndi þeim slökunaraðferðir en benti þeim jafnframt á að þau gætu gert 

þessa hluti, klárað þá og gert þá vel. Þetta eru síðan upplifanir í aðstæðum sem þau 

flytja með sér út í lífið þannig ná þau að þroska hæfileikann í að líða vel í eigin skinni 

með því að æfa sig. Ná þannig betri tenglsum við félagana, áhorfendurna og bjarga 

sér út úr vandamálum, þau geta lokið við sýninguna og fagnað árangri (Anderson og 

Dunn, 2015; Nevanen o.fl., 2014; Page, 2000). Guðfinna Gunnarsdóttir (2017) 

leikstjóri sagði í viðtali 

,,að það væri svo gaman þegar nemendur fá eitthvað bitastætt verk til að kljást 

við, þó svo að þeim finnist það skrýtið í byrjun þá umfaðma þau verkin og 

fara á fullt ,,blast“ þó að þau skilji ekki alltaf allt strax.  Það bara eitt og sér 

er mjög mikilvægt fyrir þau“ 

Vigdís Jakobsdóttir (2017) bætir við: 

Mynd 8: Nemandi með skiltið góða sem varð kveikjan að uppfyllingu í mörgum 
atriðum. 
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,,List augnabliksins sem leikhúsið er (og þú veist hérna), þar sem þú ert í 

alvöru, lifandi manneskja af holdi og blóði sem er að ganga í gegnum að túlka 

tilfinningar, og þú (leikstjórinn) gengur í gegnum það með leikaranum.“   

Kristín Á. Ólafsdóttir kom inn á þennan félagsþroska nemenda þar sem í rannsókn 

(óbirtri) hennar var það félagsskapurinn, samstaðan og það að vera vinir, þó að þeir 

þekkist ekki neitt, sem skipti máli. Nemendur þá á Þjóðleik 2009 og nú árið 2017 tala 

um sömu hlutina hvernig hópurinn eflist saman og þroskast í ferlinu sem nær hámarki 

á Þjóðleik. Ferli sem gefur þeim tækifæri til að þroskast með því að  takast á við sömu 

hluti (Dewey, 2000; Kemp & Ashwell. 2000; Page, 2000; Robinsson, 2011).  

 

8.2. VALDEFLING Í VERKI 

Þegar á hátíðina var komið og nemendur fóru að uppskera eftir átta vikna vinnutörn, 

þar sem höfundur þurfti að skamma á leiðinni, setja upp afarkosti með leikurum að 

þeir þyrftu að læra textann en einnig að lenda í tímahraki vegna óvæntrar uppákomu, 

þá komu nýir nemendur og þroskaðri nemendur í ljós. Í dagbók er skrifað: 

að kvöldi fyrsta 

Þjóðleiksdags og 

enginn að geta 

sofnað. Ótrúlegt 

hvað þau eru glöð og 

spennt. Nemendur 

töluðu hærra en 

vanalega og á fyrstu 

æfingunni í 

Listasafninu skráði 

leikstjóri hjá sér 

,,Tala hægar“ allt á 

fullri ferð í kollinum 

hjá þeim. Nemendi 

sagði, ,,ég er með 

fiðrildi í maganum.“  (Rannsóknardagbók 21. apríl 2017).   

Mynd 9: Þau hafa kynnst félaganum upp á nýtt, staðið sýninguna á 
enda, þau eru full af sjálfstrausti. Þeim hafði verið boðið að sýna 
leiksýninguna á Þjóðleik á Egilsstöðum. 
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Mesti sigur leikstjórans er sá að nemendur upplifðu og skildu að það að læra textann 

í leikritinu er mjög mikilvægt. Leikstjórinn var ekki að blaðra út í loftið þegar hann 

endurtók dag eftir dag; ,,viljið þið læra textann“. Á Þjóðleik upplifðu nemendur það 

að sjá sýningu þar sem nemendur gleymdu textanum sínum og fundu á eigin skinni 

hversu slæmt það er að vera áhorfandi og sjá leikarann gleyma textanum sínum eða 

jafnvel ekki kunna hann. Sitja í þögninni og bíða eftir að textinn komi 

(Rannsóknardagbók 22. 04. 2017). Það var svo þegar þeir sjálfir stóðu á leiksviðinu 

í Listasafni Árnesinga á Þjóðleik og upplifðu það að hafa staðið saman sem hópur í 

sýningunni og tóku við lófaklappinu að þeir gerðu sér grein fyrir allri vinnu sinni. Á 

þeim tímapunkti fundu þeir hvað það er að vera sigurvegari eftir átta vikna langhlaup.  

 Það má því segja að unglingarnir hafi valdeflst með því að taka þátt. Þeir 

gengu hnarreistir út eftir sýninguna, tóku saman leikmynd, búninga og leikmuni og 

gengu vel frá þeim. Fyrst og fremst voru þeir ánægðir með vinnu sína, fannst þeir 

hafa skilað góðri sýningu og funndu fyrir samkennd. 

Á þeim átta vikum sem um ræðir var leiðin farin í að efla ungmennin. Þeir 

áttu samræður við leikstjóra um tilfinningar og upplifanir leikpersónanna þannig 

jókst sjálfstæði hugans hjá þeim, að skilja og setja sig í spor annarra. Rannsaka og 

gera mistök í túlkun á leiðinni í æfingaferlinu geta leiðrétt það og lært af mistökunum 

(Robinson, 2011). Ungmennin eru öll grunnskólanemar sem náðu ákveðinni færni í 

þroska og sjálfstæði, það átti sér stað valdefling. Nemendur stóðu uppi sem 

sigurvegarar og geta nýtt sér það áfram í lífinu og þannig breytt sinni sýn. Að 

framansögðu er ljóst að valdefling þarf að eiga sér stað innan skólanna því meðan 

við færumst hraðar og hraðar í leit að betra efni eða að veita betri þjónustu til handa 

nemendum er hugsun okkar enn stödd í byrjun 20. aldar hvað varðar kennslu 

(Lazarus, 2012).  

 

,,Einu áhrifin sem Þjóðleikur gerði var að gefa mér meira sjálfstraust.“  

(Nemandi í leikhópi Framhaldsskóla Suðurlands, 2017) 

 

,,..það er mjög gaman að upplifa það að þau sjálfsstyrkjast og treysta hvort 

öðru rosa vel, gríðarlega mikilvægt að þau fái að njóta sín og (að hérna) þau 

fatti að þau sem manneskjur eru einhvers virði..“  (Guðfinna Gunnarsdóttir, 

2017) 
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,,..kynnist skólafélaganum þínum upp á nýtt þú lærir á vináttuna, traust og 

standa með vini sínum, þetta er hópurinn, hver hlekkur er mikilvægur. Þetta 

er ,,míkró kosmós“  samfélag. Að standa sýninguna á enda er það sem gefur 

sjálfstraustið.“  (Vigdís Jakobsdóttir, 2017)  

 

Þegar við göngum í gegnum lífið reynir á samskiptafærni okkar hvar sem við 

komum og ekki síst í skólanum. Það reynir einnig á hæfni nemenda okkar til að líta 

á mál frá ólíkum sjónarhornum og jafnvel að leysa ágreiningsmál (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Að ná þessu í öruggu umhverfi líkt og þær átta vikur sem 

fóru í æfingar á verkinu mun gera nemendur hæfari til að takast á við lífið og efla 

sjálfstraust þeirra (Anderson og Dunn, 2015; Heathcote, 1984; Korthagen, 2013; 

Lazarus, 2012; Page, 2000).  
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8.3.  SAMVINNUNÁM Í VERKI 

 
Þegar rannsóknarspurningin er skoðuð núna, og henni svarað, má segja að Þjóðleikur 

hafi haft áhrif á sýn nemenda 

Grunnskóla Hornafjarðar á 

mikilvægi leikhússins þar sem 

það að sýna leikrit öðrum 

unglingum hafi uppbyggjandi 

áhrif. Þar hefur átt sér stað 

samvinnunám sem gekk út á að 

veita nemendum félagslega 

námsreynslu í gegnum 

samskipti og þar með tiltekið 

viðhorf inn í framtíðina og 

gagnvart námi (Johnson og 

Johnson, 1999).  

 Allt æfingaferlið hjá 

Leikhópi Grunnskóla 

Hornafjarðar átti sér stað 

samvinna. Nemendur unnu 

saman að hugmyndinni og 

saman bjuggu þeir til, ásamt leikstjóranum, hugmyndaheim í kringum túlkunina á 

leikverkinu. Komust að sameiginlegri niðurstöðu um persónur, leikmynd og búninga. 

Áður en ákvörðun var tekin var hugmyndin prófuð og rædd. Leikstjórinn henti fram 

hugmyndinni um að bankastjórarnir færu í fatahengi (Rannsóknardagbók 

26.01.2017). Umræða var tekin:  

 

 

 

 

 

Mynd 10: Fyrsta uppkast að bankastjórabúningunum. Allt 
opið og spurningum rigndi yfir leikstjórann. 



 

 

 
59 

 

,,Í alvöru fatahengi? ertu ekki að grínast í mér?“  ,,Hvernig klæðir maður sig 

í fatahengi“  Leikstjóri útskýrir hugmyndina. Nemendur hlusta ,,Já er það að 

virka þannig, heldur þú það?“  Leikstjóri ,,byrjum bara við skulum prófa“ .  

Prófunin fólst í því að allir þurftu að fara í fatahengin og prófa að labba með 

fatahengi. Síðan var tekið eitt bankastjóra atriði. Nemendur voru að missa sig úr 

hlátri.  

Hér er um einfalt dæmi að ræða hvernig hægt er að tala sig saman niður á eina 

hugmynd, með því að prófa í sameiningu og skoða alla möguleika sem upp koma á 

leiðinni. Nám í verki, nemendur læra á því að framkvæma, prófa, ígrunda og skoða 

og þróa verkefni sín (Dewey, 2000). Það gerist hægt og rólega þegar verið er að æfa 

leikrit. Atriði eru æfð, um þau er rætt, og það er prófað aftur. Mistök eru leyfileg á 

æfingaferlinu, því mistök geta stundum leitt af sér nýja sýn sem kemur sýningunni 

til góða. Allt æfingaferlið er alltaf talað saman um alla hluti, sjaldan er eitthvað gert 

,,af því bara“. Hér er verið að koma á þeirri sameiginlegu sýn sem leikverk þarfnast 

til að ná flæði og krafti svo það verði sýningarhæft. Líkt og kemur fram hjá Korthagen 

(2013) þá náðist þarna að fletta ofan af hugmyndinni hægt og rólega í samræðum og 

Mynd 11: Hér er svo lokaútfærslan af búningum bankastjóranna. Nemendur gátu smeygt sér í 
,,fatahengin” á sviðinu og dregið þau með sér þannig að þeir voru frjálsir ferða sinna. 
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prófunum. Það náðist að skapa mynd sem allir voru sáttir við og þótti skopleg. Á 

meðan á vinnunni stóð kom fram flæði hugmynda sem leiddi til nýrrar sýnar á 

verkefnið (Csikszentmihalyi, 1990; Korthagen, 2013).   

Eins og áður kom fram þá var Þjóðleikshátíðin alltaf markmiðið og samvera 

leikstjórans og leikaranna á æfingatímabilinu. Það er stundum flókið að halda 

nemendum við efnið og efla áhuga þeirra á því að halda áfram á æfingunum. Halda 

uppi gleði og ánægju leikaranna. Þetta þarf leikstjórinn að geta gert, líkt og kemur 

fram í rannsókardagbókinni var þetta æfingaferli samkeppnisferli við tíma nemenda. 

Með því að nýta sér aðferðir samvinnunáms og samræðuaðferða þá náði leikstjórinn 

því að nemendur upplifðu að þeir ættu hlut í leiksýningunni. Hún var þeirra sameign. 

Ef þeir eiga hugmyndina að verkinu tekst þetta oft. Líkt og Vigdís Jakobsdóttir 

(2017) benti á:  

,,Fyrir nýja leikstjóra innan Þjóðleiks sem eru að fara í fyrsta skipti í gegnum 

æfingaferli getur þetta verið hindrun sem er óyfirstíganleg, maður þarf að 

sannfæra krakkana að vera áfram. Því æfingar skarast á við aðrar tómstundir.“  

Markmið Þjóðleiks eru skýr, líkt og lýst hefur verið, og notaði höfundur þau til 

hliðsjónar í rannsókn sinni. Þeir þættir sem efla leiklistina í heimabyggð eru að 

sjálfsögðu frumsýning í heimabyggð en einnig þá verður samfélagið ríkara af 

nemendum sem halda út sýningu og sjá fyrir sér að taka þátt í leiklist eða uppákomum 

sem auðga samfélagið. Hópurinn hefur eflst af samvinnunni í Þjóðleiksverkefninu og 

treystir sér til að halda áfram.  

 

8.4. LEIKLISTIN KENNIR Á LÍFIÐ 

 
,,Kennslustundin ætti að hrista upp í huganum, koma honum á hreyfingu, ef svo 

mætti segja, vekja nokkra andlega spennu og eftirvæntingu” (Dewey, 2000). Aukið 

læsi á listformið leiklist kemur fram þegar nemandinn skilur og getur sett í 

samhengi alla fleti leikhússins líkt og stúlkurnar gerðu á leiklistarnámskeiði 

Þjóðleiks í upphafi. Að auki jókst fagþekking þeirra og þær gátu miðlað til annarra 

nemenda af upplifun sinni og þekkingu. Þessa þætti munu nemendur efalaust nýta 

sér í því að koma fram í framtíðinni.  
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 Áhrifa Þjóðleiks kemur til með að gæta í leikhúsinu á Hornafirði svo lengi 

sem þessir nemendur verða búsettir þar. Með auknu sjálfstrausti nemenda og 

þekkingu þeirra á samvinnu og samheldni líkt og varð til í hópnum má leiða að því 

líkum að þeir komi til með að láta að sér kveða í ólíkum verkefnum í framtíðinni. 

Mikilvægt er fyrir sveitarfélög á landsbyggðinni og skóla að gera sér grein fyrir því 

hversu dýrmæt reynsla það er sem þátttakendur í Þjóðleik öðlast. Það er ljóst að sú 

reynsla sem þátttakendur fá nýtist inn í þeirra samfélag sem uppbygging fyrir 

leiklistarstarfssemi en einnig nýtist reynslan til að móta hæfari samfélagsþegna 

(Dewey, 2000) Kempe & Ashwell, 2000). 

,,Ég trúi því í alvörunni og hvika ekki frá þeirri trú að leiklistin sé eitt 

máttugasta tæki sem við höfum til þess að bæta heiminn“  (Vigdís 

Jakobsdóttir, 2017) 

Þeir sem hafa upplifað valdeflingu ungmenna í gegnum leikhús hafa þessa óbilandi 

trú sem Vigdís hefur. Það er gaman að fylgjast með nemendum styrkjast í trú á sjálfa 

sig og verða færari í að skilja umhverfið sem við lifum í (Dewey, 2000; Gordon, 

2001; Johnson og Johnson, 1999; Kagan og Kagan, 2015; Robinson, 2011). 

Samfélagið okkar verður betra ef við getum sett okkur í spor annarra. Þetta læra 

nemendur í leiklist og á því að setja upp leikrit. Þegar áhorfandinn trúir leikaranum. 

Nemendur upplifa þessa tilfinningu á Þjóðleik þegar þeir ná að ræða saman um 

hlutverkin sín. Þeir geta sagt til um það hvað það er sem þeirra persóna er að ganga í 

gegnum.  

Nemandi:  

,,Já, hún lítur niður á hana, af því að hún kann ekkert á bankann. En samt 

skilur hún ekki neitt um málverk, mín sko“  ,,Hún þykist bara vera betri“  

(Rannsóknardagbók, mars 2017).  

Hér er nemandi að velta fyrir sér hvernig hennar persóna sem er framkvæmdarstjóri 

í banka talar til listráðunautarins í bankanum. Í leikritinu Loddurunum léku nemendur 

persónur sem voru í vinnu. Þar af leiðandi fullorðið fólk sem átti sér sögu. Nemendur 

þurftu að setja sig í spor persónanna í nútíð en þeir þurftu einnig að gera sér grein 

fyrir að eitthvað hafði gerst áður í lífi persónanna sem þeir þurftum að geta sér til um 
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(Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkellsdóttir, 2010; Dunnett, 2009; 

Heathcote, 1984; Neelands, 2000; Nelson, 2006).  

 Slíkar samræður auka skilning nemenda á því hvernig samskipti fólks eru, 

þær gera nemendur hæfari til samskipta við aðra þegar komið er út í lífið. Þeir gera 

sér grein fyrir því að framkvæmdarstjórinn telur sig vera með hærri stöðu þegar hann 

er í vinnunni sinni, en þar sem hann skilur ekkert í listaverkunum sem eru í bankanum 

fer hann aldrei á málverkasýningar. Hér myndast þekking hjá leikurunum, 

leikstjórinn þarf hinsvegar að benda á að einn framkvæmdastjóri í banka er ekki 

samnefnari fyrir alla framkvæmdarstjóra. Leikstjórinn verður allan tímann að vera 

meðvitaður um það að leiða nemandann áfram þannig að hann fái tækifæri til að 

skilja sjálfur hlutina en jafnframt að benda á aðra möguleika (Cullingford, 2007; 

Robinson og Aronica, 2016; Starbuck, 2012). Þannig er kennslustofa í leiklist, við 

setjum okkur í spor annarra með prófunum og samræðu.   

,,Eftir að hafa tekið þátt í svona hefur maður aðra sýn á leikritum. Mér hefur 

alltaf fundist handrit spennandi, það þetta eru bara blöð með orðum sem 

breytast í hreyfandi leik. Orðin verða lifandi. Að fá að leika með frábæru fólki 

og sjá frábært fólk að leika. Það var það besta við þátttökuna“  (Nemandi í 

Framhaldsskóla Suðurlands, 2017) 

Hér hefur átt sér stað ígrundun hjá leikara á hlutverki sínu. Hann er að upplifa getu 

sína í að skilja hvað hefur átt sér stað.  

  

9. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  

 

Eins og fram kemur í kaflanum hér á undan er þátttaka í Þjóðleik langtímaverkefni 

þar sem höfundur fór í gegnum eigin vinnubrögð sem leikstjóri í unglingaleikhúsi 

með starfendarannsókn.  

 Í upphafi voru fyrirheit um samviskusamlega unna dagbók, ljósmyndir og 

nákvæmar skráningar. Álag varð hins vegar óvenju mikið þar sem önnur leiksýning 

breytti gangi æfinganna. Vinnan við eigin sýningu varð því ekki eins nákvæm og 

höfundur lagði upp með. Þrátt fyrir það, telur höfundur sig hafa gefið leikurunum 

tækifærið sem leikstjóri, tækifæri til þess að ljúka þessu verkefni og standa eftir sem 

sigurvegarar. Nemendurnir fengu að leika með frábæru fólki og sjá frábært fólk leika, 
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þetta fannst þeim það besta við þátttökuna. Bæði í viðtölum við Leikhóp 

Grunnskólans og Leikhóp Framhaldsskólans á Selfossi kemur það sama fram að þetta 

hafi verið þeirra upplifun. Ennfremur kemur fram í báðum hópum: ,,Það að gera sama 

hlutinn, sama áhugamál, sama leikrit og aðrir“ ,,Geggjað“, ,,Mér fannst svona allir 

saman og meiri stemning“, ,,félagsskapurinn“, ,,við erum vinir þó við þekkjumst ekki 

neitt“ (Leikhópur Framhaldsskólans á Selfossi, 2017. Leikhópur Grunnskóla 

Hornafjarðar, 2017). 

 Hér hefur átt sér stað samvinnunám þar sem allur hópurinn ber ábyrgð á því 

að verkefnið takist og vinna saman að því að fá sameiginlega útkomu sem allir eru 

sáttir við (Kagan og Kagan, 2015). Sameiginlega útkoman er leiksýningin á Þjóðleik 

sem stendur og fellur með hópnum.  

 Hópur sem samanstendur af ólíkum einstaklingum nær saman á Þjóðleik, það 

kemur fram í viðtölum sem tekin voru.  

,,Ég kem úr stórum skóla þar sem er mikil svæðaskipting og svo 

starfsbrautarkrakkarnir sem eru sér vegna sinnar getu í námi, en einnig 

verknámsgreinarnar, mjög breiður skóli en ég fæ krakka úr öllum áttum, því 

þó ég trúi því ekki sjálf þá bara eftir mánuð þá er komin sameiginleg vitund 

inn í hópnum þau halda vel utan um hvort annað“ (Guðfinna Gunnarsdóttir, 

2017). 

Höfundur skráði í sína dagbók hugleiðingar sem komið hafa fram áður: 

,,Þrátt fyrir þetta (slaka mætingu) eru þau alltaf svo ánægð með það sem þau 

gera. Sitja með símana i hléum og taka sjálfur af sér á leikæfingu. Finnst allt 

í lagi að fáir mæti. Þau standa með félaganum það er eitt sem víst er“  

(Rannsóknardagbók 13.02.2017).  

Það er þessi upplifun sem leikstjórar á Þjóðleik og í grunnskólum leita eftir að búa 

til. Samstaða í hópnum, vinir, vinna saman, passa upp á hvert annað. Það að stunda 

leiklistarnám og listnám þroskar nemendur í skólum og eflir sköpunargáfu nemenda, 

þeir verða hæfari til að vinna í hópum og geta þeirra til að gefa af sér til verkefna 

eykst. Nevanen og félagar (2014) benda á að nemandi sem hefur þessa færni gengur 

betur í bóklegu námi. Þegar Kristín Á. Ólafsdóttir (2017) vann sína rannsókn (óbirta) 
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árið 2009 á Þjóðleik sagði hún að nemendur teldu sig hafa fengið mest út úr því að 

horfa á sömu leikrit sett upp á annan hátt.  

 Leikstjórinn fór óhefðbundna leið með því að láta leikarana sýna í anddyri 

skólans. Leiksviðið var óhefðbundið og áhorfendur nálægir, eiginlega inni á sviðinu. 

Þetta gerði leikstjórinn, til að sýna fram á að leikhús getur verið hvar sem er, en einnig 

til að opna sýn þeirra á listformið, fara út fyrir rammann og gefa sköpunarkraftinum 

lausan tauminn (Robinson og Aronica, 2016). Leikstjórinn gaf vonandi nemendum 

tækifæri á að gera sýninguna að sinni sýningu.  

 Aðstæður sem eru óþekktar kalla fram nýja hugsun, en líkt og Dewey (2000) 

sagði, á kennarinn, í þessu tilfelli leikstjórinn, aldrei að bjóða nemendum upp á það 

sem finnst í kennslubókinni heldur að krefjast þess að hann þurfi að leita svara. Það 

gefur þeim tækifæri til ígrundunar en einnig samræðna og lausnaleitar í hópi (Kagan 

og Kagan, 2015). Anddyrið var óvenjulegur staður, ekki hefðbundið leiksvið, sem 

krafðist þess að leikarar og leikstjóri ættu saman samræður um lausnir á stöðum 

leikara, leikmuna. Því getur höfundur ályktað sem svo að nemendur og leikstjóri hafi 

numið saman á sama tíma, þannig hafi nemendur valdeflst á æfingaferlinu og einnig 

leikstjórinn (Freire, 2009).  

 

9.1.  SVAR VIÐ RANNSÓKNARSPURNINGU 

 
Í upphafi rannsóknarinnar var lagt af stað með rannsóknarspurningu sem átti að varpa 

ljósi á markmið Þjóðleiks. Hvaða áhrif hefur Þjóðleikur haft á sýn þeirra sem tekið 

hafa þátt í leiklistarhátíð Þjóðleiks? Sýn unglinga á framtíð sína og sýn þeirra til 

leikhússins. Það sem leikstjórinn telur að hafi gerst á þessari vegferð, þegar hann 

rýnir í eigin vinnubrögð er, að sýn unglinganna hefur orðið skýrari hvað varðar eigin 

getu og frumkvæði þegar kemur að leikhúsinu. Þeir hafa gert sér grein fyrir því hvað 

liggur að baki því að setja upp leikrit og að standa með leikritinu sínu á 

leiklistarhátíðinni Þjóðleik. Nemendur hafa unnið ákveðinn leiksigur líkt og allir 

hópar á hátíðinni, hver með sínum hætti. Styrkur þeirra var margfalt meiri á hátíðinni 

en þegar sýnt var í heimabyggð. Þeim fannst það meiri ábyrgðarhluti. Því eru þessir 

nemendur færir til þess í framtíðinni að takast á við fleiri slík verkefni en einnig að 

vinna saman í hópum. Þeir geta leitað leiða á opinn og skapandi hátt, verið 

lausnamiðaðir þegar upp koma vandamál, því þeir geta sett sig í spor annarra með 
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aðstoð leikstjóra. Geta spurt spurninga sem fræða þá um líðan annarra og stöðu (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004).  

Þar sem höfundur hafði einnig markmið Þjóðleiks til styrktar rannsókninni 

verður leitast við að svara þeim spurningum, enda tengjast þau vinnu leikaranna. Í 

fyrsta lagi er það hvaða þættir eru það sem efla leiklist í heimabyggð með þátttöku í 

Þjóðleik? Þar má nefna leiksýninguna sem sett var upp í heimabyggð. Þar mættu 

áhorfendur sem glöddust yfir þessu framtaki og fannst leikritið vera gagnrýnið og 

skemmtilegt. Nemendur nefndu að Þjóðleik loknum að þeir vildu gjarnan halda áfram 

leiklistarnámi, þeir verða væntanlega áberandi í leiksýningum framhaldsskólanna 

sem þeir koma til með að stunda. Þarna hefur átt sér stað flæði hjá nemendum eða 

löngun til að halda áfram og gera meira. Þeir vilja læra meira þar sem afrakstur þeirra 

gerir þeim ljóst að hugsanlega geta þeir meira. Þeir lærðu með því að framkvæma 

(Dewey, 2000). 

Vigdís Jakobsdóttir (2017) bendir á að leiklistarstarf hafi eflst í 

heimbyggðum: 

,,Jafnvel hafa verið stofnaðir leikhópar í kringum þátttöku í Þjóðleik og þeir 

hafa starfað frá því 2009 á Austurlandi. Grunnskólar hafa boðið upp á val í 

leiklist og á nokkrum stöðum er leiklist kennd sem fag í unglingadeildum og 

á sér fastan sess í stundatöflu í dag“ (Vigdís Jakobsdóttir 2017). 

Listformið leiklist, eða að sýna leiksýningu fyrir aðra og þar með að auka læsi sitt á 

greinina, hefur einnig aukist hjá nemendum. Þeir hafa gengið í gegnum vinnuna og 

lokið við að frumsýna verkið. Þeir þekkja ferlið, þeir eru ekki útlærðir leikarar en 

hafa kynnst því að vinna heila leiksýningu og þannig náð lokamarkmiðum tíunda 

bekkjar í Aðalnámskrá grunnskóla í leiklist. Það sem hefur líka gerst að þeir hafa 

aukið orðaforða sinn í gegnum leiklistina og eru færir til að tala við sér eldri 

nemendur og fullorðana á sama grunni, með sama skilningi. Þannig hafa þeir 

fullkomnað nám sitt með því að eiga í samræðum við aðra, nemendur valdeflast og 

leikstjórinn í leiðinni, menntun beggja á sér stað á sama tíma (Freire, 2009).  

Þeir sjáanlegu þættir sem tengjast fagþekkingu atvinnuleikhússins eru 

einfaldleikinn í sýningunni sjálfri og útfærsluatriði leikhópsins og leikstjóra. Eftir að 

hafa sótt námskeiðið á Stokkseyri í upphafi æfingatímabilsins efldist þessi þekking 

bæði hjá leikstjóra og nemendum. Það á svo eftir að skila sér í áframhaldandi vinnu 
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beggja aðila. Frá upphafi var lagt af stað með það fyrir augum að sýningin kæmist 

fyrir í einn sendiferðabíl. Því var markvisst skorið niður allan æfingatímann og ef 

viðbætur áttu að vera við leikmynd voru þær ræddar í hópnum.  

,,Á námskeiðunum er unnið markvisst að því að opna huga nemendanna og 

leikstjóranna. Áhersla er lögð á að skapa listamenn sem spyrja spurninga og 

gera kröfur til leiklistarinnar“  (Vigdís Jakobsdóttir, 2017). 

Skapandi hugsun og lausnamiðuð hvað varðar unglingaleikhús, tækifærin til að nýta 

sér það sem þegar er til á heimslóðum og ekki verið að bæta við meiru en það. Þannig 

gafst nemendum þessi innsýn inn í hugarheim fagfólksins sem náðu að tengja saman 

einfaldleikann við leikritin með krafti og andagift (Nelson, 2006). Fagfólk sem er 

þekkt fyrir sína vinnu innan leikhússins leiddi nemendur og leikstjóra áfram.  

Áhrifa Þjóðleiks kemur svo til með að gæta innan samfélaganna sem leggja 

metnað og vilja í að starfrækja unglingaleikhús. Eins og hefur komið fram þarf 

samfélagið að skapa umgjörðina fyrir leikhúsið, áhorfendur þurfa að vera til staðar, 

aðstaða og vilji. Þegar þetta allt er komið saman munu uppsetningar unglinganna 

auðga samfélagið (Nevanen o.fl., 2014). Líkt og Nevanen og félagar benda á í sinni 

rannsókn er það listmenntun sem skilar betri námsárangri. En að vera þátttakandi í 

listgrein líkt og leiklist nú eða tónlist þroskar meðvitund nemenda og gerir þá bertir 

í námi (Hallett og Lamont, 2016). Meðfylgjandi í fylgiskjali 7 er samantekt Vigdísar 

Jakobsdóttur á eftirfylgni við markmið Þjóðleiks og má sjá að þessu ber saman við 

samantekt höfundar. 

 

9.2.  ÞÝÐING Á NIÐURSTÖÐUM  

 

Höfundur vann starfendarannsókn eins og fram hefur komið, rýndi í eigin vinnu og 

nemenda í átta vikur. Það sem stendur upp úr er sýningin á Þjóðleikshátíðinni. Sú 

tilfinning að þetta gekk allt saman upp, að nemendur hafi náð að koma sínu til skila.  

 Það má hinsvegar ef til vill gagnrýna og velta fyrir sér  aðkomu leikstjórans 

sem var að rannsaka eigin vinnubrögð. Sá tími sem hann missti úr á æfingarferlinu 

vegna annars verkefnis, hefði getað nýst til þess að dýpka enn sýn nemenda á leikritið 

og vinnuna í tengslum við það. Leikritið hefði orðið vandaðra, nemendur náð að túlka 

betur persónur sínar. Það má hins vegar velta fyrir sér hvort nemendur hefðu verið 
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sáttari að ná þessari viku í æfingum með leikstjóranum. Hefðu þeir náð textanum 

betur, náð að tala hægar, náð að ræða betur saman um persónur sínar? Þessu er 

ósvarað. Þó er hér leitast við að skilja og virða þá reynslu sem þátttakendurnir hafa 

fengið í Þjóðleiksverkefninu og að þeir hafi sameiginlegan skilning á reynslu sinni. 

Þar sem rannsóknin fer fram á vettvangi þar sem unnið er með einstaklinga og 

fjölbreytileika þeirra þarf sífellt að bregðast við nýjum hlutum og utanaðkomandi 

aðstæður geta haft mikil áhrif. Í lok þeirrar vinnu þarf að ígrunda ákvarðanir og 

gjörðir leikstjórans á þessum tíma. Þetta er samt sem áður órjúfanlegur hluti 

starfendarannsókna. Leikstjórinn þarf að stunda stöðuga sjálfsskoðun á meðan á 

þessu stendur en jafnframt eftir á, þegar allt er yfirstaðið, að komast að niðurstöðu 

(Dewey, 2000; Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2013). 

Það sem kom þó skemmtilega á óvart var að til að bjarga eigin skinni og halda 

nemendum í leikhópi Grunnskóla Hornafjarðar við efnið, bauð leikstjórinn 

nemendum að vera með á æfingum á leikriti framhaldsskólans og það skilaði sér til 

þeirra. Þeir lærðu textann sinn betur og fóru að dýpka persónurnar. Þeir tengdust 

undirtexta handritsins, ef svo má að orði komast. Þeir uppgötvuðu með því að horfa 

á aðra leikara vinna í allt öðru leikritið að það eru ekki bara orðin sem þarf að segja 

heldur merkinguna sem liggur að baki orðunum. Leikstjórinn hafði ekki hugmynd 

um að þetta myndi leiða til þessa árangurs, en þarna lærði hann ásamt nemendum að 

það að horfa á aðra vinna góða leikhúsvinnu skilar sér til áhugasamra leikara (Freire, 

2009).  

 Leikstjórinn hafði ekki, vegna tímaleysis nemenda, náð að koma á þessum 

skilningi um mikilvægi þess að lesa undirtextann í handritinu, nógu vel til skila, þrátt 

fyrir textaæfingar. Greinilega hefur vantað tíma í umræður um textann og innihald  

hans. Því þarf leikstjórinn að skoða sína vinnu betur með tilliti til áðurnefndra þátta 

og gefa sér meiri tíma í þessa forvinnu í framtíðinni. Það er einnig gagnrýnivert að 

leikstjórinn gerði veggspjald og leikskrá fyrir hópinn því hann var orðin óþolinmóður 

að kalla eftir því. Aftur var það tímaleysið sem kom fram og stress vegna þess hvað 

mikið var undir hjá leikstjóranum. Ritgerð, vinna og tvö leikrit. Leikstjórinn upplifði 

á þessum tímapunkti að hann væri að missa allt út úr höndunum. Hann hafði ákveðið 

að beita kenningum þjónandi forystu í leikhópnum, leiða nemendur áfram sem þjónn 

þeirra og vera ósýnilegur í ferlinu, þar sem hann sem yfirmaður ætlaði að hlusta á og 

virða nemandann í verki. Leiða nemendur áfram sem hluti af hópnum (van 
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Dierendonck, 2011; Greenleaf, 2008). Þar mistókst leikstjóranum þegar hann greip 

fram fyrir hendurnar á nemendum og gerði leikskrá og plakat fyirir þau. Í staðinn 

fyrir að vera þolinmóður og bíða, því verður hinsvegar ekki svarað hvort verkið hefði 

verið unnið. 

 Það sem tókst hins vegar vel var að gera leiksýninguna að þeirra leiksýningu 

sem hún varð. Láta ungmennin glíma við óvenjulegar aðstæður og gefa þeim tækifæri 

til að leita lausna. Læra með því að leyfa þeim að reka sig á og lagfæra. Nemendurnir 

áttu alla leikmuni og búninga í sýningunni það var þeirra hugmynd. Leikstjórinn 

leiddi þau aldrei út í hugmyndina, heldur meðvitað spurði af hverju hlutirnir væru 

svona eða hinsegin. Notaði aðferðir sem krafist er í samvinnunámi (Kagan og Kagan, 

2015) að nemendur leiti sjálf svara.Með öðrum orðum sagt var notast við skapandi 

aðferðir í kennslu (Robinson, 2011).   

 Leikhópar á Þjóðleik fá tækifæri til að sýna tvisvar sinnum sína sýningu. 

Seinni sýning Leikhóps Grunnskólans, var mun vandaðri vegna þess að nemendur 

fluttu textann sinn mun afslappaðar en áður, flutningurinn var ekki of hraður eins og 

í fyrri sýningunni. Nemendur tala svo hratt bæði í daglegu lífi og á leiksviði að ítrekað 

var skráð í rannsóknardagbók ,,tala hægar“ , ,,segja allt orðið“ . Það að fá þetta 

tækifæri til að gera betur telur Vigdís Jakobsdóttir (2017) vera nauðsynlegt, því 

leikhúsið er lifandi og hver sýning einstök. Nemendur eru mannlegir, leikarinn veit 

aldrei hvenær hann gleymir, eða hvort hann misstígur sig, rekst utan í hluti. 

Smávægilegustu atvik geta gert það að verkum að heil leiksýning fer úr böndunum í 

unglingaleikhúsinu.    

Fyrr var bent á aukinn kvíða unglinga og barna og að samskiptamiðlar, sem 

voru óspart notaðir af hópnum geta valdið truflun á sálarlífi nemenda. Í niðurstöðum 

rannsóknar Jóhönnu L. Reynisdóttur (2015) kemur það skýrt fram. Það að setja 

nemenda í aðstæður sem ,,gætu“  komið upp í daglegu lífi, líkt og persónur í 

leikritinu, og leyfa þeim að prófa viðbrögð við þeim og ræða það, getur hjálpað þeim 

seinna í lífinu í sömu eða svipuðum aðstæðum. Viðbrögðin þekkja þau af æfingum. 

Því getur leiklist aðstoðað nemendur við að valdeflast og verða sterkari einstaklingar 

og virkari í sínu samfélagi (Csikszentmihalyi, 1990; Dewey, 2000; Nevanen o.fl., 

2014).  

 ,,Allir ættu að fá að fara á Þjóðleik“  (Rannsóknardagbók 23.apríl 2017). Þetta 

sagði nemandi á leið heim af Þjóðleik. Allir þeir sem geta staðið með leiksýningu 
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ættu að fá tækifæri til að sýna sýninguna sína öðrum sambærilegum hópum líkt og 

gerist á Þjóðleik. Þar gefst ungmennum tækifæri til að þjálfa félagsfærni sína í öruggu 

umhverfi. Umhverfi sem allir skilja og þekkja því þátttakendur eru með sama 

markmið að setja upp leiksýningu (Bandura, 1977). Þetta styrkir trú Vigdísar 

Jakobsdóttur (2017) þar sem hún segist vera viss um að engin listgrein kenni betur á 

lífið en leiklistin. Því styrkir það enn betur niðurstöður þessarar rannsóknar. Hátíðin 

stendur svo sannarlega undir nafni. Það er heil þjóð sem leikur. Leikstjórinn er alveg 

sammála nemendunum og sem kennari og leikstjóri að það er upplifunin af því að sjá 

aðra leika og tala við aðra sem eru að leika sem felur í sér nám. Leiklistin og listin er 

kennslutæki skapandi hugsunar (Anderson og Dunn, 2015; Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2004; Csikszentmihalyi, 1990; Lazarus, 2012; Margrét 

Hreinsdóttir, 2012; Nelson, 2006; Nevanen o.fl., 2014; Robinson og Aronica, 2016; 

Starbuck, 2012) 

 Alkunna er að sólahringurinn hefur 24 tíma og á þeim tíma þarf að sofa til að 

næra líkama og sál. Þegar fylgiskjal 3 er skoðað má áætla að fyrir utan skólatíma 

nemenda í unglingadeild sem er 5 klukkutímar („Aðalnámskrá grunnskóla“, e.d.) 

eiga nemendur eftir að fara í a.m.k. eina tómstundagrein, læra heima og síðan á 

leikæfingu. Þetta geta verið allt í allt 5 klukkutímar sem bætast ofan á vinnudaginn. 

Þannig að varlega áætlað má segja að vinnudagur þeirra sé allt að 10 tímar. Síðan 

bætist við tími sem fer í samfélagsmiðla (Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, e.d.) en eins 

og komið hefur fram hefur hann áhrif á líðan unglinga. Þetta er skilgreint hér sem 

tímaleysi fyrir leikstjórann, það sem leikstjórinn glímir sjálfur við er líka tímaleysi 

þar sem hann er í fullri kennslu með rannsókninni. Púsluspilið að bera virðingu fyrir 

tómstundum nemenda og takast að samræma leikæfingartíma þeirra er erfitt. Því eins 

og áður sagði í rannsókninni eru skuldbindingar nemenda með öðrum hópum álag 

fyrir þá. Þessi samræming og virðingin fyrir þörfum annarra er því mikilvæg og 

nemendur skildu að sitt tímaleysi og leikstjórans gætu komið niður á leikhópnum. 

Þannig voru allir aðilar sammála um að vinna sem best á síðustu metrum 

æfingaferlisins (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Skrifa má það á nemendur að læra ekki textann sinn heima. Það var eins og 

þeim þætti eðlilegt að þetta kæmi bara hjá sér smátt og smátt. Áður hefur komið fram 

að þetta var ítrekað verið að vinna með. Rannsóknardagbókin segir þá sögu og 

vangaveltur tengdar því eins og komið hefur fram. Aftur á móti var sem nemendur 
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settu ekki samasem merki við sjálfa sig og sitt óvandað textanám þegar þeir sáu 

sýningar sem gengu illa á Þjóðleik. Tengingin var sú: ,,Það var eins gott við lærðum 

textann“ og ,,hrikalega var þetta óþægilegt“  (Rannsóknardagbók 24.04.2917). 

Tengingin kom ekki fyrr en leikstjórinn benti á þetta, hvers vegna hann lagði svona 

mikla áherslu á að læra textann. Því að hann vildi ekki að sínir nemendur upplifðu þá 

ringulreið sem skapast í leiksýningu sé textinn ekki í lagi. Líkt og það að sjá 

leiksýninguna hjá eldri nemendum í Framhaldsskóla Austur-Skafafellssýslu kom 

þeim á bragðið gerðist það sama þarna. Tengingin við raunverulegar aðstæður kenna 

nemendum að skilja afhverju hlutir eru eins og þeir eru (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004; Bandura, 1977; Csikszentmihalyi, 1990; Erna Jóhannsdóttir, 

e.d.; Heathcote, 1995; Kagan og Kagan, 2015; Kempe og Ashwell, 2000; Korthagen, 

2013; Lazarus, 2012; Nelson, 2006; Starbuck, 2012). 

Að leiða nemendur inn í rými sem er ekki hefðbundið leiksvið var ætlun 

leikstjórans til þess að sýna þeim fram á að leikrit geta farið fram allstaðar einnig í 

anddyri skólahúsnæðis, með engri hefðbundinni lýsingu. Þetta kom fram sem 

áskorun fyrir nemendur að kljást við. Það sem kom í ljós í þessari vinnu var að þeim 

fannst hún ekki erfið og tóku rýminu strax sem leiksviði eftir umræður sem greint 

hefur verið frá. Á Þjóðleikshátíðinni sjálfri setti leikstjóri leikhópinn aftur í 

óvenjulegar aðstæður í Listasafni Árnesinga. Þar var sýnt á veitingastað safnsins. 

Leikhópurinn var í fyrstu órólegur en með skoðun á rýminu var þetta gerlegt að þeirra 

mati og leikstjórans. Sýningin rann á æfingu með nokkrum breytingum þó. 

Leiksýningin sjálf með áhorfendum tókst vel eins og fram hefur komið. Uppgötvun 

nemenda var sú að leikhúsið þrífst ekki nema að það séu áhorfendur. Leikarinn vill 

að það sér horft á sig leika, því komi ekki neinir áhorfendur er engin leiksýning og 

vinnan sem hefur verið lögð í uppsetninguna fyrir bý. Áhorfendur eru næring 

listanna, því væru þeir ekki að koma til að sjá og skoða og verða fyrir upplifun væri 

engin list til (Chong, 2010). Hér læra nemendur aftur af upplifuninni, fleiri 

áhorfendur er betri en færri, sýningarnar eru ekki eins þrátt fyrir að báðar hafi gengið 

bærilega. Sú fyrri var hraðari en gekk upp en sú seinni vandaðri með færri 

áhorfendum og leikur koma meira fram hjá þeim. Listasafn Árnesinga var 

skólastofan sem dró saman þekkingu nemenda á leikverkinu, sjálfum sér og vinum 

sínum sem gerði það að verkum að flæðið í kennslunni sem hafði tekið 8 vikur í 
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æfingum náðist. Námið sem hafði átt sér stað er stutt af þeim rannsóknum og 

fræðimönnum sem vitnað hefur verið til í rannsókninni. 

 Guðfinna Gunnarsdóttir (2017), Kristín Á. Ólafsdóttir (2017) og Vigdís 

Jakobsdóttir (2017) benda á það sama og hefur verið greint frá í þessari rannsókn. 

Niðurstöðum þessarar rannsóknar svipar til þeirra upplifana þeirra líkt og höfundur 

hafði vonast til. Upplifun leikhópanna frá Fjölbrautarskóla Suðurlands og 

Grunnskóla Hornafjarðar er einnig sú sama og var hjá nemendum á Þjóðleik 2009. 

Allt styður þetta hvort annað og gefur fyrirheit um áframhaldandi rannsóknir.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að leiklist sé mikilvæg 

ungmennum og leiklist kenni þeim á lífið. Leiklistin kennir þeim að takast á við 

aðstæður sem ein leikuppfærsla býður upp á. Niðurstöður rannsóknarinnar benda líka 

á að leikstjórinn/höfundurinn þurfi að vanda textavinnu með leikurum betur en einnig 

að gefa unglingaleikhúsinu meiri tíma til að vaxa og dafna í æfingaferlinu.  

  

    

9.3.  HORFT FRAM Á VEGINN 

 
Þessi rannsókn gefur tilefni til að rannsaka enn frekar hvaða áhrif Þjóðleikur hefur á 

sýn þeirra sem taka þátt í leiklistarhátíð sem þessari. Það heillar undirritaða að taka 

þátt í Þjóðleik eftir tvö ár með leiklistarhópinn sinn. Eins og fram hefur komið eru 

skilyrðin fyrir því að taka þátt í Þjóðleik þau að hópurinn sé á aldrinum 13–20 ára. 

Það er þá tækifæri til að gefa leiklistarnemendum kost á að verða enn betri. Það ár á 

Þjóðleikur 10 ára afmæli og hefur nú fest sig í sessi í flestum landshlutum. Framtíð 

hans er björt taki grunnskólar áfram vel í verkefnið og sveitarfélög á landsbyggðinni 

láti hann sig varða. Sveitarfélögin sem styðja Þjóðleik eru ríkari fyrir vikið af 

frambærilegum nemendum sem verða hæfari samfélagsþegnar (Dewey, 2000).   

Á næstu árum væri æskilegt að sveitarfélög settu sér það markmið að kenna 

leiklist innan stundaskrár, enda er leiklist orðin að sér fagi í Aðalnámsskrá grunnskóla 

(2013). Ekki væri verra að setja upp eitt unglingaleikrit í hverri heimabyggð og mæta 

á Þjóðleik annað hvert ár. Þar með væru sveitarfélögin að styrkja sína innviði og 

nemendur fengju að blómstra innan leiklistar sem sterkari einstaklingar fyrir vikið.  

Leiksýningar geta verið svo fjölbreyttar og krefjast þess ekki endilega að setja 

upp á hefðbundin leiksvið. Því þarf ekki að kosta miklu til svo að verði til leikhús. 



 

 

 
72 

 

Allir geta sett upp leikhús fái þeir áhorfendur, því áhorfendur eru lykillinn að 

velgengi listamanna.   

Til þess að styrkja Þjóðleik enn betur er nauðsynlegt að halda utan um gögn 

sem þar safnast, tölulegar upplýsingar um þátttakendur hefðu komið sér vel í þessari 

rannsókn. Fjöldi unglinga sem sótt hafa Þjóleik frá upphafi eru sjálfsagt komnir yfir 

1000 en það er engan veginn hægt að segja til um það því þessar tölur eru ekki til.  

Tryggja þarf fjármögnunaraðila fyrir tíunda afmælisárið, þannig að hægt 

verði að halda veglega leiklistarhátíð fyrir allt landið. Í tilefni afmælisársins væri 

möguleiki á að hafa hátíðina í heila viku ef allir landshlutar kæmu saman á slíkri 

hátíð. Af hverju ætti það ekki að ganga? Landslið unglinga kæmi saman og léki fyrir 

sig og aðra sýningar sem þeir ættu og væru stoltir af. Leikstjórar gætu borið saman 

bækur sínar, leiklistargagnrýnendur mætt og fjallað um sýningarnar.  

Höfundur telur eðlilegt að halda áfram að rannsaka þátttakendur á Þjóðleik 

og honum þætti forvitnilegt að vinna slíka rannsókn þar sem skoðað væri hvað 

Þjóðleikarar frá árinu 2009 væru að gera í dag, og hvernig og hvort þeirra þátttaka á 

sínum tíma hafi breytt þeirra sýn á lífið.  

 Eingöngu lítill hluti þeirra sem hafa aðkomu að Þjóðleik er skoðaður hér, því 

opnast nú leið fyrir áframhaldandi rannsóknir á Þjóðleik. Rithöfundarnir sem skrifað 

hafa leikverk fyrir Þjóðleik frá upphafi eru nú orðnir 14 talsins, verkin sem þeir hafa 

skrifað eru öll 45 mínútur á lengd og afar fjölbreytt. Hver eru viðhorf þessara aðila 

til Þjóðleiks? Fróðlegt væri að skoða það. 

Tækninámskeið Þjóðleiks hafa verið haldin árlega, hversu margir af þeim sem 

hafa sótt þau hafa unnið í áhugaleikfélögum við tæknivinnu? Margar spurningar 

brenna á undirritaðri sem er ósvarað og fela í sér áframhaldandi tækifæri til að skoða 

og rýna í.  

Einnig má líta nánar á hlutverk Þjóðleikhússins í þessu sambandi. 

Leiðbeinendur á námskeiðum Þjóðleiks eru á launaskrá hússins og hafa verið að 

standa sig vel í að koma hugmyndum til leikaranna og leikstjóranna líkt og komið 

hefur fram. Það sem höfundur veltir fyrir sér af hverju Þjóðleikhúsið fjallar ekki 

meira um þessa leiklistarhátíð, gefur henni ekki vægi innan sýningaskrár sinnar það 

ár sem hátíðin er haldin. Þetta er fjöður í hatt Þjóðleikshússins sem hefur gefið sig út 

fyrir það að fara með sýningar á landsbyggðina því þetta er, eins og nafnið gefur til 
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kynna, leikhús þjóðarinnar. Þjóðleikur styrkir landsbyggðarstefnu hússins svo um 

munar. 

 

10. LOKAORÐ 

 
Nú sér höfundur fyrir endann á vegferð sem hefur tekið tvö ár frá því hugmyndin 

fæddist að skrifa um Þjóðleik. Mikill tími hefur farið í að hugsa um Þjóðleik og þá 

stöðu sem þessi leiklistarhátíð skipar í hugum þeirra sem taka þátt. Höfundur hefur 

lesið allt sem hann hefur komist yfir varðandi leiklistarhátíðina en það er fátæklegt 

sem er til í opinberum gögnum. Fæst þeirra eru ritrýnd þannig að leit að heimildum 

sem styðja rannsóknina hefur líka tekið tíma en um leið gert höfund víðsýnari.  

 Starfendarannsókn felur í sér tækifæri til að gera rannsóknir með fólki og 

skapa skilyrði til að efla starfsþroska, sjálfsmynd og forystu þeirra sem gera slíka 

rannsókn. Þannig spyr rannsakandinn sig gagnrýninna spurninga og hlutverk hans 

verður ósjálfrátt að stöðugri þekkingarleit í því að verða betri (Sigurlína Davíðsdóttir 

o.fl., 2013). Höfundur hefur ekki farið varhluta af því í þessari vinnu. Hann hefur gert 

sér grein fyrir sínum vanköntum og hvernig hann á að hafa tækifæri til að verða betri. 

Þetta ferli gefur tækifæri til þess, sem er eiginlega mesta uppgötvunin. Í upphafi var 

höfundur viss um að hann væri bara að gera bestu hlutina. Því er það gott fyrir sálina 

að komast að þessari niðurstöðu að geta verið betri.  

Engu að síður er þessi starfendarannsókn vegferð sem var nauðsynleg að fara 

í til þess að hægt væri að skrifa ritgerð um Þjóðleik. Því eins og áður hefur komið 

fram hafa leiklistarhátíðir ekki verið rannsakaðar á þennan hátt eða að skoða 

upplifanir þeirra sem taka þátt. Því var það leiðin í gegnum starfendarannsókn sem 

hægt var að fara því þar gat höfundur borið saman við starfendarannsóknir annarra 

kennara og rannsakað sig sem leikstjóra. Hann gat unnið með nemendum sínum að 

leiksýningu sem síðan færi á Þjóðleik og rannsakað nemendur sína í gegnum 

rannsóknardagbókina og sjálfan sig í leiðinni.  

Þjóðleikur er slíkt fyrirbæri upplifana að það þarf að rannsaka. Leiklistarhátíð 

sem þessi, líkt og niðurstöður benda til um, gefur þátttakendum tækifæri til að læra á 

lífið. Unglingarnir sem taka þátt verða betri samfélagsþegnar. Þeir geta sett sig í spor 

annarra og þannig upplifað gleði, reiði, þjáningar og sorg með því að greina aðstæður 
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og hegða sér í samræmi við þær. Tekið á eigin tilfinningum af meiri yfirvegun en 

áður.  

Í svo flóknu samfélagi sem við lifum í dag er mikilvægt að bjóða upp á slíka 

kennslustofu sem Þjóðleikshátíðin er. Kennslustofa sem kennir upplifanir í vernduðu 

umhverfi, þar sem allt er leyfilegt, enginn þarf að vera eins og hinir og þeir sem skera 

sig úr fjöldanum eru velkomnir inn.  

Þjóðleikur sem fer svo undurlágt í þjóðfélaginu þarf að berjast við fjölmiðla 

til að fá athygli en á sama tíma gefur hann fyrirheit til unglinga sem taka þátt um 

valdeflingu og aukið sjálfstraust í framtíðinni.  
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13. VIÐAUKAR 

VIÐAUKI 1 – NÁMSKEIÐ Í ÞJÓÐLEIKHÚSINU 
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VIÐAUKI 2 - TÆKNINÁMSKEIÐ 

 
 

Tækninámskeið í grunnskólanum í Hveragerði  
laugardaginn 28. janúar 2017 
Leiðbeinendur:  
Vigdís Jakobsdóttir leikstjóri, Björn Ingi Hilmarsson leikari og leikstjóri, Rebekka A. 
Ingimundardóttir leikmynda- og búningahönnuður og Egill Ingibergsson 
ljósahönnður. 
 
10.00-11.00 Allir saman. Sameiginleg upphitun – leikir.  
11.00-12.00   Skipt í hópa (Ljós/Leikmynd) Innlögn frá ljósa-hönnuði og 

búninga/leikmyndahönnuði. Leikstjórar geta flakkað milli hópanna.  
12.00-12.30 Hádegismatur 
12.30-15.00 Vinna í hópunum.  

Leikstjórar vinna með Birni og Vigdísi 
15.00-15.30 Kaffi 
15.30-16.00 Undirbúningur kynninga. 
16.00-17.00 Kynningar og lok námskeiðsins. Hóparnir koma saman og kynna það 

sem þeir eru búnir að gera. Umræður. 
 
Munið öll að koma með handritin ykkar og þeir sem ætla að fara í 
leikmyndahópinn eru beðnir um að koma með tóman skókassa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
84 

 

 

 

 

 

VIÐAUKI 3 – SAMÞYKKI UM ÞÁTTTÖKU Í RANNSÓKN 

 
 
Hveragerði 22. apríl 2017.  
 
Sæl / sæll 
 
Ég heiti Kristín Guðrún Gestsdóttir og er meistaranemi í Menningarstjórnun 
við Háskólann á Bifröst.  
 
Meistararitgerð mín fjallar um Þjóðleik og hvaða áhrif hann hefur haft á 
þátttakendur í honum í gegnum árin en einnig upplifanir einstaklinga á 
hátíðunum sjálfum. 
 
Markmiðið með þessari rannsókn er að sýna fram á mikilvægi Þjóðleiks sem 
leiklistarhátíðar fyrir ungling og að þátttaka í honum byggi upp einstaklinga til 
framtíðar.  
 
Tilgangur þessa bréfs er að fá að spyrja þig spurninga um þátttöku þína. Taka 
viðtal við þig sem nýtt verður í gagnaöflun fyrir ritgerðina. Nafn þitt mun koma 
fram þar sem þetta er fyrst og fremst könnun á upplifun þinni sem þátttakandi. 
Rannsóknin er á engan hátt megindleg nema þegar fjöldi er tekinn fyrir. Áður 
en ritgerðin kemur út munt þú fá tækifæri til að lesa ritgerðina til að fullvissa 
þig um að höfundur er ekki að fara með rangt mál. Viljir þú ekki láta nafn þíns 
getið í rannsókninni mun fyllsta trúnaðar verða gætt.  
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þátttöku í þessu verkefni þá er þér 
heimilt að hafa samband við leiðbeinanda minn Ásu H. Proppé Ragnarsdóttur 
asahragn@hi.is. 
 
Allar upptökur af viðtölum og bréfaskipti sem við komum til með að eiga verða 
ekki látin til þriðja aðila og fyllsta trúnaðar verður gætt. Gögnin verða 
eingöngu notuð við þessa rannsókn. 
 
Til að allt fari fram með löglegum og ábyggilegum hætti vil ég fá skriflegt 
samþykki þitt.  
 
Ég undirritur/aður leyfi hér með Kristínu Guðrúnu Gestsdóttur að nota 
niðurstöður úr viðtölum og að koma með nafnalusar tilvitnanir í það sem ég 
sagði í sinni rannsókn. Ég skil allt sem kemur fram hér að ofan og gef kost á að 
nota mínar upplýsingar af fúsum og frjálsum vilja í rannsókninni um Þjóðleik 
er þátttaka lífselexír skapandi einstaklinga.  
 
Nafn: _______________________________________________________ 
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Undirskrift: ________________________________________________ 
 
Netfang: ____________________________________________________ Sími: 
_______________________ 
 
Dagsetning; ______________________________________________________ 
 
Með fyrirfram þakklæti 
 
Kristín G Gestsdóttir 
Meistaranemi í menningarstjórnun 
kristinge@hornafjordur.is sími: 8986701 
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VIÐAUKI 4 – ÆFINGATAFLA LODDARANNA 

Æfingatafla: Leikhópur Grunnskóla Hornafjarðar 
 

       

Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud. Laugard. Sunnud. 

Frí 

14:20 – 
16:00 

Allt 
leikritið 

16:00 – 
18:00 
Sena: 

Forspil bls 
2, Sena 1, 

Sena 2 

14:00 –
16:00 

Sena 3, 4, 5, 
6 

14:20 
16:00 

frí frí 

16:00 – 
18.00 

Sena 6, 

14:20 – 
16:00 
Allir 

16:00 – 
18:00 

Sena 7 og 
8A 

14:00 – 
16:00  Sena 

7A og 7B 
frí frí frí 

16:00 – 
18:00  
allir 

14:20 – 
16:00 

Allt  
leikritið 

16:00 – 
18:00 

Allt  
leikritið 

14:00 – 
16:00  Allt 

leikritið 
frí 

Vinna við 
leikmynd 

 og búninga 
Rennsli 

Vinna  
við 

leikmynd 
búninga 
Rennsli 

16:00  
Allt 

leikritið 

14:20 – 
16:00 

Allt 
leikritið 

16:00 Allt 
leikritið 

14:00 – 
16:00  Allt 

leikritið 

Rennsli 
/féll 

niður 

Rennsli/féll 
niður 
Sam 

festingurinn 

Rennsli 
/féll 

niður 

16:00  
Rennsli 

14:20 – 
16:00 

Rennsli 
General 

16:00  
Rennsli 

Frumsýning 

Rennsli 
Sýning  2 og 

3 

Rennsli 
Sýning 

3 
Rennsli Rennslí 

Rennsli Rennsli 
Kl 17:00 
General 

Kl. 20;00 
Frumsýning 

   

       

 
 
Vikan 24. jan. – 19 febrúar .... æfingar tivsvar í viku þriðjudaga og fimmtudaga 
Vikan 20 – 26 febrúar sett í stöður / textavinna 
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Vikan 27. feb – 5 mars senuvinna 
Vikan 6. mars – 12. mars senum rennt, og textavinna 
Vikan 13. – 20. mars Var tekið stopp þar sem leikstjóri var að frumsýna hjá 
Framhaldsskólanum í Austur-Skaftafellssýslu 
Vikan 20. – 26. mars Rennt og lagað 
Vikan 27. – 30- mars Generalprufa / frumsýning kl. 20:00 
 
 
 
 
Aðrar tómstundir sem þarf að taka tillit til 

 
 

 Mánud
agur 

Þriðju
dagur 

Miðviku
dagur 

Fimmtu
dagur 

Föstud
agur  

Laugar
dagur 

Fótb. 
stelp
ur 

17:30 
Margr
ét 
Thelm
a 
Harpa 

17:30 
Margr
ét 
Thelm
a 
Harpa 

x 17:30 
Margrét 
Thelma 
Harpa 

18:00 
Margr
ét 
Thelm
a 
Harpa 

11:00 
Margré
t 
Thelma 
Harpa 

Fótb. 
strá
kar 

19:00 
Júlíus 
Axel 

X 
Júlíus 
Axel 

16:45 
Júlíus 
Axel 

19:00 
Júlíus 
Axel 

16:30 
Júlíus 
Axel 

x 

Körf
u. 
strá
kar 

16:50 
Júlíus 

x 18:50 
Júlíus 

16:50 
Júlíus 

x x 

Blak 15:40 
Íris 
Styrmi
r 

 15:40 
Styrmir 
Íris 

   

Tóns
kóli 

15:30 
Thelm
a 

16:15 
Íris, 
Thelm
a, Axel, 
Margr
ét 

  15:00 
Íris 

 

Lúðr
as. 

 19:30  
Íris, 
Thelm
a, Axel, 
Margr
ét 

    

Nett
o 

15:00 
Ástrós 

  15:00 
Ástrós 

  

Sund  16:00 
Íris 

 16:00 
Íris 
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Persónur:  
Áslákur / Júlíus 
Ásdís / Margrét 
sögumaður2 / Margrét og Sögumaður1 / Styrmir 
Adda / Ástrós 
Einar / Axel 
Guðrún / Íris 
Hreggviður / Birna 
Tryggvi / Harpa 
Ásgrímur / Thelma 
Sigurjón / Ástrós, Júlíus 
Vincent / Birna 
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VIÐAUKI 5 – LEIKSKRÁ  

 
 



 

 

 
90 

 

VIÐAUKI 6 – SÝNINGASKRÁ HÁTÍÐARINNAR 
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VIÐAUKI 7 – MARKMIÐ OG GILDI ÞJÓÐLEIKS 

 

 
 
 
Markmið og gildi 
 
 

Þjóðleikur er leiklistarhátíð ungs fólks sem haldin er annað hvert ár á 
landsbyggðinni. Þekkt íslensk leikskáld eru fengin til að skrifa krefjandi og 
spennandi verk fyrir 13-20 ára leikara sem svo eru sett upp í hinum ýmsu 
byggðum landsins. Lokahátíðir eru haldnar að vori þar sem allar sýningar í 
hverjum landsfjórðungi koma saman á stórri leiklistarhátíð.  
 
Verkefnið fór fyrst fram á Austurlandi veturinn 2008-2009 var endurtekið á 
Austur- og Norðurlandi 20010-2011 og veturinn 2012-2013 fór það fram í á 
Austurlandi, Norðurlandi vestra, Norðurlandi eystra og Suðurlandi. Veturinn 
2014-2015 er stefnt að því að sömu landshlutar verði með og Vestfirðir að 
auki.  
 
Markmið verkefnisins er skýrt: Að tengja Þjóðleikhúsið á lifandi hátt við ungt 
fólk á landsbyggðinni og efla þannig bæði áhuga þeirra og þekkingu á 
listforminu.  
 
Ávinningur Þjóðleiks hingað til hefur verið fjölþættur. Hann hefur haft 
mælanleg áhrif á áhuga ungs fólks og afstöðu til leikhúss á þeim 
landsvæðum sem verkefnið hefur náð til. Eftir að Þjóðleikur hóf göngu sína 
hafa skólar í viðkomandi landshlutum í auknum mæli boðið upp á valáfanga 
í leiklist og orðið hefur til nýr og frjór vettvangur til samvinnu fyrir kennara og 
aðra sem áhuga hafa á að vinna að leiklist með ungu fólki.  
 
Auk þess að virkja hundruðir til þátttöku í uppsetningu leikverka hefur 
aðsókn á sýningar og lokahátíð Þjóðleiks verið einstaklega góð. Þannig 
hefur hann einnig stuðlað að auknu læsi á listformið langt út fyrir þann hóp 
sem tekur beinan þátt í verkefninu.  
 
Skapandi hugsun og hugmyndavinna er lögð til grundvallar á 
undirbúningsnámskeiðum sem Þjóðleikhúsið býður fullorðnum 
leiðbeinendum verkefnanna á. Áhersla er lögð á að fá þátttakendur til að 
ögra sjálfum sér og hugsa sem skapandi listamenn.  Með því að leita út fyrir 
ramma hins augljósa og hugsa um hvert smáatriði sem listræna ákvörðun 
má gefa hverju leikverki nýjar víddir og undirtexta sem gera nálgunina miklu 
áhugaverðari fyrir áhorfandann.  
 
Á lokahátíðum Þjóðleiks blasir við hversu ólíkar leiðir má fara að einum og 
sama textanum. Það er engu líkt að fylgjast með ungu leikhópunum horfa á 
aðrar uppsetningar en þeirra eigin á sama verki og heyra þau svo tala 
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saman af ástríðu og þekkingu um hinar mismunandi túlkunarleiðir, 
persónusköpun og stíl. Reynslan hefur gefið þeim aðgang að orðræðunni 
og þau hafa fengið lykla í hendurnar sem opna dyrnar að virkri þátttöku   í 
menningarlegri samræðu í miklu víðara samhengi.  
 
Vigdís Jakobsdóttir, hugmyndafræðingur og framkvæmdastýra Þjóðleiks. 
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