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Formáli  

 
Þessi ritgerð er skrifuð til fullnaðar B.Ed.-prófs við kennaradeild á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands. Á kjörsviðinu mínu, Tónlist, leiklist, dans kynntist ég góðum og 

metnaðarfullum kennurum sem hafa sýnt mér hvernig er að vera góður kennari og hvernig 

á að koma fram af virðingu og umhyggju. Hugmynd að þessari ritgerð kom til við kennslu í 

Grunnskóla Hornafjarðar þegar ég fékk tækifæri á að kenna leiklist á unglingastigi. Ég vil 

færa Kristínu G. Gestsdóttur, aðstoðarskólastjóra Grunnskóla Hornafjarðar bestu þakkir 

fyrir gagnlegar ábendingar og aðstoð varðandi hugmynd að lokaverkefni.  

         Það lá beinast við að biðja Ásu Helgu Ragnarsdóttur, aðjúnkt, að vera leiðbeinandi 

minn við þetta verkefni en hún hefur leiðbeint mér í náminu og verð ég henni ævinlega 

þakklát. Ég vil þakka henni fyrir góða leiðsögn og hvatningu. Ég vil þakka fjölskyldu minni 

fyrir þolinmæðina á meðan ég var að skrifa og stuðning við skriftir. Einnig vil ég þakka 

nemendum í Grunnskóla Hornafjarðar fyrir jákvæðni og þátttöku sína í verkefninu ásamt 

Maríu Rut Baldursdóttur fyrir yfirlestur.  

       Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, 

hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag.  

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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Ágrip  

Í þessari ritgerð er skoðað hvernig trúðaleikur gagnast börnum í skólastarfi. Að auki er 

fjallað um bakgrunn trúða og rætt um gerðir þeirra allt frá upphafi þess að trúðar voru 

skapaðir til dagsins í dag. Höfundur vann trúðasýningu í Grunnskóla Hornafjarðar í janúar, 

febrúar og mars árið 2018 og stóð ferlið yfir í 8 vikur. Nemendur í 9. og 10. bekk tóku þátt. 

Á þessum átta vikum æfðu nemendur trúðasýningu og fluttu fyrir börn á leikskólastigi 

og yngsta stigi grunnskóla í sveitafélaginu Hornafjarðar. Sýningin fór fram í tónlistarsal 

Tónskóla Austur-Skaftafellssýslu. Undirrituð hjálpaði nemendum að skapa sinn trúð og var 

til stuðnings við smíði sýningarinnar, en sýningin var alfarið undir nemendum komið. Eftir 

trúðasýninguna svöruðu nemendur nokkrum spurningum sem tengdust ferlinu frá fæðingu 

trúðsins þeirra og að trúðasýningu, að auki var spurt hvort ferlið hefði haft áhrif á líðan 

nemendans. 
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1 Inngangur  

Löngum hefur verið sagt að hláturinn lengi lífið og að fólk með góða kímnigáfu sé ekki eins 

stressað og annað fólk og glími við færri sjúkdóma en aðrir Aftur á móti hefur húmor ekki 

verið skráður sem læknandi áhrifavaldur fyrr en u.þ.b fyrir 30 árum síðan. Í dag koma 

leikarar inn á spítala í trúðagervum og fá oft sjúk börn til að hlæja. Þeir taka þátt í 

sjúkraþjálfun barnanna. Æfingar eru settar upp sem leikir, í stað þess að barnið þjáist þá 

hefur það gaman af. Þeir koma inn sem hress andblær og ná stundum að bæla niður 

sársauka, þjáningu og kvíða barnanna (Hope, 1988). 

Að vinna með trúða og trúðatækni getur einnig haft áhrif í skólastarfi. Vinna með 

trúða vekur kátínu og gleði og nemendur gleyma oft stund og stað í leiknum. Nemendur fá 

að skapa sinn eigin trúð, með göngulagi, rödd, kækjum og sínu eigin trúðanefi. 

  Í þessari lokaritgerð er komið inn á svið leiklistar þar sem trúðurinn verður í 

aðalhlutverki. Stuttlega verður skoðað hvað liggur á bakvið hlátur og kímnigáfu. Trúðar hafa 

lengi verið þekktir sem tákn skemmtunar í heimi leikhúss, fjölleikhúss, sjónvarps og 

kvikmynda, hér verður fjallað um sögu þeirra og þróun í tímans rás. Einnig er fjallað um 

smiðju í Grunnskóla Hornafjarðar þar sem settur var upp trúðaleikur leiklistarkennslu. Í 

lokin verður fjallað um hvernig trúðaleikur gæti nýst sem kennsluefni í grunnskólum.  

    Vonandi gagnast efni þetta kennurum. Það er trú mín að trúðaleikur í skólastarfi geti 

hjálpað mörgum nemandanum, sérstaklega þeim sem hafa einangrast félagslega innan 

skóla eða eiga í erfiðleikum í námi eða heima fyrir og einnig þeim sem eiga um sárt að binda. 

Trúðaleikur gleður, bætir, hressir og kætir.  
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2  Saga trúða 

 

Hlátur og húmor hefur lengi verið talinn hafa áhrif á heilsu og velferð manna og má rekja 

það langt aftur allt til Gamla testamentisins „Glatt hjarta veitir góða heilsubót, en dapurt 

geð skrælir beinin“ Orðakviðirnir 17:22.(Biblían, 1981). 

Vísindamenn segja, að hlátur kalli fram heilsubætandi lífeðlisfræðileg áhrif. Allt 

bendir til þess að kímnigáfa geti beinlínis dregið úr sársauka til dæmis í tengslum við  

gigtarsjúkdóma (Hope, 1988).rf skemmtun. Í grein eftir Christian Bisson og John Luckner 

(1996) kemur fram kennslufræðilegur ávinningur sem tengist því að hafa gaman. Til að 

upplifa ánægju verður fyrst og fremst að leyfa huga manns að skynja ástandið eins 

skemmtilegt og hægt er. Hlátur og kímnigáfa hvetja heilann til að framleiða hormón sem 

stjórnar endorfín (Bennett & Lengacher, 2008). Hlátur og kímnigáfa hefur því það vald að 

stjórna sársauka með því að leiða athyglina frá sársaukanum, minnka þá spennu sem 

sársauki hefur í för með sér ásamt því að framleiða endorfín sem er náttúruleg verkjastilling. 

Húmor þræðir alla króka og kima mannlífsins og svo virðist vera að enginn áfangastaður sé 

honum óviðkomandi (Hope,1988). Elstu heimildir af trúðum má rekja allt aftur til forn-

Egypta. Málaðar myndir hafa fundist á veggjum í gömlum helli sem staðsettur er á eyjunni 

Krít á Grikklandi að myndirnar á veggjunum séu allt frá 2500 fyrir krist. dvergar í hlutverkum 

trúða og léku listir sínar til að skemmta faraóum. Þeir voru kallaðir Danga taldir búa yfir 

yfirnáttúrulegum hæfileikum. 

Á þessum tíma lifðu einnig svokallaðir pygmýar frá Afríku og voru þeir oftast kallaðir 

hirðfífl. Pygmýar voru hópur manna þar sem fullorðnir karlmenn náðu ekki 150 cm hæð, en 

slíkir menn eru þekktir í dag sem dvergar (Gibbons, 2009). Hirðfíflin voru vinsæl meðal 

indíánaþjóðflokka í Mið-Ameríku sem og efnaðra Rómverja á miðöldum. Í Ameríku voru 

indíánar með sína tegund af trúðum og voru þeir andhverfa þess sem þótti venjulegt. Sumir 

ættbálkar indíána trúðu því að trúðar hefðu þann mátt að lækna ákveðna sjúkdóma og voru 

þeir virtir innan þeirra ættbálka. Hirðfífl voru einnig í hirð konunga og drottninga eins og til 

dæmis Englands. Einkenni þeirra voru litríkur fatnaður og yfirleitt voru þeir með furðulega 

hatta á höfði. Hlutverk þeirra voru að skemmta konungbornu fólki sem og almenningi 

(Clown History, e.d.). Fornir trúðar á tímum endurreisnarinnar áttu ekki einungis að fá 
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áhorfendur til að hlæja heldur styrktu þeir einnig trúarleg og menningarlegt gildi fyrir 

áhorfendur sína. Þeir voru hvattir til að tala fyrir breytingum í samfélaginu. Oft lögðu þeir 

fram svokölluð Tarot-kort og voru þau notuð til að spá fyrir um framtíðina (Bunning, 2013). 

Til skemmtunar sögðu þeir brandara, framkvæmdu sjónhverfingar, héldu boltum á lofti, 

voru með töfra, línudans, gleyptu eld og framkvæmdu ýmsa loftfimleika (Pipkin, 1989). 

  Grískir trúðar voru afar vinsælir. Grísku trúðarnir voru oftast sköllóttir, þeir báru 

trégrímu með stórum munni eða voru með dýrahöfuð. Þeir klæddust fötum sem búið var 

að stoppa í og voru stórir og sverir. Á trúðasýningum áttu þeir það til að gera grín að 

áhorfendum og köstuðu hnetum til þeirra (Mcvicar, 1987).  

Í Englandi var hlutverk trúða einungis að láta áhorfendur hlæja, þeir voru ekki með 

sérstakar trúðasýningar heldur voru hluti af öðrum sýningum. Á tímum William 

Shakespeares þróaðist trúðurinn frá því sem áður var í Englandi. Shakespeare gaf honum 

talmál og notaði hann trúðinn oft til þess að minnka spennuna í harmleiknum. Í Frakklandi 

voru trúðar í tveggja lita búningi og voru þeir yfirleitt kallaðir „light hearted“ trúðar, eða 

eins og sagt er á íslensku þeir voru léttir í sinni. Ef trúður var einn á ferð í Frakklandi þá var 

hann kallaður Pierrot en hann var fyrsti trúðurinn sem málaður var hvítur í framan sem er 

algengt í dag.  

Á Ítalíu voru trúðar mjög alvarlegir, þeir klæddust víðum buxum með slá og 

uppmjóann hatt. Frá Ítalíu kom trúðurinn sem hló þegar hjartað hans var að bresta. Ítalski 

trúðurinn að nafni Harlequin réði í ítalska leikhúsinu, hann var trúður sem hafði það 

markmið að skemma og spilla fyrir brögðum annarra trúða. Trúðarnir í ítalska leikhúsinu 

höfðu allir sérstakt hlutverk, persónur þeirra báru karektereinkenni sem allir þekktu. Enn 

þann dag í dag eru leikverk sett upp í anda Harlequin. 

Í Asíu voru trúðar sem báru grímur og hatta af öllum stærðum og gerðum, skemmtu 

fólki og voru algengir í sirkus. Enn í dag eru trúðar sem líkjast þeim sem voru til fyrir 

þúsundum ára. Þeir eru kallaðir P'rang og klæðast stórum grímum og hafa túrbana sem eru 

jafn stórir og þeir sjálfir (Mcvicar, 1987). 

Trúðurinn með rauða nefið er algengastur nú til dags og nota flestir trúðar það þegar 

þeir koma fram. Upphaf trúðsins með rauða nefið má rekja til rússneska trúðsins Albert 

Fratellini sem hafði stórt rautt nef á sér þegar hann vildi leika ýkta útgáfu af drukknum trúði. 
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Nefið var stórt, mikið og þrútið sem gaf honum sérkennilegt persónueinkenni (Clown 

History, e.d.). 

Saga trúða hefur verið ótrúlega litrík og fjölbreytt, sinn er siður trúða í landi hverju, 

en eitt er víst að trúðar munu fylgja mannkyninu áfram, hver með sínum hætti.                                                                                            

 

2.1.1 Tegund trúða 

Í heimi trúða eru til nokkrar tegundir. Þrjár klassískar tegundir þróuðust í gegnum aldirnar 

og eru allir nútíma trúðar afbrigði af þessum tegundum (Clown History, e.d.). Fyrst ber að 

nefna „The Whiteface clown“ eða hinn hvít andlitsmálaði trúður og er hann klassíska 

hirðfíflið. Allt andlitið er málað hvítt og síðan er bætt við svörtu og rauðu. Einkenni hans 

eru að hann er virtur, klár og hafði talmál. Þessi trúður var hafður sem kynnir á hinum ýmsu 

trúðasýningum. Þessi trúður varð til í kringum 1865. 

„The Auguste clown“ er hinn dæmigerði trúður sem við sjáum í bókum og á 

sirkusspjöldum. Andlitið er málað í bleikum tón frekar en hvítum, rauðir og svartir litir 

notaðir í andlitið og stærðirnar ýktar. Fötin sem hann klæðist eru oftast of stór eða of lítil 

með allskonar mynstri. Þessi klassíski trúður varð til um 1900. Nafnið Auguste clown er talið 

koma af sögu um ungan lærling að nafni Tom Belling sem var að læra hjá virtum þýskum 

sirkusi að nafni Renz. Forstjóri sirkusins var þekktur fyrir að henda lærlingum og 

starfsmönnum út úr sirkusinum um leið og þeir gerðu lítil mistök og stigu út fyrir línuna ef 

svo má segja. Þegar Renz sirkusinn var í Berlín, reytti Tom yfirmann sinn til reiði og var 

honum skipað að halda sig frá sviðsljósinu í fjórar vikur. Á meðan á banninu stóð leiddist 

Tom mikið og reyndi að skapa ýmis ný atriði, má þar nefna að „joggla”en það er að halda 

boltum á lofti, vera með gamlar hárkollur, hann klæddi sig í stórar kápur, öfugsnúnar og í 

stóra skó. Þegar hinir lærlingarnir sáu til hans veltust þeir um af hlátri og mönuðu hann upp 

í að mæta svona á stóra sviðið án leyfis. Á meðan Tom var að gægjast baksviðs, kom 

yfirmaðurinn og gaf honum eitt gott högg á kjammann þannig að hann hentist inn á sviðið. 

Í öngum sínum reyndi hann að standa upp í stóru skónum, í stóru kápunni og átti erfitt með 

að koma sér útaf sviðinu. Áhorfendur voru ánægðir með þessa undarlegu innkomu og sumir 

hrópuðu „Auguste! Auguste!” sem er þýskt slangur yfir auli (e. idiot). Hræddur og 
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skömmustulegur reyndi Tom að komast út af sviðinu, loksins komst hann baksviðs þar sem 

yfirmaður hans tók við honum hlægjandi og var ánægður með hann (Raymond, 2012).  

Sá þriðji er „The character clown“, hann getur verið margvíslegur, getur verið leiður, 

glaður, með stórt nef, skrítið skegg, úfið hár og búningurinn hans getur verið í öllum 

stærðum og gerðum.  

Trúðar voru áður fyrr alltaf karlkyns, það var ekki fyrr en á sjötta áratugnum 20.aldar 

sem fyrsti kvenmanns trúðurinn kom fram, en sá trúður var Amelia Butler sem tók þátt og 

ferðaðist víða með sirkushópnum „Nixon‘s Great American Circus“ frá Bandaríkjunum 

(Mcvicar,1987).  

Eins og fram hefur komið þá hefur í gegnum tíðina verið mismunandi gerðir af 

trúðum. Og þeir haft mismunandi útlitseinkenni  
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3 Að verða trúður  

Eitt helsta tákn trúðsins er hið rauða nef og er það talið vera minnsta gríma í heimi (Lecoq, 

2018). Að setja upp nefið og breyta sér í trúð er ákveðin vinna og notkun grímunnar er 

veigamikill þáttur í þjálfun í því að verða trúður. Trúðatækni er mikilvægur hluti í þjálfun 

leikara vegna þess að þessi tækni eykur hæfni leikarans til að takast á við erfiðar og snúnar 

aðstæður sem krefjast þess að leikarinn höndli áhættu en haldi um leið í leikgleðina. 

Hvað þarf að vera til staðar svo að hægt sé að skapa trúð? Að vera trúður er ekki 

meðfæddur hæfileiki, það kallar á þrotlausar æfingar. Til þess að verða trúður þarf að beita 

ákveðinni tækni. Það eru ákveðnar grunnreglur sem þarf að fylgja eftir, reglur sem hljóma 

einfaldar en geta verið þrautinni þyngri að fara eftir.  

Fyrsta regla í tengslum við það að skapa trúð er þriggja sekúndna reglan. Hún lýsir 

sér svo að alltaf þarf að bíða í þrjár sekúndur áður en trúður bregst við spurningum eða 

öðrum tilboðum um samskipti frá öðrum (Lecoq, Carasson, e.d.). Kennari býður einum 

nemanda að setjast í stól, sem settur er fyrir framan áhorfendur. Nemandi er beðinn um að 

loka augum og beygja höfuð sitt niður og klemma fast aftur augum. Kennari spyr nú 

spurninga og þá þarf nemandi að hafa í huga þriggja sekúndna regluna. Markmið með 

spurningum kennarans er að fá nemandann til að einbeita sér, tæma hugann og hugsa ekki 

of mikið. Það er gott að hafa í huga þegar kennari spyr spurninga að hafa þær fjölbreyttar 

og ekki of markvissar. Dæmi um spurningar eru: „ Nefndu fimm súkkulaðitegundir“, „Setur 

þú Cheerios eða mjólk á undan í skálina?“, „ Borðar þú ís með dýfu?“, „Hvað rímar við orðið 

stóll?“, „Hver er uppáhalds maturinn þinn?“, „Tannburstar þú þig með vinstri eða hægri 

hendi?“, „Bleytir þú tannburstann áður en þú setur tannkremið á?“, „Hvað borða snákar?“, 

„Hvað eru margir gluggar í skólanum?“. Eftir að kennari hefur spurt spurninganna, biður 

kennari nemandann um að telja rólega frá t.d tölunni þrettán og niður og þegar því er lokið 

þarf nemandinn að teygja sig eftir rauðu nefi sem liggur á gólfinu fyrir framan hann, án þess 

að opna augun. Því næst er nemandinn beðinn um að rísa upp í rólegheitum og opna augun. 

Þegar nemandi hefur lokið þessu og opnað augun þá heilsar kennari og spyr trúðinn að 

nafni. Með þessari tækni fæðast trúðar (Tinna Lind Gunnarsdóttir, 2013).  

Trúðar notast við leik í túlkunn sinni. Tengsl leiks (e. Play) og menntunar hafa lengi 

verið kunn. Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram „Leikur er mikilvæg námsaðferð sem 
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opnar víddir þar sem sköpunargleði barna og ungmenna getur notið sín. Hamingja og gleði 

liggja í því að finna hæfileikum sínum farveg og að fá að njóta sín sem einstaklingur og sem 

hluti af heild. Sköpun er mikilvægur grunnur að því að horfa til framtíðar og móta sér 

framtíðarsýn, taka þátt í mótun lýðræðissamfélags og skapa sér hlutverk innan þess“ 

(Mennta-og Menningarmálaráðuneytið, 2013). Tilvitnunin er nokkuð lýsandi fyrir trúðaleik 

þar sem leikur, dans, spuni, sköpun og gleði eru hluti leiksins. 

Reynslan sem felst í því að fara í gegnum þetta ferli ýtir á nemandann að vera 

skapandi og nýta sér ímyndunaraflið til fulls og þannig skapast flæði með nýrri sýn á 

aðstæður trúðsins. Nemandanum gengur því betur að setja sig í spor trúðsins (Kristín 

Guðrún Gestsdóttir, 2017). Hugtakið reynsla (e. Learning by doing) kemur frá John Dewey 

en hann var einn áhrifamesti heimspekingur, sálfræðingur og uppeldisfrömuður 

Bandaríkjanna (Jóhanna Einarsdóttir & Ólafur Páll Jónsson, 2010). Dewey vildi meina að 

reynsla eigi sér aldrei stað í tómarúmi heldur verður hún til í ákveðnu samhengi, við 

ákveðnar aðstæður og í samskiptum við umhverfi þess sem fyrir reynslunni verður (Dewey, 

1997).   

Trúðar fæðast og verða til fyrir sköpun þess sem fæðir trúðinn.  Ýmsum aðferðum 

er beitt við þessa fæðingu og opna þær víddir þar sem sköpunargleði nemenda nýtur sín. 

 

3.1.1 Framkvæmd 

Í þessum kafla verður því lýst hvernig grunnskólanemar Grunnskóla Hornafjarðar, ásamt 

kennara sínum, settu upp trúðasýningu þar sem notast var við trúðatækni. Farið verður 

gróft í hvernig kennslustundirnar voru uppbyggðar. Nemendur í 9. og 10. bekk sóttu þessa 

leiklistarsmiðju. Í Grunnskóla Hornafjarðar eru list-og verkgreinar kenndar í smiðjum og vali 

fyrir utan íþróttir, sund og tónmennt. Í smiðjum fara nemendur í sömu greinina nokkra tíma 

á viku og skiptist veturinn í fjögur tímabil þannig að hver smiðja stendur yfir í átta vikur 

(Grunnskóli Hornafjarðar, 2017). 

Fyrsta kennslustund smiðjunnar var kynning á viðfangsefni námskeiðsins, trúðatækni. 

Nemendur fengu fyrirlestur um trúða, sögu þeirra og einkenni. Nemendur voru ákaflega 

spenntir og hugmyndaflug þeirra fór strax í gang. Eftir kynningu var farið yfir efni tímanna 

næstu átta vikurnar. Markmið kennslunnar voru eftirfarandi; 
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• að nemendur þekki sögu trúða frá upphafi og geti nefnt helstu tegundir trúða 

• að nemendur geti búið til sinn eigin trúð  

• að nemendur geti samið, leikið og æft trúðaatriði 

• að nemendur geti unnið saman að því að setja upp trúðasýningu.  

 

Kennslustundir smiðjunnar eru fyrstu tveir tímar dagsins. Upphitun hvers tíma 

reyndi á einbeitingu nemenda, hreyfingu og sköpun með tjáningu. Alls voru níu 

nemendur sem sóttu þessa smiðju.  

3.1.2 Hvernig er þinn trúður?  

Næstu tíma unnu nemendur með trúðinn sinn, þeir þurftu að hugsa út í persónueinkenni, 

útlit og innri mann, þeir þurftu að skapa sinn eigin trúð. Það er vinna að láta allt smella 

saman og skapa trúverðugan trúð. „ To speak or not to speak“, ef trúðurinn er mállaus þarf 

að rækta þann eiginleika (Mcvicar, 1987). Ef trúðurinn er með mál þarf að huga að því 

hvernig rödd hans er, er hún skræk, djúp eða venjuleg? Í hvernig fötum er trúðurinn? Það 

þarf að huga að því snemma í ferlinu hverju trúðurinn klæðist því það þarf að æfa sig og 

hreyfa sig á ákveðinn hátt í búningum. Oft geta skapast persónueinkenni í gegnum 

klæðaburð(Pipkin,1989). 

Þessar átta vikur sem höfundur vann með nemendur varl lagt fyrir fyrir margs konar 

verkefni. Til að æfa göngulag trúðsins var farið í verkefni þar sem markmiðið var að 

nemendur myndu finna göngulag trúðsins síns og með því gætu skapast einkenni trúðsins. 

Verkefnið fór þannig fram að allir nemendur settu á sig rauða nefið og stilltu sér upp í röð 

öðru megin í salnum. Útskýrt var að nú ættu þeir að ganga þvert yfir salinn sem þeirra 

trúður. Þeir voru hvattir til þess að hafa í huga að hægt væri að ganga hægt, hratt, lágt, hátt, 

sikk sakk eða öðrum aðferðum. Fyrst gengu þeir yfir án tónlistar og síðan með tónlist.  

Nemendur gengu þvert yfir salinn og útkoman varð bráðskemmtileg. Sumir gengu 

feimnislega, aðrir ákafir og glaðir.  

Ein gangan fól í sér að leika athafnir á meðan gengið væri yfir salinn, til dæmis, tína 

upp blóm á leiðinni, borða banana, skauta, hnerra, hiksta eða halda á heitum platta.  

Í síðastu göngunni áttu nemendur að ganga yfir ósýnilegt reipi sem búið var að setja 

þvert yfir salinn. Nú reyndi á jafnvægið. Útkoman var athyglisverð, sumir trúðar duttu 
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aðrir duttu næstum því og sumir voru mjög góðir í að ganga eftir ósýnilega reipinu 

(„Drama Notebook“, 2017) 

Annað verkefni sem lagt var fyrir nemendur var skriflegt verkefni. Verkefnið innihélt 

spurningalista um hvernig karaktereinkenni trúðsins þeirra væru. Verkefnið var á ensku 

og þar af leiðandi öðluðust þau örlitla enskukennslu á sama tíma. Verkefnið voru 

nokkrar spurningar.  Spurningar verkefnisins voru eftirfarandi:  

• Nafn trúðsins. 

• Aldur. 

• Hvernig er persónleiki karaktersins? 

• Hvernig er persónleiki hans öðruvísi en þinn eiginn persónleiki? 

• Hvernig hreyfir karakterinn sig?  

• Hvernig er rödd karaktersins? 

• Er karakterinn þinn góður, vondur eða mitt á milli? 

• Skrifaðu fimm orð sem lýsa þínum karakter. 

• Í hvernig fötum klæðist þinn karakter? („Drama Notebook“, 2017) 

 

Með þessu verkefni voru nemendur komnir með góða mynd af sínum trúð. 

Hver trúður átti að hafa sína hæfileika og það var tekinn góður tími til að finna þá.  

 

3.1.3 Að undirbúa atriði 

Að undirbúa atriði getur verið flókið ferli, það þarf undirbúning til þess að koma 

hugmyndarfluginu af stað. Það var tekinn góður tími til að undirbúa atriði og lagt var fyrir 

verkefni og æfingar sem réðust mikið af spuna. Áður en hafist var handa fóru nemendur í 

búninga og settu upp rauða nefið. Allir settust á stóla í röð upp við vegg í litlum hópum, 

tveir til þrír saman. Hver hópur átti að leika atriði á ákveðnum stöðum sem trúðar. Á blaði 

voru hugmyndir sem kennarinn notaðist við en sett var númer við hverja athöfn og við 

hvern stað og fengu trúðarnir að velja númer ( Sjá fylgiskjal 1.).  

Hóparnir voru aldrei þeir sömu, en nemendum var reglulega skipt upp. Ýmsar 

aðferðir er hægt að nota við að skipta nemendum í hópa. Miklu skiptir að vanda vel til 

hópaskiptingarinnar og ígrunda hvaða aðferð hentar best í hvert skiptið. Kennari þarf þá að 
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hafa í huga hvernig nemendahópurinn er samsettur, hverjir vinna best saman og hverjir 

vinna ekki vel saman (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Í þessu tilfelli notaði höfundur hagnýtt forrit 

sem ber nafnið „Team shake“. Team Shake er forrit þar sem kennari getur sett nöfn 

nemanda inn og forritið velur handahófskennt í hópa.  

Undir hverju atriði var spiluð tónlist eins og sirkustónlist og tónlist úr þöglu 

bíómyndunum. Tónlistin lífgaði upp á atriðin og virtust trúðarnir komast betur inn í 

spunann. 

Næsta æfing var einstaklingsæfing þar sem hver og einn trúður kom og bjó til atriði 

sem þeim var sagt að gera. Sem trúðar léku þau eftir fyrirmælum þangað til kennari 

klappaði og þá var næsta skref að gera athöfnina áhugaverðari. 

Þessi æfing hljómaði auðveld að mati nemenda en var ekki svo auðveld í framkvæmd.  

Athafnir sem notast var við voru eftirfarandi:  

• Þvo glugga 

• Bursta tennur 

• Borða hamborgara 

• Sópa 

• Hengja upp þvott 

• Lesa bók 

• Klæða sig 

 

Önnur æfing sem trúðarnir gerðu kallaðist, „Trúðar á bekk“ („Drama Notebook“, 2017). 

Einn trúður í einu settist á ímyndaðan bekk sem staðsettur var í almenningsgarði. Trúðurinn 

mátti ráða athöfninni , dæmi um athafnir: Lesa bók, teikna, hlusta á tónlist eða bara stara 

út í loftið. Því næst átti annar trúður að koma, pirra eða trufla trúðinn sem sat á bekknum. 

Sá trúður sem sat á bekknum kom síðan með lélega afsökun til þess að komast í burtu, 

dæmi um afsökun: „Kötturinn minn á tíma hjá sálfræðingi í dag, ég þarf að skutla honum“. 

Mikilvægt var að segja nemendum hvað mátti ekki, að sá sem er að pirra eða trufla má alls 

ekki öskra, hlaupa eða snerta hinn trúðinn.       

 Leikspuni var síðasta æfingin hjá nemendunum, en hún var gerð til þess að fá 

hugmyndir um atriði. Leikspuninn var á þann hátt gerður að nemendur voru saman í litlum 

hópum og drógu svo miða úr fjórum pokum. Í fyrsta poka voru mismunandi miðar með 
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leikaðferðum, dæmi um leikaðferðir: Ástarsaga, gamanleikur, hrollvekja, fréttaþáttur, 

auglýsing. Annar poki innihélt miða með staðsetningu, dæmi um staðsetningu: Bak við sófa, 

búningsklefi, kjallari, skóli, hellir. Þriðji pokinn hafði að geyma miða af mismunandi 

tilfinningum, dæmi um tilfinningar: Reiði, ást, sorg, gleði. Síðasti pokinn hafði mismunandi 

setningar sem átti að byrja leikspunann á, dæmi um setningar: Það er svolítið sem ég þarf 

að segja þér, ég er jólasveinninn, það er leyndarmál. Hver hópur dró einn miða úr hverjum 

poka og þar með fengu þau fyrirmæli um hvað leikþátturinn þeirra átti að snúast, s.s hvar 

hann átti að gerast, hvernig tilfinningar áttu að vera ríkjandi í leikþættinum og á hvaða 

setningu leikþátturinn átti að byrja. Sem trúðar í hópum drógu þau miða og úr komu margir 

áhugaverðir og skemmtilegir leikþættir sem þau notuðu til að búa til sín eigin atriði.  

Þessar æfingar gengu ákaflega vel og nemendur höfðu mjög gaman að þeim. Margar 

hugmyndir komu að undirbúningi og skipulagningu atriða í trúðasýninguna. Eftir æfingar og 

verkefnavinnu var góður tími tekinn í umræður. Umræðurnar voru vangaveltur varðandi 

uppsetningu sýningarinnar. Að lokum var komið að því að skrifa niður og ákveða. Skipaður 

var fundarstjóri og ritari og í sameiningu áttu nemendur að setja upp drög af uppsetningu 

sýningarinnar. Í byrjun gekk fundurinn ekki nógu vel. Að velja fundarstjóra og ritara var ekki 

að skila miklu og tók höfundur höfundur þessara ritgerðar þá ákvörðun að brjóta upp 

fundinn með leikjum. Þar sem komin var streita í hópinn var farið í leiki þar sem markmiðið 

var að nemendur hrósi og læri að taka á móti hrósi. Leikurinn „ Þú ert frábær!“, var 

gagnlegur og byggir hann á jákvæðni og notalegheitum. Nemendur standa í hring. Einn 

nemandi byrjar, snýr sér að næstu manneskju og segir : „ Þú ert frábær, þú ert góð/ur,“ og 

segir síðan eitthvað valfrjálst, en það verður að vera eitthvað jákvætt. Manneskjan svarar 

þessu „takk fyrir“, snýr sér að næstu manneskju og segir það sama og hinn sem á undan var 

og bætir svo við einhverju jákvæðu. Síðan gengur þetta hringinn þangað til allir hafa tjáð 

sig. Leikurinn „ Já við skulum“ reynir á jákvæðni, en hann virkar þannig að nemendur ganga 

um rýmið. Kennarinn byrjar og segir, dæmi:  „ Skríðum eins og ormar“, hópurinn svarar „ Já 

við skulum skríða eins og ormar“ og í kjölfarið skríða allir eins og ormar. Síðan fær næsti að 

leggja til að gera eitthvað og hinir samþykkja. Þegar allir hafa fengið að segja, er leiknum 

lokið (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012). Báðir leikirnir höfðu þau áhrif að streita 

nemenda hvarf og þeir snéru sér að verkefnavinnunni.  
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Því næst var að ákveða hvert atriði fyrir sig. Fyrirmæli sem nemendur fengu voru 

þau að hvert atriði átti að vera skrifað niður á blað, í smáatriðum. Atriðin voru nokkur og 

unnið var að þeim í hópum. Eftir að hafa lokið því, áttu nemendur að æfa atriðið samkvæmt 

lýsingunni sem þau höfðu skrifað niður og að lokum þurftu þau að sýna atriðið fyrir 

samnemendum. Þar reyndi á að nemendur gátu veitt og tekið á móti uppbyggilegri gagnrýni 

og nýtt sér hana í vinnuferlinu ( Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Þegar kom að því að sýna afraksturinn kom í ljós að fyrirmælin um nákvæmni skilaði sér 

ekki og fengu nemendur aðra tilraun til þess að skrifa atriðin niður í smáatriðum. Þegar þeir 

töldu sig hafa lokið því, fengu þeir aðra tilraun og sýndu samnemendum atriðið. Það var 

margt sem gekk vel og margt sem gekk ekki nógu vel.     

  Þegar kennari ákveður hvað skal notast við í kennslu sinni hefur hann vafalaust 

ýmislegt í huga. Má þar nefna að hann grípur oft til þess sem hann lærði á sinni skólagöngu, 

kennsluaðferðir sem hann hefur kynnst í námi sínu eða lesið um í bókum um kennslu og 

aðferðir sem tíðkast í skólanum sem hann kennir við (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Í kennslu 

getur margt óvænt komið upp á. Í svona löngu ferli kemur oft fyrir að kennsla fellur niður, 

það eru samræmd próf, leyfi og aðrar uppákomur sem verða til þess að tímar falla niður, 

það átti við í nokkur skipti í trúðasmiðjunni. Þrátt fyrir tímaleysi tókst hins vegar að setja 

upp trúðasýningu. Nemendur fengu í smiðjunni gott tækifæri til að glíma við aðstæður þar 

sem þeir þurftu að leita lausna. Þarna voru notaðar aðferðir sem krafist er í samvinnunámi 

(Kagan og Kagan, 2000). Nemendur þurfa í samvinnunámi að hafa jákvæð samskipti og bera 

ábyrgð á sjálfum sér og hópnum. John Dewey lagði áherslu á að andrúmsloftið í 

skólastofunni ætti að vera andrúmsloft frjálsra boðskipta þar sem verið væri að vinna 

saman (Dewey, 1997) og má segja að nemendur unnu vel og í sameiningu í gegnum 

leikferlið. 

Sýningin varði í tuttugu mínútur og áhorfendur voru ánægðir með sýninguna. Eitt af 

markmiðum nemenda með sýningu þeirra var að fá áhorfendur til þess að skemmta sér og 

gleyma sér í gleðinni. Nemendur náðu að kalla fram hlátur frá áhorfendum og má ef til vill 

segja að þeir hafi öðlast kennslufræðilegan ávinning (Bisson og Luckner, 1996).  

Eftir sýninguna voru umræður um það hvort trúðaleikurinn hafi haft áhrif á líðan 

viðkomanda. Leiklist er meðal annars tæki til að aðstoða nemendur við að valdeflast og 

verða sterkari einstaklingar (Csikszentmihalyi, 2009). Nemendur töldu að sjálfsálit þeirra 
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hefði aukist við að sýna sýningu fyrir áhorfendur og þeir voru sammála um að það að leika 

trúð hefði haft slakandi áhrif fyrir þá.  
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4 Trúðar sem kennsluefni 

Í leiklist læra nemendur að það er hægt að túlka meiningu orða með tjáningu en ekki 

einungis bókstaflega. Nemendur læra að takast á við ímyndaðar aðstæður, þjálfast í 

skipulagðri og markvissri samvinnu sem eflir félagsþroska (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2012). Kennsluaðferðir leiklistar efla ábyrgðarkennd, frumkvæði, sjálfstæði og 

umburðarlyndi nemenda (Ása Helga Ragnarsdóttir og Anna Jeppensen, 2004). 

Í leiklist eru nemendur þátttakendur og þeir fá tækifæri til að nálgast námsefnið með 

lifandi hætti. Þeir túlka námsefnið með leikrænum aðferðum (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). „ Að læra í verki“ (e. learning by doing) er kenning sem 

uppeldisfræðingurinn John Dewey kom fram með, hann minnti á að þekkingarleit væri 

verklegt ferli (Jóhanna Einarsdóttir & Ólafur Páll Jónsson, 2010). Trúðaleik má skilgreina 

sem nám í verki, nemendur eru að læra með því að framkvæma. Dewey benti á að 

mikilvægt væri að nemendur fengju að framkvæma hlutina og reyna þá á eigin skinni 

(Dewey, 1997). 

Nemendur kljást við margs konar þætti þar sem lögð er áhersla á að styrkja 

einstaklinginn. Í nútímaþjóðfélagi reynir oft á samvinnu og samstarfshæfni, sumt er aðeins 

hægt að gera í samvinnu við aðra. Nemendur leysa deilur, taka aðfinnslum og læra aðferðir 

til að gagnrýna á uppbyggilegan hátt. Ásamt þessu er lögð rækt við umburðarlyndi, að 

nemendur tileinki sér sveigjanleika, finni leiðir til að samræma ólík sjónarmið og hagsmuni 

og leysi úr deilum (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson, og Sæmundur 

Hafsteinsson, 2004) 

Trúðatækni hefur verið skilgreind sem kennsluefni í leikrænni tjáningu. Þó hefur hún verið 

notuð á fleiri sviðum kennslunnar heldur en í leikrænni tjáningu, má þar nefna ensku 

kennslu. Ylfa Kristín K. Árnadóttir tók viðtal við Sigríði Eyrúnu Friðriksdóttur sem birtist í 

Morgunblaðinu en þar segir hún frá hvernig hún nýtir trúðatækni sem kennsluefni í ensku. 

Í enskukennslu er lögð áhersla á að fá börn til að tala en það er yfirleitt gert með því að láta 

nemendur lesa upphátt tilbúinn texta sem veldur oft kvíða hjá nemendum. Sigríður vill nota 

trúðatækni til að hjálpa börnum að slaka á og læra að það sé í lagi að gera mistök þá 

sérstaklega þegar verið er að læra eitthvað nýtt (Ylfa Kristín K. Árnadóttir, 2011).  
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Trúðatækni er öflug leið til þess að vinna með hópvinnubrögð þar sem reynir á að sýna 

þolinmæði, innsæi og skilning og setja sig í spor annara.  
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5 Trúðaleikur í skólastarfi 

Trúðaleikur er hlutverkaleikur sem gefur nemendum tækifæri til að öðlast skilning á því 

hvað það er að vera manneskja. Skilningur og nám á sér stað þegar nemandinn setur sig í 

hlutverk, kannar og veltir fyrir sér mikilvægum þáttum í mannlegum samskiptum og tekur 

sjálfstæðar ákvarðanir í tengslum við leikferlið (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010). 

Með trúðaleik fá nemendur tækifæri til að efla félagsþroska, beita skapandi 

lausnum í verkefnum og tækifæri til að koma fram (Kristín Guðrún Gestsdóttir, 2017). Það 

má ef til vil segja að nemendur hafi valdeflst eftir að sýningunni lauk. Þeir voru mjög 

ánægðir með afraksturinn, voru upplitsdjarfir og glaðir. Þeim fannst sýningin ganga vel og 

voru sáttir með samstarfið.  

 Eftir sýningu áttu höfundur og þátttakendur áhugaverðar samræður um tilfinningar 

og upplifanir. Talað var um gagnlegar, lærdómsríkar ábendingar og hvernig þeir kynntust 

sjálfum sér á jákvæðan hátt. Þeir hefðu upplifað hliðar á sjálfum sér sem voru þeim huldar 

og uppgötvuðu margt nýtt í tengslum við sig sjálfa. Ekki fannst þeim síður mikilvægt að 

kynnast sínum veiku hliðum en sterkum við uppbyggilegar aðstæður. Það er viðhorf okkar 

til eigin kosta og galla sem skiptir höfuðmáli að mati Erlu og félaga (2004), að vera sátt við 

okkur sjálf. Höfundur hafði í huga að til þess að nemendur kynntust sínum veiku hliðum 

þyrfti að skapa hvetjandi umhverfi, létt andrúmsloft og benda á lausnir og vænlegri aðferðir 

af nærgætni og nákvæmni. Í kjölfar umræðna voru nemendur og höfundur sammála um að 

í gegnum ferlið skapaðist sveigjanleiki og allir mættust á miðri leið sem gaf ferlinu gott 

flæði.  

Þegar við erum að fást við eitthvað sem er krefjandi og er í samræmi við getu, þá 

upplifum við okkar mesta sköpunarmátt og gleði. Þegar við náum að takast við krefjandi 

verkefni sem við ráðum við ef við beitum okkur, þá náum við því stigi sem kallast flæði 

(Csikszentmihalyi, 2009). Þessi kenning sem Csikszentmihalyi setur fram um flæði er þegar 

við gleymum stund og stað og erum einbeitt við það sem við erum að vinna með. Þetta 

upplifur maður í trúðaleik, nemandinn gleymir sér í trúðnum og upplifir ákefð og ánægju. 

Best er að verkefnin séu krefjandi, þannig blómstrum við! 

Trúðaleikur getur verið góð aðferð til að hjálpa börnum að slaka á og að læra að það 

er í lagi að gera mistök, en trúðatækni snýst meðal annars um að fagna mistökum (Tinna 
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Lind Gunnarsdóttir, 2013). Nemendur upplifðu það að stíga út fyrir eigin þægindaramma 

og að reyna eitthvað nýtt minnkaði óttann við að gera mistök. Aðrir töluðu um hvað rauða 

nefið auðveldaði þeim að vera einlægir og að það myndaði greiðann aðgang að hinu innra, 

sanna sjálfi.  
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6 Lokaorð 

Við vinnu mína við þessa ritgerð hef ég orðið margs vísari um leiðir sem nýta má í starfi 

mínu sem kennari. Ég hef skoðað bækur, greinar og ritgerðir til þess að afla mér upplýsinga 

um viðfangsefnið mitt, trúðaleik í skólastarfi. Að auki hef ég lesið mér til um hvernig best 

sé að setja upp trúðasýningu þar sem beitt er svokallaðri trúðatækni. Í gegnum allt ferlið 

með nemendum hef ég öðlast þekkingu sem ég set í reynslubanka minn. Ég er ekki í 

nokkrum vafa um það að trúðaleikur gagnist í skólastarfi sem áhrifarík kennsluaðferð í að 

kenna á lífið. Hann kemur inn á marga þætti einstaklingsins, má þar nefna, sjálfstraust, 

sjálfsaga og samkennd.  

  Segja má að trúðaleikur sé hlutverkaleikur þar sem nemandinn öðlast tækifæri á að 

fara í hlutverk og kanna og velta fyrir sér mikilvægum þáttum í mannlegum samskiptum. 

Þegar unnið er með trúða er leyfilegt að gera mistök, þeim er jafnvel fagnað. Þessu áttu 

nemendur ekki að venjast en þeir lærðu að fagna mistökum og tóku því sem lærdómi. Það 

er mikilvægt að átta sig á því að enginn getur lofað því að lífið verði alltaf dans á rósum. Allir 

gera einhvern tímann mistök og því er gott að sætta sig við það strax og finna leiðir til þess 

að vinna úr því á jákvæðan hátt.  

Trúðar hafa þann eiginleika að horfa á hluti í gegnum augu barnsins, eins og þeir séu 

að uppgvöta heiminn í fyrsta skiptið. Þeir lifa stöðugt í núinu, þeir lifa fyrir líðandi stund. 

Ungmenni eiga það til að fyllast áhyggjum, fara of mikið eftir skoðunum annarra og 

stundum líður þeim ekki vel. Trúðurinn getur kennt þeim margt, sérstaklega að leyfa sér að 

njóta dagsins og lifa lífinu. 

Allt ferlið hefur verið lærdómsríkt og er óhætt að segja að ég hafi öðlast góða 

þekkingu á efninu. Vinnan hefur verið einstaklega áhugaverð, gefandi og skemmtileg þrátt 

fyrir að hafa verið ansi strembin oft á tíðum. Það er von mín og trú að í framtíðinni verði 

trúðaleikur órjúfanlegur hluti af námi nemenda.  
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Fylgiskjöl 

 

Fylgiskjal 1.  

Athafnir og staðir:  

• Trúðar í skólastofu 

• Trúðar á leikvelli 

• Trúðar í hádeigismat 

• Trúðar að slökkva eld 

• Trúðar í matvöruverslun 

• Trúðar í lyftu 

• Trúðar í strætó 

• Trúðar á gæludýrasýningu 

• Trúðar í fegurðarsamkeppni 

• Trúðar á veitingastað 

• Trúðar í keilu 

• Trúðar í bíó 

• Trúðar á stoppistöð 

• Trúðar á næturklúbbi 

• Trúðar á bókasafni 

• Trúðar í draugahúsi 

• Trúðar í golfi  

• Trúðar að veiða 

• Trúðar að bíða eftir salerni  

• Trúðar að spila hafnarbolta 

• Trúðar að þrífa bíl 

• Trúðar í rokkhljómsveit 

• Trúðar að flytja húsgögn 

• Trúðar í partý  

 


