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Formáli	

Ég	hef	lengi	haft	áhuga	á	því	hvernig	einstaklingar	hegða	sér	í	félagslegum	samskiptum,	hvað	
hefur	áhrif	á	vissa	hegðun	og	hverjar	rætur	kvíða	eru.	Ég	hef	sjálf	upplifað	félagskvíða	og	á	

unglingsaldri	 var	ég	mjög	 félagskvíðin.	Mikill	 klíkuskapur	var	 í	þeim	skóla	 sem	ég	gekk	 í	og	

erfitt	var	að	fóta	sig	félagslega.	Ég	taldi	þó	í	mig	kjark	í	áttunda	bekk	að	syngja	lagið	Killing	me	
Softly	 í	anda	Lauryn	Hill	á	skólaskemmtun	ein	og	óstudd	fyrir	 framan	allan	skólann	og	kom	

öllum	á	óvart.	Þá	var	ég	í	hlutverki	og	naut	mín	á	sviðinu.	Frábært	hefði	verið	að	fá	tækifæri	

til	 þess	 að	 fara	 í	 áheyrnarprufu	 fyrir	 söngleik	 til	 þess	 að	 virkja	 sönghæfileika	mína	 á	 þeim	
tíma	 og	 styrkja	 mig	 félagslega	 með	 því	 að	 kynnast	 nemendum	 í	 gegnum	 sameiginlegt	

áhugamál.	Þá	væri	það	öruggt	samfélag	þar	sem	kennarinn	stýrir	hópnum.	Fyrir	mitt	leyti	var	

erfitt	 að	 gefa	 sig	 á	 tal	 við	 samnemendur	 á	 göngunum	 og	 í	 frímínútum	 vegna	 óöryggis	 og	
mikils	 félagskvíða.	Áhugi	minn	á	því	að	 flétta	 félagskvíða	 inn	 í	 ritgerðina	kviknaði	því	út	 frá	

persónulegri	reynslu.	Á	mínum	grunnskólaárum	hefði	verið	óskandi	að	söngleikur	hefði	verið	

settur	upp	en	ég	tel	að	þátttaka	í	slíkri	uppfærslu	hefði	hjálpað	mér	félagslega.	Með	því	að	fá	
tækifæri	 til	 þess	 að	 virkja	 sönghæfileika	 mína	 og	 finna	 styrkleika	 í	 gegnum	 listrænt	 og	

skapandi	nám	eins	og	söngleik	tel	ég	að	það	hefði	stuðlað	að	styrkingu	sjálfsmyndar	minnar	
og	 sjálfsöryggis.	 Þess	 vegna	beindi	 ég	 athygli	minni	 að	 félagslega	þættinum	 í	 tengslum	við	

söngleikjaþátttöku	og	rannsakaði	það	sjónarhorn	nánar.	Ég	skoðaði	hvort	þátttaka	í	söngleik	
geti	 hjálpað	 nemendum	 sem	 glíma	 við	 félagskvíða	 (samskipta-	 og	 frammistöðukvíða).	 Þá	
skoruðu	þeir	á	 sjálfan	sig	 í	 félagslegum	aðstæðum	 í	 söngleik	þar	 sem	 listgreinarnar	 leiklist,	

tónlist	og	dans	voru	fléttaðar	saman.		

Vorið	2018	kom	ég	að	uppsetningu	söngleiks	á	unglingastigi	í	vettvangsnámi	í	grunnskóla	

á	höfuðborgarsvæðinu,	ásamt	öðrum	kennaranema.	Viðveran	á	vettvangi	kveikti	enn	frekar	

áhuga	 minn	 á	 viðfangsefninu	 og	 ákvað	 ég	 því	 að	 taka	 viðtöl	 við	 nokkra	 þátttakendur	
söngleiksins	 til	 þess	 að	 heyra	 af	 upplifun	 þeirra	 af	 söngleiknum	 þegar	 ferlið	 tók	 enda.	 Í	

gegnum	kennsluna	fylgdist	ég	með	því	hvernig	nemendur	efldust	félagslega	með	því	að	stíga	

út	fyrir	þægindarammann	í	leiklist	og	með	því	að	fá	æfingu	í	að	beita	röddinni	á	mismunandi	
hátt	bæði	í	gegnum	leik	og	söng.	Ég	sá	mun	á	félagskvíðnum	nemanda	eftir	ákveðinn	tíma	og	

sá	 hvernig	 leiklistin	 virtist	 hjálpa	 nemendum	 í	 samskiptum	 við	 aðra.	 Þess	 vegna	 vakti	 það	

áhuga	minn	 að	 skoða	 hvort	 þátttaka	 í	 söngleik,	 þar	 sem	unnið	 er	með	margvíslega	 færni,	

hefði	 jákvæð	 áhrif	 á	 félagsfærni	 nemenda	 og	minnkaði	 félagskvíða.	 Sjónarhorn	 félagslega	

óöruggra	nemenda	var	sérstaklega	skoðað	í	því	samhengi	og	hvaða	áhrif	söngleikjaþátttaka	
hefði	á	félagskvíðna	nemendur.	Söngleikjaformið	er	heillandi	að	mínu	mati	þar	sem	hægt	er	
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að	 skapa	nýjan	heim	 í	 öruggu	umhverfi	 á	 sviðinu.	Áhættur	 eru	 teknar	 á	 skapandi	 hátt	 þar	

sem	 unnið	 er	með	 ólíkar	 tilfinningar	 og	 persónur	 og	 nemendur	 öðlast	 dýrmæta	 reynslu	 í	
gegnum	 samfélag	 við	 aðra.	 Samþætting	 námsgreina	 er	mér	 hugleikin	 og	 öll	 sú	 færni	 sem	

hægt	 er	 að	 tileinka	 sér	 í	 gegnum	 samvinnu,	 spuna	 og	 lausnamiðaða	 hugsun	 í	 gegnum	

söngleik.		
Leiðbeinandi	 minn	 við	 gerð	 ritgerðar	 var	 dr.	 Rannveig	 Björk	 Þorkelsdóttir,	 aðjúnkt	 á	

Menntavísindasviði	 við	 deild	 faggreinakennslu.	 Vil	 ég	 þakka	 henni	 fyrir	 góða	 leiðsögn	 og	

hvatningu	 á	 meðan	 á	 ritgerðarvinnu	 stóð.	 Sérfræðingur	 ritgerðar	 var	 dr.	 Helga	 Rut	

Guðmundsdóttir,	dósent	við	sama	svið.	Ég	þakka	henni	jafnframt	fyrir	góðar	ábendingar.	Þá	
þakka	 ég	 fjölskyldu	 minni	 og	 þá	 sérstaklega	 Þóru	 Björk	 Þórðardóttur,	 systur	 minni,	 fyrir	

yfirlestur	ritgerðar,	hjálpsemi	og	góðar	ábendingar.	Þá	þakka	ég	foreldrum	mínum,	Jóhönnu	

Björk	Bjarnadóttur	og	Þórði	Jóhannessyni,	fyrir	ómetanlega	aðstoð	og	hvatningu	á	meðan	á	
vinnu	 stóð.	 Samkennari	minn,	 enskukennarinn	 Joseph	Hobson,	 fær	 jafnframt	 góðar	 þakkir	

fyrir	 yfirlestur	 ágrips	 á	 ensku.	 Þá	 fær	 Anna	 Flosadóttir,	 leiðsagnarkennarinn	 minn	 í	

vettvangsnáminu,	 hjartans	 þakkir	 fyrir	 ómetanlega	 innsýn	 í	 skapandi	 starf	með	 unglingum	

innan	söngleiks.	Viðmælendur	mínir	fá	kærar	þakkir	fyrir	þátttöku	og	fyrir	að	hafa	sýnt	mér	
traust	 með	 því	 að	 gefa	 einlæg	 svör	 af	 einskærum	 áhuga.	 Síðast	 en	 ekki	 síst	 þakka	 ég	

kærastanum	mínum,	Abed	Abdelkader	eða	Kader	eins	og	ég	kalla	hann,	fyrir	umburðarlyndi,	
hvatningu	og	stuðning.		

Þetta	 lokaverkefni	 er	 samið	 af	 mér	 undirritaðri.	 Ég	 hef	 kynnt	 mér	 Vísindasiðareglur	

Háskóla	Íslands.	Ég	hef	gætt	viðmiða	um	siðferði	í	rannsóknum	og	fyllstu	ráðvendni	í	öflun	og	

miðlun	upplýsinga,	og	túlkun	niðurstaðna.	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.	Ég	þakka	

öllum	 sem	 lagt	 hafa	 mér	 lið	 með	 einum	 eða	 öðrum	 hætti	 en	 ber	 sjálf	 ábyrgð	 á	 því	 sem	

missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.		

	

Reykjavík,	2.	maí	2019	

	

Sólveig Þórðardóttir 
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Ágrip	

Markmið	 rannsóknar	 var	 að	 skoða	 félagslegan	 ávinning	 söngleikjaþátttöku	 og	 mikilvægi	
söngleikjaforms	sem	óhefðbundins	náms	þar	 sem	 listgreinarnar	 tónlist,	 leiklist	og	dans	eru	

sameinaðar	 undir	 einum	 hatti.	 Þá	 var	 rannsakað	 hvaða	 áhrif	 söngleikjaþátttaka	 hafði	 á	

félagskvíða	 hjá	 nemendum	 með	 áherslu	 á	 frammistöðukvíða.	 Jafnframt	 voru	 sameiginleg	
markmið	listgreinanna,	tónlist,	leiklist	og	dans,	könnuð	og	margskonar	færni	sem	nemendur	

öðlast	í	gegnum	þær	með	áherslu	á	áhrif	á	félagsþroska	nemenda.	Rannsóknarspurning	var:	

Hvaða	áhrif	hefur	söngleikjaþátttaka	á	félagsfærni	og	sjálfsmynd	hjá	unglingum?		

Rannsóknin	 var	 eigindleg	 viðtalsrannsókn	 þar	 sem	 viðtöl	 voru	 tekin	 við	 unglinga	 í	

grunnskóla	 sem	 tóku	 þátt	 í	 söngleik.	 Þá	 voru	 dagbókarfærslur	 rannsakanda	 einnig	 hluti	 af	

gögnum	 sem	 og	 reynsla	 hans	 á	 vettvangi.	 Niðurstöður	 sýna	 að	 óhefðbundið	 nám	 innan	
söngleiks	 er	 mikilvægur	 vettvangur	 til	 þess	 að	 efla	 félagsfærni	 nemenda.	 Jafnframt	 hefur	
söngleikjaþátttaka	 góð	 áhrif	 á	 félagskvíða	 og	 eflir	 samskiptafærni	 nemenda.	 Allir	

þátttakendur	 í	 viðtölum	 greindu	 frá	 því	 að	 söngleikjaferlið	 hefði	 hjálpað	 þeim	 að	 tengjast	
hverjum	öðrum.	Þeir	félagskvíðnu	sögðu	að	í	gegnum	ferlið	hefði	kvíðinn	minnkað	og	hjálpað	
þeim	við	að	tjá	sig	við	samnemendur	sem	og	eflt	sjálfstraust	þeirra.	

Niðurstöðurnar	 eru	 mikilvægar	 til	 þess	 að	 sýna	 fram	 á	 hversu	 nauðsynlegt	 er	 að	 efla	

óhefðbundið	 nám	 og	 listgreinar,	 til	 þess	 að	 efla	 félagsfærni	 og	 sjálfstraust	 nemenda.	
Jafnframt	 skipta	þær	máli	 til	 þess	að	hjálpa	 félagskvíðnum	nemendum	þar	 sem	 félagskvíði	
byggir	 meðal	 annars	 á	 félagslegri	 fullkomnunaráráttu	 sem	 lýsir	 sér	 helst	 á	 þann	 veg	 að	

nemendur	 eru	 hræddir	 við	 að	 gera	 „samskiptamistök“.	 Söngleikur,	 þar	 sem	 eiga	 sér	 stað	
gríðarleg	 samskipti,	 er	 því	 gagnlegur	 jafnt	 sem	 krefjandi	 vettvangur	 fyrir	 þá	 félagskvíðnu.	

Rannsóknin	 er	 gagnleg	 öllum	 þeim	 sem	 starfa	 innan	 grunnskóla	 og	 með	 börnum	 og	

unglingum	 og	 er	 því	 mikilvæg	 fyrir	 skólasamfélagið,	 sérstaklega	 einstaklinga	 sem	 eru	
utanveltu	félagslega	og	finna	sig	gjarnan	í	skapandi	heimi	listgreina.	
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Abstract	

				To	learn	to	be	another	human	being:	Social	benefits	of	musical	participation	

The	aim	of	 the	research	was	 to	 investigate	 the	social	benefits	of	musical	participation	and	

the	 importance	 of	 musical	 form	 as	 a	 non-traditional	 learning,	 in	 which	 the	 art	 forms	 of	

music,	drama	and	dance	are	treated	as	one	whole.	Research	was	conducted	regarding	the	
impact	 of	 musical	 participation	 on	 those	 who	 suffered	 from	 social	 anxiety,	 focusing	 on	

performance	anxiety.	At	the	same	time,	common	goals	of	the	art	forms,	music,	drama	and	

dance,	were	explored,	along	with	the	various	skills	that	students	acquire	through	them,	with	
an	emphasis	on	the	impact	on	pupils'	social	development.	The	research	question	was:	What	

are	 the	 effects	 of	 participation	 in	 a	 school	 musical	 on	 social	 skills	 and	 self	 perception	 of	
adolescents? 

This	 was	 a	 qualitative	 interview	 study	 in	 which	 interviews	 were	 conducted	 with	

teenagers	in	an	elementary	school	who	participated	in	a	musical.	The	investigator's	journal	

entries	were	also	part	of	the	data	as	well	as	his	experience	in	the	field.	The	results	show	that	
non-traditional	 learning	within	 a	musical	 is	 an	 important	platform	 for	 enhancing	 students'	
social	 skills.	 Furthermore,	 musical	 participation	 has	 positive	 impact	 on	 social	 anxiety	 and	

enhances	students'	communication	skills.	All	interviewees	reported	that	the	musical	process	
had	 helped	 them	 forge	 connections	 with	 each	 other.	 Those	 students	 who	 experienced	

anxiety	said	that	throughout	the	process,	the	anxiety	had	diminished	and	that	it	had	helped	

them	express	 themselves	 to	 fellow	 students,	 enhancing	 their	 self-	 confidence.	 The	 results	

clearly	 demonstrated	 the	 necessity	 of	 non-	 traditional	 learning	 and	 arts	 in	 enhancing	
students´	social	skills	and	self-	confidence.	At	the	same	time,	it	is	important	to	help	students	

who	suffer	from	social	anxiety,	where	as	the	base	of	social	anxiety	is	,,social	perfectionism“,	

which	is	best	described	by	the	fact	that	students	are	afraid	to	fail	during	communication	with	
other	 people.	Musical-	 based	 projects,	 in	which	 there	 is	 considerable	 social	 interaction,	 is	

therefore	useful	as	well	as	a	challenging	platform	for	 those	who	suffer	 from	social	anxiety	

disorder.	The	study	is	useful	to	all	those	who	work	in	primary	and	secondary	education	and	
is	therefore	important	to	the	school	community,	especially	those	who	are	socially	excluded	

and	often	find	themselves	in	the	world	of	creative	arts.		
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1 Inngangur		

„Hamingja	 og	 gleði	 liggja	 í	 því	 að	 finna	 hæfileikum	 sínum	 farveg	 og	 fá	 að	 njóta	 sín	 sem	
einstaklingur	 og	 hluti	 af	 heild“	 (Aðalnámskrá	 grunnskóla,	 2013,	 bls.	 24).	 Robin	 Dunbar	 og	

fleiri	halda	því	fram	að	söngleikur	sé	félagslegur	vettvangur	og	myndist	oft	öflug	liðsheild	á	

meðal	einstaklinga	í	gegnum	slíkt	ferli	þar	sem	nemendur	tengist	oft	sterkum	böndum.	Þegar	
einstaklingar	 syngja	 saman,	 til	 dæmis	 í	 kór,	 tengist	 þeir	 oft	 í	 gegnum	 sönginn,	 því	 er	 það	

félagsleg	samkoma	sem	geti	fætt	af	sér	góð	félagsleg	tengsl	(Dunbar	o.fl.,	2012).			

Hér	 að	 neðan	 verða	 færð	 rök	 fyrir	 því	 af	 hverju	 þátttaka	 nemenda	 í	 söngleikjum	 er	

mikilvæg.	 Áhersla	 er	 lögð	 á	 að	 skoða	 áhrif	 söngleikjaþátttöku	 á	 félagsfærni,	 sjálfsmynd	og	
félagskvíða	 (e.	 social	 anxiety	 disorder).	 Félagskvíði	 er	 kvíðaröskun	 sem	 felur	 í	 sér	 að	

einstaklingar	 eru	 kvíðnir	 innan	 hóps	 og	 hafa	 áhyggjur	 af	 því	 að	 verða	 að	 athlægi	 á	
almannafæri	 (Sóley	 Dröfn	 Davíðsdóttir,	 2017).	 Fræðileg	 sjónarhorn	 verða	 skoðuð	 sem	 og	
upplifun	nemenda	af	söngleikjaþátttöku	með	sjónarhorni	eigindlegrar	rannsóknaraðferðar	 í	

gegnum	einstaklingsviðtöl.		

1.1 Markmið	rannsóknar	
Markmið	 rannsóknar	 var	 að	 skoða	 félagslegan	 ávinning	 af	 söngleikjaþátttöku.	 Þá	 var	

rannsakað	hvaða	áhrif	söngleikjaþátttaka	hafði	á	félagskvíða	hjá	nemendum	með	áherslu	á	
frammistöðukvíða.	Markmið	 rannsóknar	 var	 jafnframt	 að	 varpa	 ljósi	 á	 hvort	 söngleikir	 séu	
mikilvægur	 vettvangur	 til	 þess	 að	 efla	 félagsþroska	 unglinga	 sem	 og	 að	 styrkja	 sjálfsmynd	

þeirra.	 Sett	 var	 í	 brennidepil	 að	 skoða	 hverskonar	 nám	 á	 sér	 stað	 í	 gegnum	 þátttöku	 í	
söngleikjum,	en	það	mætti	 segja	að	það	sé	óhefðbundið	nám	sem	fer	mögulega	ekki	 fram	

með	neinum	öðrum	hætti	 í	 grunnskólanámi	 (Helga	Rut	Guðmundsdóttir,	munnleg	heimild,	

mars	 2018).	 Því	 tel	 ég	 mikilvægt	 að	 fjalla	 um	 ávinning	 söngleikjaþátttöku	 og	 mætti	
skólakerfið	styðja	betur	við	nemendur	sem	finna	sig	ekki	í	hefðbundnu	námi,	leggja	áherslu	á	

styrkleika	þeirra	 í	 listgreinum	og	 finna	þeim	farveg	 innan	skólans.	Rannsóknarspurning	mín	

hljómar	 því	 svo:	 Hvaða	 áhrif	 hefur	 söngleikjaþátttaka	 á	 félagsfærni	 og	 sjálfsmynd	 hjá	
unglingum?	
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1.2 Bakgrunnur	rannsakanda		
Ég	er	útskrifuð	söngkona	af	jazz-	og	rokkbraut	við	Tónlistarskóla	FÍH	og	er	tónlist	stór	hluti	af	

lífi	mínu.	 Foreldrar	mínir	 eru	báðir	 fyrrverandi	 kennarar,	 því	 hef	 ég	 áhugann	ekki	 langt	 að	

sækja.	Þó	ætlaði	ég	mér	ekki	upphaflega	að	vera	kennari	en	örlögin	gripu	í	taumana.	Ég	hef	

starfað	 mikið	 með	 börnum,	 bæði	 á	 frístundaheimili	 og	 í	 grunnskólum.	 Ég	 hef	 þónokkra	

reynslu	 innan	grunnskóla,	 til	 dæmis	 var	 ég	 stuðningsfulltrúi	 einhverfra	barna	og	hef	 kennt	

tónmennt,	 leiklist	 og	 afrískan	dans	 frá	 fyrsta	 bekk	og	upp	 í	 sjöunda	bekk.	 Í	 vettvangsnámi	

fékk	ég	einnig	að	kenna	unglingum	í	áttunda	til	tíunda	bekk	bæði	leiklist	og	tónmennt.	Áhugi	
minn	liggur	víða	og	hef	ég	leitast	við	að	nota	kennsluaðferðir	leiklistar	og	tónlistar	í	almennri	

kennslu.	Síðastliðið	haust	byrjaði	ég	sem	þriðji	kennarinn	í	teymi	með	umsjónarkennurum	í	

kennslu	á	Byrjendalæsi	í	fyrsta	bekk	og	nú	í	vor	bættist	við	almenn	kennsla	í	sjöunda	bekk	til	
loka	skólaárs.		

1.3 Uppbygging	ritgerðar	
Fyrri	hluti	ritgerðar	er	fræðilegur	bakgrunnur	þar	sem	niðurstöður	rannsókna	í	tengslum	við	
viðfangsefni	ritgerðar	koma	fram	sem	og	kenningar	fræðimanna.	Í	fyrsta	kafla	er	inngangur	
að	 ritgerð	þar	 sem	koma	meðal	 annars	 fram	markmið	 rannsóknar,	 rannsóknarspurning	og	

rök	eru	færð	fyrir	söngleikjaþátttöku.	Í	öðrum	kafla	er	fjallað	um	mikilvægi	listgreinakennslu	
og	 söngleikja.	 Jafnframt	er	 fjallað	um	sameiginleg	markmið	 listgreinanna	 tónlist,	 leiklist	og	

dans,	sem	og	margvíslega	færni	sem	nemendur	öðlast	í	gegnum	þær.	Einnig	er	komið	inn	á	

mikilvægi	 raddþjálfunar	 og	 söngtækni	 til	 þess	 að	 efla	 sjálfstraust	 nemenda.	 Hugtakið	
samfélagsleikhús	(e.	applied	theatre)	er	kynnt	til	sögunnar	og	kennslufræðilegur	vinkill	þess.	

Því	 næst	 eru	 fjölbreyttar	 kennsluaðferðir	 leiklistar	 reifaðar	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 efla	

félagsfærni	nemenda.	Leiklist	er	síðan	kynnt	sem	opið	listform	fyrir	nemendur	með	sérþarfir	

og	 félagslega	óörugga	nemendur.	 Í	þriðja	kafla	er	 rætt	um	einkenni	 félagskvíða,	orsakir	og	
birtingarmyndir,	 sem	og	hugræna	 atferlismeðferð	 sem	meðferðarúrræði	 við	 honum.	 Þá	 er	

fjallað	um	fyrri	rannsóknir	á	félags-	og	frammistöðukvíða.	Í	þriðja	kafla	er	fjallað	um	aðferðir	

leiklistar	til	hjálpar	félagskvíðnum	nemendum.	Að	lokum	er	rætt	um	mikilvægi	óhefðbundins	

náms,	tilfinningaþroska	og	samskiptafærni	nemenda	með	félagslegt	nám	að	leiðarljósi.			

Seinni	 hluti	 ritgerðar	 snýr	 að	 rannsókninni.	 Sú	 umfjöllun	 byrjar	 í	 fjórða	 kafla	 þar	 sem	

fjallað	 er	 um	 aðferðafræði	 og	 efnivið	 hennar.	 Í	 fimmta	 kafla	 koma	 fram	 niðurstöður	
viðtalanna	sem	voru	 tekin	eftir	að	vettvangsnámi	 lauk.	 Í	þeim	kafla	er	 jafnframt	 fjallað	um	

upplifun	mína	sem	rannsakanda	á	vettvangi	sem	endurspeglast	í	dagbókarfærslum	mínum.	Í	

sjötta	 kafla	 eru	 umræður	 um	 niðurstöður	 viðtalanna	 sem	 eru	 jafnframt	 bornar	 saman	 við	
dagbók	mína	og	fræðilegar	kenningar	ásamt	niðurstöður	annarra	rannsókna.	Í	sjöunda	kafla	
koma	fram	lokaorð	ritgerðar.	Að	lokum	fylgja	með	viðaukar,	sá	fyrri	inniheldur	spurningalista	
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viðtals	 og	 sá	 seinni	 frumsaminn	 söngtexta	 eftir	 mig	 við	 erlent	 lag.	 Á	 íslensku	 nefnist	 það	

Innra	stríð	en	á	frummálinu	Amar	pelos	dois.		
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2 Menntunargildi	söngleikja	og	listgreinakennslu		

Hér	verður	fjallað	um	af	hverju	listgreinar,	söngleikir	og	skapandi	starf	er	nauðsynlegt	innan	
grunnskólans,	 líkt	 og	 aðalnámskráin	 kveður	 á	 um.	 Einnig	 er	 fjallað	 um	 þá	 færni	 sem	

nemendur	öðlast	 í	 gegnum	 listgreinar	og	þá	möguleika	 sem	 listgreinakennsla	býður	upp	á.	

Jafnframt	 er	 komið	 inn	 á	 lýðræðislega	 kennslu	 og	 samþættingu	 listgreina	 við	 aðrar	
námsgreinar.	

2.1 Söngleikir	og	skapandi	skólastarf		
Victor	V.	Bobetsky	(2009),	prófessor	og	fyrrum	tónlistarkennari,	fjallaði	um	árangur	þess	að	

aðlaga	 söngleik	að	nemendum	með	þarfir	þeirra	og	hæfni	 í	huga.	Hann	 talaði	 jafnframt	af	

reynslu	um	að	nemendur	muni	öðlast	jákvæðar	minningar	af	söngleikjaþátttöku	um	ókomin	
ár.	 Eitt	 sinn	hitti	 hann	 fyrverandi	nemanda	 fyrir	 tilviljun	 í	 lest	 í	New	York.	Bobetsky	þekkti	
ekki	 nemandann	 fyrr	 en	hann	 sagði	 til	 nafns.	Nemandinn	 sagðist	 hafa	 verið	 í	 söngleiknum	

Grease	þegar	hann	var	 settur	upp	 í	umsjá	Bobetsky.	 Fimmtán	ár	 voru	 síðan	hann	kenndi	 í	
skólanum	 þar	 sem	 nemandinn	 hafði	 stundað	 nám.	 Nemandinn	 lagði	 áherslu	 á	 það	 hvað	
þátttaka	 í	 söngleik	 hafði	 góð	 áhrif	 á	 hann	 sem	 nemanda.	 Að	mati	 Bobetsky	 voru	 margar	

ástæður	 fyrir	 því	 af	 hverju	 þessi	 reynsla	 var	 eins	 merkingarbær	 og	 raun	 bar	 vitni:	 Þegar	
nemandi	er	hluti	af	uppsetningu	á	söngleik	nær	sú	reynsla	til	tónlistargreindar,	félagsþroska	

og	tilfinningagreindar.	Nemendur	ná	árangri	tónlistarlega	og	fá	tilfinningu	fyrir	því	að	vera	í	

hópi	 sem	 stefnir	 að	 sameiginlegu	 markmiði.	 Í	 gegnum	 söngleikinn	 og	 söguþráð	 hans	 fá	

nemendur	útrás	 fyrir	 tilfinningar	og	æfingu	 í	 tjáningu.	Kennarinn	 fær	 jafnframt	 tækifæri	 til	
þess	að	kanna	möguleika	skapandi	hugsunar	við	að	setja	upp	sýningu	og	er	það	töfrum	líkast	

(Bobetsky,	2009).		

Í	 gegnum	 listgreinanám	öðlast	 nemendur	 ákveðna	 færni	 sem	þeir	 gera	 síður	 í	 gegnum	

aðrar	greinar.	Nám	í	tónlist	hefur	jákvæð	áhrif	á	námsgetu	nemenda	og	samskiptafærni	sem	

gagnast	einnig	 innan	annarra	námsgreina	 (Shafer	og	Blakeslee,	2000).	Samkvæmt	Bamford	

(2009)	er	ávinningur	listgreina	í	námi	mikill,	jafnframt	því	að	þjálfa	nemendur	í	list	og	sköpun	

bjóða	þær	nemendum	upp	á	 aðra	nálgun	 á	náminu	og	 víkja	 frá	 hinu	hefbundna	bóknámi.	
Nemendur	 verða	 virkir	 þátttakendur	 í	 eigin	 námi	 sem	 ýtir	 undir	 áhuga	 og	 sjálfsálit	 þeirra	

eykst	því	þeir	þurfa	að	taka	áhættu	í	náminu	(Bamford,	2009).	Nemendur	eiga	einnig	að	fá	að	

læra	á	eigin	forsendum	því	greindir	þeirra	eru	mismunandi	samsettar.	Því	þarf	að	huga	að	því	
að	beita	margvíslegum	kennsluaðferðum	 innan	nemendahóps.	Nemendur	 sem	eiga	 erfitt	 í	
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námi	eru	of	oft	 látnir	 leysa	verkefni	 sem	snúa	að	veikleikum	þeirra	 í	 stað	þess	að	huga	að		

styrkleikum	þeirra	og	virkja	þá	(Armstrong,	2001).	John	Dewey	(2000)	hefur	einnig	bent	á	að	
nálgast	þurfi	nemendur	á	eigin	 forsendum	með	ólíkum	kennsluaðferðum.	Hann	benti	 á	að	

nemendur	fái	ekki	tækifæri	til	þess	að	vera	þeir	sjálfir	í	kennslustofunni	þar	sem	ríkir	óeðlileg	

einsleitni	og	þvingaðar	kennsluaðferðir.	Brjóta	þurfi	upp	bóklegt	nám	sem	einkennist	oft	af	
fastmótuðum	 kennsluaðferðum	 sem	 henti	 ekki	 öllum	 nemendum.	 Lýðræði	 var	 Dewey	

hugleikið	bæði	 innan	veggja	skólans	og	utan	þar	sem	nemendur	fá	að	tengja	nám	við	eigin	

reynslu	á	skapandi	hátt	(Dewey,	2000).	Anna	Flosadóttir	(2018),	frumkvöðull	í	söngleikjastarfi	
innan	grunnskóla,	 telur	mikilvægt	að	 setja	upp	 söngleiki	 svo	þeir	 sem	 finna	 sig	ekki	 í	 öðru	

námi	njóti	sín	á	þessum	vettvangi	og	öðlist	sjálfsstyrkingu	í	gegnum	ferlið	(Anna	Flosadóttir,	

munnleg	 heimild,	 14.	 mars	 2018).	 Í	 meistaraverkefni	 sínu,	 „Lífið	 er	 leiksvið“	 (2013),	

rannsakaði	 hún	 jafnframt	 áhrif	 söngleikjaþátttöku	 á	 sjálfsmynd	 og	 félagsþroska	 nemenda.	

Rannsókn	hennar	sýndi	að	með	því	að	setja	upp	söngleik	innan	unglingadeildar	skólans	hafði	

það	mikil	áhrif	á	 liðsheild	 innan	unglingadeildar	og	jók	gleði	á	meðal	nemenda.	Félagsfærni	
og	 sjálfsmynd	styrktist	 jafnframt	 í	 skapandi	 ferli	 söngleiksins	þar	 sem	 listgreinarnar	 leiklist,	

tónlist	og	dans	voru	samþættar	(Anna	Flosadóttir,	2013).		

Einkenni	 á	 skapandi	 skólastarfi	 er	margþætt.	 Það	 snýr	meðal	 annars	 að	 því	 að	 list-	 og	

verkgreinar	 séu	 mikilvægur	 hlekkur	 í	 skólastarfinu.	 Skólinn	 á	 jafnframt	 að	 bjóða	 upp	 á	
sveigjanlegt	umhverfi	þar	 sem	rými	er	 til	dæmis	 til	 tónlistaræfinga,	 tónleika	og	 leiksýninga	
(Elísabet	 Indra	 Ragnarsdóttir,	 Ingibjörg	 Jóhannsdóttir	 og	 Torfi	 Hjartarson,	 2012).	 Í	

aðalnámskrá	grunnskóla	segir	 jafnframt	að	 jafnvægi	eigi	að	ríkja	á	milli	verklegs	og	bóklegs	
náms.	Einnig	eiga	nemendur	að	æfast	 í	 félagsvitund	og	 félagsfærni	 í	gegnum	samvinnu	við	

aðra	 (Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Tímatafla	 fyrir	 list-	og	verkgreinar	ætti	að	 fylla	upp	 í	
15%	 kennslustunda	 vikulega.	 Stjórnendur	 innan	 grunnskóla	 ákveða	 síðan	 hvort	 greinarnar	
séu	kenndar	aðgreindar	eða	samþættar	öðrum	greinum	(Österlind,	Østern	og	Thorkelsdóttir,	

2016).	Leiklist	og	aðrar	listgreinar	eru	áhrifaríkir	þættir	í	bættum	námsárangri,	hvatningu	og	
áhuga	 nemenda	 bæði	 innan	 listgreina	 og	 í	 öðrum	 greinum	 (Martin,	 2013).	 Því	 eiga	

listgreinar,	sérstaklega	leiklist,	að	skipa	stóran	sess	í	skólanámskrám	(Anderson	og	Donelan,	

2009).	Sir	Ken	Robinson	tekur	undir	það	sjónarmið	að	listgreinar	bæti	námsárangur.	Þær	séu	
hins	vegar	vanmetnar	og	ættu	samkvæmt	honum	að	vera	metnar	á	við	stærðfræði,	vísindi	og	

tungumálakennslu	(Robinson	og	Aronica,	2018).		

Ávinningur	söngleikja	er	einnig	langvarandi	fyrir	nemendur	og	hjálpar	þeim	að	þróa	með	
sér	 sjálfsvitund	 í	 sköpun,	 að	 taka	 áhættu	 og	 öðlast	 eignarrétt	 á	 ferlinu	 og	 lokaafurð.	 Í	

söngleikjum	 er	 heildarmyndin	 mikilvæg	 og	 þarf	 að	 huga	 að	 þáttum	 eins	 og	 förðun,	

búningum,	miðasölu,	æfingum	og	allskyns	smáatriðum.	Þá	gerir	það	reynsluna	raunverulega	

fyrir	nemendur	og	áhugaverðari	fyrir	vikið	(Wynnpaul,	Abrami	og	Upitis,	2016).		
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Í	 doktorsritgerð	 sinni	 fjallar	 Rannveig	 Björk	 Þorkelsdóttir	 (2016)	 um	 leiklist	 sem	

námsgrein	þar	sem	áherslan	er	á	margvíslega	þátttöku	nemenda,	meðal	annars	að	þeir	búi	til	
leiksýningu,	bregðist	við	 leiksýningum	og	sýni	afrakstur	vinnu	sinnar	með	því	að	 flytja	verk	

fyrir	 aðra	 (Thorkelsdóttir,	 2016).	 Í	 aðalnámskrá	 grunnskóla	 segir	 einnig	 að	mikilvægt	 sé	 að	

sýna	 afrakstur	 verks,	 það	 sé	 ekki	 síðra	 en	 sköpunarferlið	 (Aðalnámskrá	 grunnskóla,	 2013).	
Samkvæmt	Bobetsky	(2009)	sýna	nemendur	afrakstur	vinnu	sinnar	á	frumsýningu	söngleiks	

og	 hafa	 byggt	 upp	margvíslega	 þekkingu	 í	 gegnum	 félagsleg	 samskipti,	 leik,	 söng	 og	 dans.	

Mikilvægt	er	að	nemendur	fái	að	sýna	afurðina	eftir	langt	og	strangt	æfingatímabil.	Fyrir	utan	
jákvæða	reynslu	nemenda	sem	endist	þeim	út	ævina	þá	öðlast	kennarinn	faglega	reynslu	og	

nýtur	þess	að	sjá	afrakstur	tónlistarinnar	(e.	musical	satisfaction)	(Bobetsky,	2009).		

Þeir	 sem	 aðhyllast	 félagslega	 hugsmíðihyggju	 (e.	 social	 constructivism)	 halda	 fram	 að	

nemendur	öðlist	þekkingu	í	samskiptum	við	aðra	og	telja	jafnframt	að	afrakstur	samskipta	sé	
hluti	af	því	að	byggja	upp	þekkingu	(McKinley,	2015).	Lilja	M.	Jónsdóttir	(2013)	hefur	unnið	

talsvert	 með	 lýðræði	 og	 sköpun	 innan	 skólastofunnar.	 Nemendur	 gætu	 til	 dæmis	 unnið	

verkefni	saman	um	Barnasáttmálann,	skrifað	mikilvægustu	atriði	sáttmálans	(að	eigin	mati)	á	

veggspjald	og	skreytt	eftir	eigin	höfði.	Þeir	gætu	síðan	sýnt	veggspjaldið	og	stýrt	umræðum	á	
milli	 samnemenda	 um	 Barnasáttmálann.	 Nemendur	 sýna	 á	 þann	 hátt	 þekkingu	 sína	 á	

viðfangsefni		bæði	með	því	að	tjá	sig	um	efnið	og	sýna	sköpunarverk	sitt	í	hvaða	formi	sem	
er.	 Verkið	 getur	 líka	 verið	 útfært	 sem	 myndband,	 hljóðupptaka	 eða	 stuttmynd	 (Lilja	 M.	
Jónsdóttir,	 2013).	 Slík	 vinna	 er	 hluti	 af	 lýðræðislegri	 kennslu	 og	 þá	 lýðræðis-	 og	

mannréttindamenntun	 sem	 byggir	 á	 gagnrýninni	 hugsun	 og	 ígrundun	 um	 grunngildi	
samfélagsins	 (Aðalnámskrá	 grunnskóla,	 2013).	 Því	 ætti	 að	 efla	 gagnrýna	 hugsun	 hjá	

nemendum,	til	dæmis	 í	málefnalegum	umræðum	þar	sem	þeir	 fá	tækifæri	 til	þess	að	velta	
upp	ólíkum	 sjónarhornum.	Á	þann	hátt	 eflist	margvísleg	 færni,	 til	 dæmis	 rökhugsun	og	að	
virða	skoðanir	annarra	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2016).	Í	gegnum	listgreinar	fá	nemendur	einnig	

tækifæri	 til	 þess	 að	 velta	 upp	 ólíkum	 viðhorfum.	Nýjar	 hugmyndir	 líta	 dagsins	 ljós	 og	 þeir	
njóta	sín	 í	verkefnum	sem	reyna	á	 lausnamiðaða	og	skapandi	hugsun.	Nemendur	uppgötva	

jafnvel	nýja	hæfileika	og	tengjast	samnemendum	á	annan	hátt	í	gegnum	listræn	viðfangsefni	

(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).		

Samkvæmt	aðalnámskrá	grunnskóla	er	útkoman,	s.s.	leiksýning,	ekki	það	eina	sem	skiptir	

máli,	 heldur	 er	 sköpunarferlið	 ekki	 síður	 mikilvægara	 heldur	 en	 afraksturinn.	 Í	 gegnum	

sköpun	 kanna	 nemendur	 hið	 óþekkta	 og	 öðlast	 nýja	 þekkingu.	 Frumkvæði	 nemenda	 og	
sköpunargleði	 er	 einnig	 stór	 þáttur	 í	 skapandi	 vinnu	 og	 skiptir	 miklu	máli	 að	 yfirfæra	 slík	

vinnubrögð	yfir	á	allt	nám	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Skapandi	hugsunarháttur	er	ekki	

eingöngu	 mikilvægur	 innan	 listgreina	 heldur	 á	 hvaða	 sviði	 sem	 er	 (Elísabet	 Indra	

Ragnarsdóttir,	 Ingibjörg	 Jóhannsdóttir	og	Torfi	Hjartarson,	2012).	 Listgreinar	eins	og	 tónlist	
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og	 leiklist	 ættu	 því	 ekki	 að	 líða	 fyrir	 peningaskort	 innan	 skólans	 heldur	 ættu	 foreldrar,	

kennarar,	 stjórnendur	 skólans	 og	 almenningur	 að	 taka	 höndum	 saman	 við	 að	 efla	 vægi	
listgreina	innan	skólanámskránnar	(Petress,	2005).	Skólastjórinn	getur	aftur	á	móti	haft	áhrif	

á	það	hvort	 leiklist	 sé	 kennd	eða	ekki.	 Ef	honum	 finnst	 leiklistarkennsla	 skipta	máli	 þá	býr	

hann	til	pláss	fyrir	hana.	Oft	er	það	þó	á	kostnað	annarra	listgreina,	sem	er	miður	(Rannveig	
Thorkelsdóttir,	2018).		

Almennt	í	grunnskólum	er	lögð	áhersla	á	metnaðarfulla	kennslu	í	list-	og	verkgreinum	og	

að	 nota	 aðferðir	 innan	 þessara	 greina	 í	 öðrum	 viðfangsefnum	 með	 því	 að	 samþætta	

námsgreinar	(Skóla-	og	frístundasvið	Reykjavíkur	2015/2018).	Hins	vegar	er	það	mismunandi	
eftir	forgangsröðun	innan	hvers	grunnskóla	fyrir	sig.	Þá	á	að	ríkja	jafnvægi	innan	heildartíma	

list-	og	verkgreina	í	viðmiðunarstundaskrá	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	

Hér	 hefur	 verið	 fjallað	 um	 margvíslegt	 notagildi	 listgreina	 og	 vægi	 þeirra	 innan	

grunnskóla.	Einnig	hefur	verið	rætt	um	lýðræðislega	kennslu	og	mikilvægi	skapandi	hugsunar	

sem	og	hvernig	nemendur	læra	í	gegnum	listgreinar.	Að	lokum	var	rætt	um	mikilvægi	þess	að	
hlúa	að	listgreinum	innan	grunnskólans.		

Í	næsta	kafla	verður	fjallað	um	hvað	er	sameiginlegt	með	listgreinum	og	rýnt	í	samband	á	
milli	 listgreina	 sem	 og	 mikilvægi	 þess	 að	 samþætta	 þær	 öðrum	 greinum,	 til	 dæmis	

tungumálakennslu,	ásamt	því	að	fjalla	um	spuna	í	leiklist	og	tónlist.	

2.2 Sameiginleg	markmið	listgreina		
Hver	 og	 ein	 listgrein	 hefur	 sitt	 sérkenni	 en	 greinarnar	 eru	 sterkar	 saman	 þegar	 þær	 eru	

sameinaðar	 undir	 einum	 hatti.	 Skoðað	 verður	 hvaða	 færniþætti	 nemendur	æfast	 í	 við	 að	
nema	 í	 gegnum	 listgreinar	 og	 mikilvægi	 þess	 að	 samþætta	 þær	 öðrum	 greinum	 innan	

grunnskólans.			

Michael	 Anderson	 (2012)	 taldi	 að	 leiklist	 ætti	 að	 vera	 samofin	 öðrum	 listformum	 því	

tónlist,	dans	og	sjónlistir	eigi	margt	sameiginlegt	með	leiklistinni	og	aðferðum	leiklistar.	Spuni	
er	 til	 dæmis	 sameiginlegur	 í	 tónlist	 og	 leiklist.	 Solis	 (2009)	 heldur	 fram	 að	 í	 gegnum	

tónlistarspuna	sameinist	túlkun	tilfinninga	og	færni	á	viðkomandi	hljóðfæri	(til	dæmis	sellói,	

gítar	 eða	 söngröddinni).	 Jafnframt	bregst	 flytjandinn	 við	 flutningi	 annarra	 án	 undirbúnings	
(Solis,	 2009).	 Þá	 fá	 nemendur	 æfingu	 í	 að	 koma	 fram	 og	 spinna	 af	 fingrum	 fram	 (e.	

improvising).	 Í	 leiklist	 er	 spuni	 eða	 spunaleikhús	 einnig	 þekkt	 hugtak	 (e.	 improvisational	

theatre,	 improvisation	eða	 improv).	 Samtölin,	 söguþráður,	 atburðarás	 og	 persónur	 eru	 þá	
búnar	 til	 í	 sameiningu	 af	 þátttakendum	um	 leið	 og	 spuninn	 á	 sér	 stað	 í	 núinu.	 Því	 byggist	

spuninn	á	því	að	sjálft	ferlið	gerist	um	leið	og	afurðin	verður	til	(Lewis	og	Lovatt,	2013).		

Í	 gegnum	 listgreinar	 læra	 nemendur	 á	 annan	 hátt	 og	 vinna	 með	 lausnamiðaða-	 og	

skapandi	 hugsun.	 Sköpunargleði	 eykur	 einnig	 námsáhuga	 þegar	 börn	 og	 ungmenni	 skynja	
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merkingu	viðfangsefnanna	og	tilgang	þeirra	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Mikilvægt	er	að	

nemendur	 finni	 hvernig	 hægt	 er	 að	 læra	 á	 fjölbreyttan	 hátt	 með	 samþættingu	 ólíkra	
námsgreina	 eins	 og	 að	 nota	 kennsluaðferðir	 leiklistar	 í	 tungumálanámi.	 Nemendur	 efla	

þannig	skilning	frá	ólíkum	sjónarhornum	og	unnið	er	með	marga	færniþætti	samtímis	eins	og	

hlustun,	lestur	og	skrif.	Nauðsynlegt	er	að	nemendur	upplifi	að	ekki	þurfi	að	vera	skil	á	milli	
námsgreina	(Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2002).	Í	gegnum	listgreinar	fá	nemendur	meðal	annars	

tækifæri	 til	 þess	 að	 kynnast	 mismunandi	 menningu	 og	 ólíkum	 gildum	 einstaklinga	 innan	

samfélags	og	í	umhverfinu.	Jafnframt	kynnast	þeir	hvað	felst	í	fegurð	og	ljótleika	eða	ást	og	
hvers	kyns	ofbeldi	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).		

Á	æfingu	á	söngleik	eru	margir	samhangandi	þættir	en	fyrir	utan	að	æfast	í	söng,	leiklist	

og	 dansi	 fá	 nemendur	 mikla	 athyglisþjálfun	 og	 æfingu	 í	 núvitund	 (e.	 mindfulness).	 Þeir	

einbeita	sér	að	einni	setningu	í	einu,	einni	senu	í	einu	og	að	vera	vakandi	yfir	mótleikara	og	
því	 sem	 hann	 segir.	 Nemendur	 bregðast	 því	 sífellt	 við	 viðbrögðum	 annarra	 og	 ekki	 er	 því	

hægt	annað	en	að	vera	fullkomlega	á	staðnum	og	ólíklegt	að	hugurinn	reiki	annað	(Williams	

og	Penman,	2018).		

Hér	hefur	verið	fjallað	um	samband	á	milli	listgreina	sem	og	mikilvægi	þess	að	samþætta	

þær	öðrum	greinum,	til	dæmis	tungumálakennslu.	Spuni	var	kynntur	til	sögunnar	en	hann	er	
þekkt	 hugtak	 bæði	 í	 leiklist	 og	 tónlist.	 Leikarar	 spinna	 þá	 af	 fingrum	 fram	 með	 rödd	 og	

líkamstjáningu	en	 í	 tónlist	 spinna	 flytjendur	á	viðkomandi	hljóðfæri	óhikað	án	þess	að	vita	
framhald	 tónverksins.	 Ljóst	 er	 að	nemendur	öðlast	margvíslega	 færni	 í	 gegnum	 listgreinar,	

bæði	í	samvinnu,	til	dæmis	að	spila	saman	í	hópi,	en	þá	æfast	nemendur	í	að	hlusta	á	aðra.	

Einnig	læra	þeir	sjálfstæð	vinnubrögð	og	nauðsynlega	færni	eins	og	einbeitingu	og	að	spinna	
á	hljóðfæri.	Um	leið	eflist	félagsfærni	ýmist	með	því	að	hlusta	á	aðra	í	tónlistarsamspili	eða	

að	bregðast	við	meðleikurum	í	leiklist.	

Næst	 verður	 fjallað	 um	 mikilvægi	 raddþjálfunar	 í	 leiklist	 og	 söngtækni	 í	 tónlist.	 Rýnt	

verður	 í	mismunandi	 raddbeitingu	 og	 tónlistarstíla	 sem	og	 þætti	 sem	þarf	 að	 huga	 að	 við	
raddútsetningar.	Þá	verða	fjölþættir	möguleikar	raddtækni	skoðaðir.			

2.3 Raddþjálfun	og	söngtækni		
Raddþjálfun	er	bæði	mikilvæg	í	tónlist	og	leiklist	en	nauðsynlegt	er	að	beita	röddinni	á	réttan	

hátt	og	læra	að	nota	hana	á	mismunandi	máta	eftir	því	hvað	verið	er	að	fást	við	hverju	sinni	

(Dickinson	og	Neelands,	2006).	 Í	 tónlist	er	mikilvægt	að	kennarinn	hafi	 í	huga	mismunandi	
raddsvið	 stúlkna	 og	 drengja.	 Raddir	 drengja	 breytast	 á	 unglingsaldri	 og	 er	 raddsviðið	 því	

takmarkað	 á	 ákveðnu	 tímabili.	 Raddir	 sumra	 drengja	 í	 hópnum	 gætu	 hafa	 verið	 búnar	 að	
breytast	og	gætu	þeir	 jafnvel	sungið	hlutverk	baritóns.	Samsetning	hópsins	og	ólíkar	raddir	
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hafa	 því	 áhrif	 á	 aðferðir	 sem	 kennarinn	 notar	 við	 að	 útsetja	 fyrir	 söngvarana	 (Bobetsky,	

2009).	

Söngkonan	og	 söngkennarinn	Cathrine	Sadolin	 (2012)	 talar	um	ólíka	 raddbeitingu	 í	bók	

sinni	Complete	vocal	technique.	Raddbeitingin	„curbing“	líkist	því	eins	og	þegar	barn	grætur,	

„neutral“	er	náttúruleg	raddbeiting	en	þá	er	ekkert	„hold“	á	röddinni.	Sú	beiting	er	sú	sama	

og	 óperusöngvarar	 nota.	 „Overdrive“	 líkist	 köllum	 eða	 hrópum	 en	 margar	 rokkstjörnur	

syngja	 í	 þeim	 söngstíl.	 Jafnframt	 er	 gagnlegt	 að	 kenna	 nemendum	 um	 ólíkan	 „lit“	

raddarinnar,	 annað	 hvort	 er	 hún	 „ljós“	 eða	 „dökk“.	 Þá	 er	 átt	 við	 raddblæ	 hvers	 og	 eins	

(Sadolin,	2012).		

Í	 leiklist	 þjónar	 raddtækni	 (e.	 theatre	 based	 voice	 training	 techniques)	 margvíslegum	

tilgangi	og	er	hún	gagnleg	bæði	söngvurum	og	leikurum.	Hún	getur	þó	líka	nýst	við	að	læra	

annað	 tungumál	 en	 þá	 eru	 fjölbreyttir	 möguleikar	 raddarinnar	 kannaðir	 í	 því	 sambandi	

(Thirsk	og	Gulseker,	2012).	Raddþjálfarinn	Patsy	Rodenburg	(2012)	fjallar	um	í	bók	sinni	The	
right	 to	 speak:	 working	 with	 the	 voice,	 hvernig	 efla	 megi	 öryggi	 einstaklinga	 við	 að	 nota	
röddina	með	auknu	sjálfstrausti.	Rodenburg	hefur	áralanga	reynslu	í	því	að	raddþjálfa	meðal	

annars	 leikara,	 söngvara,	 fjölmiðlafólk,	 stjórnmálamenn,	 kennara	 og	 nemendur.	 Þá	 leggur	
hún	áherslu	á	að	einstaklingar	læri	að	beita	röddinni	af	öryggi.	Hún	kennir	líka	um	öndun	og	
stuðning	 við	 öndun.	 Þá	 kennir	 Rodenburg	 nemendum	 sínum	 hvernig	 megi	 efla	 raddsvið	

viðkomandi	 í	því	skyni	að	ná	alhliða	söngfærni	með	því	bæði	að	dýpka	og	breikka	raddsvið	
sitt.	 Áhersla	 er	 jafnframt	 lögð	 á	 að	nemendur	 auki	 sjálfstraust	 í	 því	 að	 tjá	 sig	 (Rodenburg,	

2012).			

Hér	hefur	verið	fjallað		um	raddtækni	og	söngþjálfun	sem	eru	nauðsynleg	verkfæri	bæði	í	

tónlist	 og	 leiklist.	 Rætt	 var	 um	þá	þætti	 í	 tengslum	við	 að	efla	 sjálfstraust	 við	 tjáningu	hjá	
einstaklingum	 sem	 og	 að	 öðlast	 vítt	 raddsvið.	 Jafnframt	 var	 fjallað	 um	mikilvægi	 þess	 að	
kennarinn	hafi	í	huga	mismunandi	raddsvið	stúlkna	og	drengja.	

Hér	á	eftir	verður	sjónum	beint	að	tónlist	og	víðtækum	tilgangi	hennar.	Áhersla	er	lögð	á	
félagslegan	ávinning	tónlistar	og	þá	færniþætti	sem	eru	þjálfaðir	við	iðkun	hennar.		

2.4 Tónlist	
Grunnurinn	 að	 góðri	 andlegri-	 og	 líkamlegri	 heilsu	 er	 að	 skapa	 og	 viðhalda	 jákvæðum	

samböndum	í	gegnum	félagslegt	samneyti	(Holt-Lunstad,	Smith	og	Layton,	2010).	Söngur	og	

annarskonar	 tónlistararflutningur	 hefur	 þróast	 í	 gegnum	 árin	 og	 orðið	 að	 félagslegum	
vettvangi	þar	sem	einstaklingar	tengjast	 í	gegnum	tónlistina	(Dunbar	o.fl.	2012).	Stoðum	er	

rennt	 undir	 þá	 kenningu	með	 sambandi	 á	milli	 söngs	 og	 losun	 taugaboðefnisins	endorfíns	

sem	tengist	félagslegum	tengslum.	Söngur	og	tónlist	hafa	því	góð	áhrif	á	félagsfærni	og	veitir	

nemendum	gleði	með	útrás	í	gegnum	söng	(Dunbar	o.fl.	2012).		
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Helga	 Rut	 Guðmundsdóttir	 (2010),	 dósent	 í	 menntunarfræði	 tónlistar	 við	

Menntavísindasvið,	 hefur	 fjallað	um	ýmsar	birtingarmyndir	 tónlistar	 í	 félagslegu	 samhengi.	
Hún	bendir	meðal	annars	á	að	 tónlist	búi	yfir	margvíslegu	notagildi	við	ólíkar	aðstæður,	 til	

dæmis	við	giftingar	og	önnur	tækifæri	þar	sem	tónlist	eflir	samkennd	og	tengir	saman	ólíka	

einstaklinga	með	mismunandi	menningu	í	farteskinu	(Helga	Rut	Guðmundsdóttir,	2010).		

Í	 enda	 söngleiks	 er	 tilvalið	 að	 allir	 þátttakendur	 innan	 hans	 syngi	 saman	 lokalag	 en	 í	

gegnum	það	æfast	 nemendur	 í	 félagsfærni	 og	 í	 því	 að	 hlusta	 bæði	 á	 tónlistina	 og	 á	 hvert	

annað.	 Nemendur	 sameinast	 í	 söng	 og	 finna	 sameiningarkraft	 og	 liðsheild	 í	 gegnum	

tónlistina.	Mikil	samvinna	á	sér	því	stað	(Jóhanna	Björk	Bjarnadóttir,	munnleg	heimild,	mars	
2017).	 John	 T.	 Cacioppo	 og	William	 Patrick	 (2008)	 töldu	 að	mikilvægt	 væri	 að	 nemendur	

myndi	félagsleg	tengsl	en	þegar	horft	er	til	forfeðra	okkar	hefði	verið	ólíklegt	að	einstaklingar	

sem	 tilheyrðu	engum	hópi	myndu	 lifa	 af	 (Cacioppo	og	Patrick,	 2008).	 Edward	H.	Hagen	og	
Gregory	Bryant	 (2003)	 tóku	 í	 sama	 streng	og	 töldu	 að	hæfni	 frummanna	 við	 trommuslátt,	

hljóð	og	dans	hafi	gert	þá	félagslega	sterkari	en	þá	sem	skorti	þá	hæfni.	Þá	hafi	þeir	náð	að	

mynda	liðsheild	með	þessari	færni	í	gegnum	tónlistarleg	samskipti	og	um	leið	aukið	lífslíkur	

sínar.	Tónlist	er	því	gríðarlega	sterkt	afl	 í	 félagslegum	samskiptum.	Tónlistariðkun	 í	hópi	er	
því	 góður	 vettvangur	 til	 þess	 að	 tengjast	 einstaklingum	 með	 sama	 áhugamál	 (Hagen	 og	

Bryant,	2003).	

Tónlist	er	hægt	að	nota	í	margvíslegum	tilgangi,	til	dæmis	við	að	róa	og	heila	einstaklinga	

með	svokallaðri	tónlistarheilun	 (e.	music	therapy).	Þá	eru	hljóð	og	hvers	kyns	tónlist	notuð	

sem	heilunarmeðferð.	Hún	er	þá	ýmist	notuð	í	hópi	eða	er	einstaklingmiðuð	(Bunt	og	Stige,	

2014).	Tónlist	getur	líka	haft	áhrif	á	skap	og	líðan.	Til	dæmis	getur	leynst	mikil	huggun	í	því	að	
hlusta	á	sorglega	 tónlist	þegar	viðkomandi	er	 leiður.	Þá	hefur	 tónlistin	þau	áhrif	að	heilinn	

framleiðir	sömu	taugaboðefni	og	leysast	úr	læðingi	þegar	einstaklingar	gráta.	Þetta	boðefni,	

prolactin,	 framkallar	 því	 sambærilegar	 tilfinningar	 og	 einstaklingar	 finna	 þegar	 þeir	 upplifa	

huggun	(Huron,	2011).				

Tónlist	 þjálfar	 jafnframt	 ótalmarga	 þætti	 á	 sama	 tíma	 eins	 og	 einbeitingu,	 tilfinningar	

lestur	nótna	og	samhæfingu	í	samspili	(Shafer	og	Blakeslee,	2000).	Einnig	æfir	hún	samvinnu	

þegar	 einstaklingar	 spila	 saman	 í	 hóp	 (Petress,	 2005).	 Í	 gegnum	 tónlistariðkun	 æfast	
nemendur	 í	 einbeitingu	 og	 öðlast	 bæði	 tilfinningalegan	 og	 félagslegan	 þroska.	 Við	

tónlistarflutning	æfist	viðkomandi	um	leið	í	að	taka	gagnrýni	og	meta	hana	sér	til	framdráttar	

(Shafer	og	Blakeslee,	2000).	Nemendur	læra	einnig	sjálfsaga	með	því	að	æfa	sig	á	hljóðfæri	
(Petress,	2005)	en	þegar	þeir	spila	á	það	nota	þeir	fleiri	en	eitt	skilningarvit.	Þegar	sungið	er	

og	 dansað	 í	 einu	mætti	 líkja	 því	 við	 að	 spila	 á	 selló	 því	 þá	 er	 ekki	eingöngu	 spiluð	 laglína	

heldur	 er	 einnig	 spilað	 á	 strengina	 með	 boga.	 Fyrir	 utan	 þá	 samhæfingu	 nota	 nemendur	
fjölmörg	skilningarvit	í	einu	við	að	einbeita	sér	við	að	hitta	á	réttar	nótur,	spila	af	tilfinningu	
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og	 spila	 eftir	 styrkleikabreytingum	 sem	 og	 á	 mismunandi	 hraða.	 Sú	 samhæfing	 sem	

nemendur	 læra	 við	 að	 spila	 á	 hljóðfæri	 er	 því	 líkt	 og	 að	 syngja	 og	 dansa	 í	 einu	 (Trainor,	
Shahin	og	Roberts,	2009).	Nemendur	tileinka	sér	því	nauðsynlega	færni	við	tónlistariðkun	um	

leið	og	þeir	æfast	í	sjálfstæðum	vinnubrögðum	(Petress,	2005).		

Helga	 Rut	 Guðmundsdóttir	 (2010)	 telur	 mikilvægt	 að	 skoða	 þau	 áhrif	 sem	 uppruni	

tónlistar	getur	haft	á	viðhorf	til	tónlistarmenntunar.	Samskipti	í	gegnum	tónlist	ættu	jafnvel	

að	 vera	 meginuppistaðan	 í	 tónlistarnámi	 sem	 og	 að	 nemendur	 þroski	 með	 sér	 skilning	 á	

tónlist.	 Ef	 samskipti	 innan	 tónlistar	 hafi	mótað	 einstaklinga	ættu	 þau	 að	 gera	 einstaklinga	

hæfari	 innan	hvers	 samfélags	 (Helga	Rut	Guðmundsdóttir,	2010).	Sú	hugmynd	er	 í	 takt	við	
kenningar	Shafer	og	Blakeslee	(2000)	um	mikilvægi	tónlistar	til	þess	að	ná	árangri	bæði	innan	

samfélags	og	í	skóla.	Þá	þróast	hæfni	einstaklings	og	árangur	næst	í	lífinu.	Samkvæmt	þeim	

er	 tónlist	 jafnframt	 ein	 af	mikilvægustu	 greinum	 innan	 skólakerfisins.	 Hún	 skipti	máli	 fyrir	
bæði	 líkamlega	 og	 andlega	 líðan	 nemenda	 sem	 og	 að	 rækta	 hæfileika	 þeirra	 (Shafer	 og	

Blakeslee,	2000).		

Í	gegnum	félagsleg	samskipti	öðlast	nemendur	tilfinningagreind.	Hugtakið	er	vítt	en	í	því	

felst	meðal	annars	að	búa	yfir	hæfni	til	að	ráða	í	innstu	tilfinningar	annarra	og	búa	yfir	góðri	
samskiptagreind	 (Goleman,	2000).	 Í	 gegnum	samvinnu	eflist	 sú	greind	en	þegar	nemendur	
semja	 tónlist	 í	 hópi	 þurfa	 þeir	 til	 dæmis	 að	 hlusta	 eftir	 því	 hvernig	 aðrir	 tjá	 sig,	 taka	 eftir	

innkomum	og	hljóðstyrk.	Hægt	er	að	líkja	því	við	þegar	lesið	er	í	svipbrigði	annarra.	Í	samspili	
þurfa	nemendur	því	að	lesa	í	þá	sem	spila	með	þeim	og	æfa	því	tilfinningagreind	sína	sem	og	

félagsfærni.	Nemendur	eru	því	hluti	af	heild	þar	sem	þeir	læra	að	virða	að	hver	og	einn	hefur	

sitt	rými	en	allir	stefna	að	sama	markmiði.	Því	myndast	öflug	liðsheild	innan	tónlistarhóps	þar	
sem	nemendur	efla	tilfinningagreind	sína	(Guilmartin,	2015).	

Hér	 hefur	 verið	 fjallað	 um	 hvernig	 tónlist	 þróaðist	 yfir	 í	 félagslegt	 listform	 sem	 og	

félagslegan	ávinning	þess	að	nema	tónlist	í	hópi.	Færni	var	skoðuð	sem	nemendur	öðlast	við	

að	 leika	 á	 hljóðfæri	 og	 syngja.	 Jafnframt	 var	 rýnt	 í	 margvíslegt	 notagildi	 tónlistar,	 meðal	
annars	 tónlistarmeðferð	 (e.	music	 therapy).	 Þá	 var	 fjallað	 um	 hvernig	 samskipti	 í	 gegnum	

tónlist	geri	einstaklinga	að	hæfari	samfélagsþegnum.	

Næst	 verður	 fjallað	 um	 mismunandi	 sjónarhorn	 á	 leiklist.	 Þá	 verða	 kenningar	 ýmissa	

fræðimanna	 reifaðar	 um	 þróun	 leiklistar	 sem	 sjálfstæðrar	 listgreinar	 sem	 og	 leiklist	 í	

kennslufræðilegu	 samhengi.	 Jafnframt	 verður	 fjallað	 um	 hvernig	 sú	 nálgun	 getur	 eflt	

margvíslega	 færni	 nemenda,	 meðal	 annars	 félagsfærni,	 persónulegan	 þroska	 og	
samskiptafærni.	 Einnig	 verður	 rætt	 um	 leiklist	 í	 heimspekilegu	 samhengi	 og	 um	mikilvægi	

hennar	við	að	virkja	sköpunarkraft	nemenda.		
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2.5 Leiklist	
Menntun	 í	 leiklist	 snýst	 um	 að	 þjálfa	 nemendur	 í	 aðferðum	 listgreinarinnar	 (til	 dæmis	 í	

spuna,	persónusköpun	og	látbragðsleik)	en	ekki	síður	um	læsi	á	leiklist	í	víðu	samhengi	og	að	

dýpka	skilning	nemenda	á	sjálfum	sér,	mannlegu	eðli	og	samfélagi	(O´Toole,	2015).	Leiklist	er	

list	 augnabliksins.	 Með	 leiklist	 er	 hægt	 að	 takast	 á	 við	 þau	 mál	 sem	 efst	 eru	 á	 baugi	 í	

samfélaginu	hverju	 sinni	 og	brenna	á	nemendum	 (Thorkelsdóttir,	 2016b).	Hægt	er	 að	 líkja	

leiklist	við	beinagrind	en	bein	leiklistarinnar	vinna	saman.	Kjötið	er	viðfangsefnið,	aðstæður	

mannfólksins	og	 sambönd	þess.	 Líkami	og	hugur	 vinna	 saman	að	því	 að	 gefa	 sögum	 líf	 og	
ákveðið	tungumál	í	gegnum	líkamstjáningu	(O´Toole	og	Haseman,	2017).		

Leiklist	er	listform	sem	getur	virkað	á	ólíkan	hátt,	allt	eftir	því	hver	nálgunin	er.	Til	dæmis	

er	 hægt	 að	 nema	 leiklist	 sem	 almenna	 aðferð,	 nálgun	 á	 ákveðið	 viðfangsefni	 eða	 sem	

sjálfstæða	 grein.	 Í	 gegnum	 leiklist	 geta	 nemendur	 spreytt	 sig	 á	 mismunandi	 hlutverkum	 í	

ólíku	 félagslegu	 samhengi.	 Í	 gegnum	 hlutverkaleik	 geta	 nemendur	 rannsakað	 hvað	 það	
merkir	að	vera	manneskja	(Thorkelsdottir,	2016a).	 

Í	bókinni	How	drama	activates	learning	eftir	Anderson	og	Julie	Dunn	(2013)	er	talað	um	
hvernig	 það	 að	 læra	 í	 gegnum	 leiklist	 getur	 eflt	 minni	 og	 að	 nemendur	 njóti	 námsins	 þá	

betur.	Einnig	verða	nemendur	meðvitaðri	um	ólík	sjónarhorn	og	öðlast	sveigjanlegri	hugsun	
(Anderson	og	Dunn,	2013).	Nemendur	fá	því	tækifæri	til	þess	að	íhuga	og	kanna	áhrif	sögu	á	

þau	 og	 tengja	 þann	 heim	 við	 eigið	 líf	 (Booth,	 2005). Leiklistarkennarinn	 hefur	 því	 ótal	

möguleika	til	þess	að	nýta	kennsluaðferðir	leiklistar.	Hlutverkaleikir	eru	til	dæmis	vel	til	þess	
fallnir	 að	 fjalla	 um	 krefjandi	 mál	 sem	 tengja	 má	 við	 lífsleikni.	 Í	 leiklist	 tjá	 nemendur	 sig	

auðveldar	með	 grímu	 að	 vopni	 því	 hún	 stendur	 á	milli	 raunveruleikans	 og	manneskjunnar	
þannig	að	það	reynist	auðveldara	að	stíga	út	fyrir	þægindarammann	(Anna	Jeppesen	og	Ása	
Helga	Ragnarsdóttir,	2004).	Í	óhefðbundnu	námi,	líkt	og	í	söngleik,	þar	sem	mikil	samvinna	á	

sér	stað	setja	nemendur	sig	í	spor	annarra	á	bæði	vitsmunalegan	og	tilfinningalegan	hátt	og	
æfast	því	í	að	takast	á	við	daglegar	áskoranir.	Þeir	æfast	því	í	samskiptafærni	við	að	kynnast	

mismunandi	sjónarhornum	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2007).		

Samkvæmt	 Anderson	 (2012)	 liggur	 ákveðin	 heimspeki	 að	 baki	 leiklistarkenningum.	

Mikilvægt	 er	 að	 leiklistarkennarinn	 kynni	 sér	 sögu	 leiklistarinnar	 en	 á	 þann	 hátt	 fær	 hann	

betri	 tilfinningu	 fyrir	 þróuninni	 og	 hvert	 skuli	 stefna	með	 áframhaldandi	 starfsferil	 í	 huga.	

Anderson	 talar	 um	 að	 leiklistarkennarar	 sanki	 að	 sér	 verkfærum	 í	 „leiklistarkistuna“,	 til	
dæmis	þumalputtareglum.	 Í	raun	næla	þeir	sér	 í	verkfærin	 í	gegnum	reynsluna.	Samkvæmt	

líkani	Andersons	um	starfsþróun	þá	er	hlutverk	 leiklistarkennarans	meðal	annars	að	stuðla	

að	 viðhorfsbreytingu	 (sjá	 mynd	 1).	 Líkanið	 má	 finna	 hér	 að	 neðan	 í	 þýðingu	 Rannveigar	

Þorkelsdóttur	(2018).	
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Mynd	1.	Starfsþróun	leiklistarkennarans	

	

Kraftur	 listarinnar	 er	 slíkur	 að	 það	 ætti	 án	 efa	 að	 hvetja	 leiklistarkennara	 og	 aðra	

listgreinakennara	 að	 nota	 hann	 sem	 og	 eiginleika	 nemenda	 til	 þess	 að	 hafa	 áhrif	 á	

samfélagið.	Samkvæmt	Anderson	(2012)	þróast	hugmyndir	og	hugsanaferli	í	gegnum	áranna	
rás	 en	 leiklist	 verður	 ávallt	 órjúfanlegur	 þáttur	 af	 lífinu	 sjálfu	 (Anderson,	 2012).	 Jonothan	

Neelands	(2010)	tekur	í	sama	streng	en	samkvæmt	honum	er	leiklist	tilvalin	til	þess	að	efla	

gildi	 eins	 og	 umburðarlyndi,	 réttsýni,	 samkennd	 og	 virðingu	 gagnvart	 öðrum	

þjóðfélagshópum.	 Þegar	 nemendur	 spinna	 í	 leiklist	 er	 frelsið	 meira	 þegar	 kemur	 að	

atburðarás	og	túlkun	persóna.	Kennarinn	getur	því	vel	stuðlað	að	aukinni	samkennd	á	meðal	
nemenda	 í	gegnum	leiklist	með	því	að	efla	 jákvæða	 ímynd	persóna	og	mismunandi	stétta	 í	

samfélaginu.	Á	þann	hátt	 tengja	nemendur	 á	milli	 raunveruleikans	og	 listarinnar	og	öðlast	
tilfinningalega	reynslu	um	leið	(Neelands,	2010).		

Mike	Fleming	(2012)	 fjallaði	um	að	margir	 listamenn	 innan	 leikhússins	hafi	verið	ósáttir	

við	að	hugtakið	„drama“	væri	notað	innan	leiklistarkennslu.	Leikhús	eða	drama	ætti	að	skapa	
eitthvað	 ákveðið	 ferli,	 til	 dæmis	 sýningu	 fyrir	 áhorfendur.	 Á	 sínum	 tíma	 var	 talið	 að	 engir	

áhorfendur	 væru	 í	 leiklistarkennslu	 í	 kennslustofunni.	 Hins	 vegar	 er	 vel	 hægt	 að	 hafa	

áhorfendur	 í	þeim	aðstæðum	eins	og	Fleming	hélt	 fram.	Þá	 leikur	hluti	nemenda	fyrir	hinn	
hluta	 nemenda	 sem	 fylgist	 með	 leiknum.	 Í	 bók	 Flemings	 Starting	 Drama	 Teaching	 (2011)	

tekur	 hann	 saman	 þróun	 leiklistarkennslu	 síðan	 um	miðja	 tuttugustu	 öld	 og	 hannaði	 líkan	

sem	 sýnir	 söguna	 sem	 er	 jafnframt	 leiðarvísir	 við	 greiningu	 á	 leiklist.	 Líkönin	 kallar	 hann	

Drama	1	og	2	og	Theatre	1	og	2	(	sjá	mynd	2).	
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Mynd	2.	Þróun	leiklistarkennslu	

	

Í	 líkani	 1	 talar	 Fleming	 meðal	 annars	 um	 þegar	 hugmyndin	 um	 drama	 hafi	 snúist	 um	

mismunandi	 sjónarhorn,	 kenningar	 handritshöfunda	 og	 sálfræðilegt	 sjónarhorn	 frekar	 en	

áherslu	á	leikhúsið	sjálft.	Til	dæmis	er	hægt	að	hugsa	leikhúsið	sem	samtal	á	milli	leikara	og	

áhorfenda.	 Eins	 og	 Fleming	 talar	 um	 þá	 er	 dramað	 sjálft	 hugsað	 sem	 reynslan	 sem	
þátttakendur	 (nemendur)	upplifa	 í	 leiklistartímanum.	 Í	 líkani	hans	um	drama	1	er	áherslan	

jafnframt	á	persónulegan	þroska	einstaklingsins	í	gegnum	skapandi	tjáningu	(Thorkelsdóttir,	
2016a).	Almennt	 séð	er	hægt	 að	 segja	 að	nemendur	öðlist	 persónulegan	þroska	 í	 gegnum	
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margt	í	leiklistarkennslu,	til	dæmis	æfast	þeir	í	félagsfærni,	að	virða	skoðanir	annarra,	henda	

á	milli	sín	hugmyndum	og	þjálfast	þeir	því	í	samskiptafærni	í	gegnum	skapandi	ferli.	Aftur	á	
móti	er	mikilvægt	að	nemendur	fái	einnig	tækifæri	til	þess	að	þjálfa	sjálfstæða	hugsun	og	fái	

að	 semja	 eigið	 sköpunarverk,	 til	 dæmis	 handrit	 að	 leikriti.	 Í	 leikhúsi	 1	 (e.	 theatre	 1)	 er	

áherslan	á	afurðina	sjálfa.		

Þá	fjallar	Fleming	(2012)	um	að	kennarinn	þurfi	að	vera	 leiðbeinandi	og	eigi	að	aðstoða	

nemendur	við	að	útfæra	 senur	og	handrit.	Hugmyndaauðgi	nemenda	muni	 fá	að	blómstra	

við	að	semja	eigið	handrit	og	annað	sem	tengist	sýningunni.	Listrænt	 frelsi	 sé	því	mikið	en	

hins	 vegar	 geti	 hlutirnir	 farið	 úr	 böndunum	 eða	 þá	 að	 nemendur	 geti	 átt	 erfitt	 með	 að	
komast	að	niðurstöðu.	Ferlinu	geti	því	seinkað	og	því	geti	myndast	óöryggi	á	meðal	nemenda	

(Fleming,	2012).	Nemendur	kynnist	því	hvernig	óvissa	geti	 fylgt	sköpunarferli	 (Anderson	og	

Dunn,	2013).	

O´Toole	og	O´Mara	(2007)	 leggja	áherslu	á	ólíkar	víddir	 í	 leiklist.	Áherslan	er	á	að	læra	í	

gegnum	 leiklist	 og	 er	 lögð	 áhersla	 á	 reynslu	 nemenda	 en	 ekki	 á	 afurðina	 sjálfa	 eða	
lokaútkomu	eins	og	að	sýna	 leikrit	 fyrir	áhorfendur.	Víddirnar	þrjár	sem	þau	tala	um	er	vel	

hægt	að	tengja	við	kennslu.	 Í	fyrsta	 lagi	er	að	skapa	eða	semja.	Það	getur	verið	handrit,	að	
leikstýra	eða	hanna,	að	setja	fram	efnið,	eins	og	leikarar	gera,	og	svörun.	Er	þá	átt	við	þá	sem	
taka	á	móti,	til	dæmis	áhorfendur.	Þeir	geta	lært	mikið	af	því	að	fylgjast	með	samspili	þeirra	

sem	 leika,	 til	dæmis	 í	 spuna	eða	 fullgerðu	 leikriti.	Á	þann	hátt	eru	nemendur	annars	vegar	
þátttakendur	á	sviði	sem	leikarar	og	hins	vegar	sem	áhorfendur	(Thorkelsdóttir,	2016b).	

Í	 einni	 af	 víddum	O´Toole	og	O´Mara	 (2007)	 er	 áherslan	 á	 sköpunina	 sjálfa	 (e.	making)	

sem	verður	að	útkomu	að	lokum.	Hins	vegar	læra	nemendur	heilmikið	líka	á	ferlinu.	Þeir	fá	

tækifæri	 til	 þess	 að	 semja	 handrit,	 laga,	 bæta	 við,	 prófa	 handritið	 í	 nemendahópi	 og	 fá	
ummæli	frá	leikurum.	Handritið	getur	því	þróast	í	tengslum	við	túlkun	leikara	á	persónum	og	
viðbótum	þeirra	„á	gólfinu.“	Því	eru	margar	víddir	og	mismunandi	sjónarhorn	sem	nemendur	

geta	skoðað.	Önnur	vídd	O´Toole	og	O´Mara	snýst	um	hönnun	eða	leikstjórn.	Þegar	leikrit	er	
æft	eða	sett	upp	er	því	tilvalið	að	hafa	einn	hóp	til	dæmis	 í	að	hanna	leikmynd	eða	sjá	um	

sviðsljós.	Nemendur	skrá	sig	síðan	í	hóp	(líkt	og	ólíkar	víddir	O´Toole	og	O´Mara)	þannig	að	

þeir	nái	að	njóta	sín	í	því	sem	þeir	hafa	áhuga	á,	hvort	sem	það	er	að	túlka	persónur	á	sviði,	
sjá	um	heimildavinnu	 leikrits,	 sauma	búninga,	 semja	dans	 við	atriði,	 vera	 sviðsmenn,	mála	

leikmynd	eða	fást	við	annað	tengt	sýningunni.		

Nú	 hafa	 götur	 leiklistarinnar	 verið	 þræddar	 í	 víðu	 samhengi	 en	 þó	 var	 námslegt	 gildi	
leiklistar	sem	kennsluaðferðar	haft	í	brennidepli	og	sá	félagslegi	ávinningur	sem	nemendum	

áskotnast	við	það	að	vinna	í	skapandi	ferli,	nota	hugmyndaflugið	og	semja	til	dæmis	handrit.	
Ljósi	var	varpað	á	þróun	leiklistar	í	skólastarfi	og	margvíslega	hugmyndafræði	hennar,	þar	á	
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meðal	hvernig	hægt	er	að	nota	leiklist	til	þess	að	efla	samkennd	og	umburðarlyndi	gagnvart	

ólíkri	menningu.	

Hér	 á	 eftir	 verður	 hugtakið	 samfélagsleikhús	 (e.	 applied	 theatre)	 kynnt	 til	 sögunnar,	

uppruni	og	margbrotið	hlutverk	þess.	Þá	verður	fjallað	um	hvernig	hægt	er	að	nota	aðferðir	

þess	í	kennslu	í	þeim	tilgangi	að	nemendur	átti	sig	á	mismunandi	hliðum	samfélagsins.	Þá	er	

rætt	 um	 margvísleg	 viðfangsefni	 innan	 samfélagsleikhússins	 sem	 tengjast	 daglegu	 lífi	

nemenda	og	um	kennslufræðilega	sýn	kennara	í	tengslum	við	það.		

2.6 Samfélagsleikhús		
Hið	 brasilíska	 leikhúskamelljón	 Augusto	 Boal	 er	 einn	 af	 upphafsmönnum	 svokallaðs	

samfélagsleikhúss	 (e.	 applied	 theatre).	 Það	 er	 regnhlífarhugtak	 yfir	 það	 sem	 gerist	 þegar	

hópur	 fólks	 sem	 starfar	 saman	 notar	 kennsluaðferðir	 leiklistar	 og	 leikhúss	 til	 þess	 að	 kafa	

dýpra	í	samfélagslega	umræðu	eða	vinna	á	samfélagslegum	meinum.	Af	slíku	ferli	er	dreginn	

lærdómur,	 einstaklingar	 komast	 að	 einhverju	 nýju	 og	 reyna	 að	 koma	 á	 hugarfarslegri	
breytingu	 innan	 samfélags,	 til	 dæmis	 varðandi	 réttindi	 eða	 erfiðar	 aðstæður	 flóttafólks,	

fordóma,	einelti	eða	ólíka	menningarhópa.	 Í	 gegnum	 leikferli	er	hægt	að	 sjá	hlutina	 í	öðru	
ljósi	og	 reyna	að	öðlast	 skilning	á	 torskildum	málefnum.	Áhorfendur	og	 leikarar	gera	það	 í	
sameiningu	 og	 hafa	 áhrif	 hver	 á	 annan.	 Einnig	 hjálpar	 ímyndunaraflið	 til	 við	 greiningu	 á	

viðfangsefninu.	 Hóparnir	 sem	 tileinka	 sér	 aðferðir	 samfélagsleikhússins	 hafa	 ólíkan	
bakgrunn,	allt	frá	því	að	starfa	til	dæmis	sem	leikarar,	kennarar	eða	ráðgjafar.	Þetta	listform	

getur	átt	sér	stað	hvar	sem	er	og	oft	er	það	ekki	í	hefðbundnu	leikhúsi	heldur	í	kennslustofu,	í	

almenningsgarði,	á	fundi	eða	í	hvers	kyns	samfélagslegum	aðstæðum.	Samfélagsleikhús	er	í	
raun	 leiklistarmeðferð	 (e.	 drama	 therapy),	 menntun	 í	 gegnum	 leikhús	 (e.	 theatre-in-
education),	 pólitískt	 leikhús,	 að	 finna	 lausn	 á	 ágreiningi	 eða	 að	 byggja	 upp	 liðsheild	 eða	

samfélag.	Veruleikinn	er	því	kannaður	 í	gegnum	aðferðir	 leiklistarinnar	og	reynt	að	koma	á	

breytingum	innan	samfélags	í	gegnum	listformið.	Í	stað	þess	að	einblína	á	sýningu	er	áhersla	
lögð	 á	 að	 spyrja	 sig	 áleitinna	 spurninga	 varðandi	 ákveðið	 viðfangsefni	 til	 dæmis	 í	 gegnum	

spuna	og	hlutverkaleik.	 Í	gegnum	slíka	nálgun	er	 leitast	við	að	kalla	fram	umræðu	og	draga	
lærdóm	af	leikferlinu	(Boal,	2006).		

Einn	angi	samfélagsleikhússins	sem	Boal	(2006)	skapaði	kallaðist	leikhús	hinna	kúguðu	(e.	

the	theatre	of	the	oppressed).	Þetta	leiklistarform	kom	fyrst	fram	árið	1970	í	Brasilíu	og	síðar	

í	 Evrópu.	 Tækni	 Boals	 felst	 í	 því	 að	 nota	 leikhús	 í	 því	 skyni	 að	 koma	 á	 samfélagslegum	og	
pólitískum	breytingum	og	er	oft	nefnt	„þátttökuleikhús“	(Boal,	2006).	Áhorfendur	eru	virkir	

og	kanna,	sýna	og	greina	það	sem	fyrir	augu	ber	í	því	skyni	að	umbreyta	þeim	veruleika	sem	

þeir	 þekkja	 í	 gegnum	 sýninguna.	 Þarna	 stíga	 áhorfendur	 inn	 í	 sýninguna	 og	 verða	
þátttakendur	 í	 henni	 á	 óhefðbundinn	 hátt.	 Leiklistarkennsla	 og	 aðferðir	 samfélagsleikhúss	
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ættu	að	vera	miðpunkturinn	 í	námi	og	miðpunktur	 í	því	 skyni	að	 skilja	 samfélagið	 sem	við	

lifum	í	(Anderson	2012;	Ewing	2011;	O’Toole,	Stinson	og	Moore,	2009).	

Philip	Taylor	hefur	rannsakað	leiklist,	þar	á	meðal	samfélagsleikhúsið.	Samkvæmt	honum	

skiptir	gagnrýnin	hugsun	miklu	máli	og	að	leiklistarkennarar	og	aðrir	kennarar	séu	reiðubúnir	

til	 þess	 að	 taka	 áhættur	 og	 að	 mistakast.	 Eins	 og	 Taylor	 talaði	 um	 þá	 kemur	 kennarinn	

stöðugt	 fram	með	nýjar	 hugmyndir	 og	er	mikilvægt	 að	hann	 renni	 stoðum	undir	 eigin	 sýn	

sem	hann	tengir	síðan	við	 fræðin.	Kennarinn	verður	sömuleiðis	 fyrir	áhrifum	af	kenningum	

sem	styrkja	sýn	hans	í	starfinu	og	mætti	því	segja	að	um	víxlverkun	sé	að	ræða.	Eins	og	Taylor	

segir	þá	er	einnig	mikilvægt	fyrir	 leiklistarkennara	sem	og	aðra	kennara	að	geta	séð	hlutina	
úr	 fjarlægð	 og	 greint	 kennsluaðferðir	 sínar	 út	 frá	 fræðilegu	 sjónarmiði	 (Thorkelsdóttir,	

2016a).	Því	er	mikilvægt	að	hafa	fræðilegan	grunn	sem	kennarinn	býr	að	á	vettvangi	og	nota	

hann	 markvisst	 í	 kennslu,	 sjá	 hvað	 ber	 árangur	 og	 hvað	 má	 bæta.	 Því	 mætti	 segja	 að	
kennarinn	 sé	 rannsakandi	 með	 eigin	 kennslu	 sífellt	 undir	 smásjá	 í	 stöðugri	 þekkingarleit	

(Hafþór	Guðjónsson,	2011).		

Hér	hefur	saga	samfélagsleikhússins	verið	rakin	í	grófum	dráttum.	Jafnframt	var	rætt	um	

hugmyndafræðina	 að	 baki	 hugtakinu	 og	 hvernig	 hægt	 er	 að	 nota	 aðferðir	 þess	 í	
kennslufræðilegum	 tilgangi.	 Áhersla	 samfélagsleikhússins	 er	 að	 vinna	 á	 samfélagslegum	
meinum,	 að	 þátttakendur,	 sem	 geta	 verið	 nemendur	 innan	 grunnskóla,	 dragi	 lærdóm	 af	

leikferlinu,	 öðlist	 sveigjanlegri	 hugsun	 og	 tengi	 viðfangsefni	 við	 daglegt	 líf,	 skapi	 til	 dæmis	
leikferli	um	einelti,	fordóma	og	ólíka	menningu	mismunandi	þjóðfélagshópa.	

Hér	 á	 eftir	 verður	 fjallað	 um	 gagnsemi	 leiklistar	 sem	 kennsluaðferðar	 í	 vinnu	 með	

nemendum	 með	 sérþarfir.	 Jafnframt	 verður	 stiklað	 á	 stóru	 um	 það	 hvernig	 leiklist	 hjálpi	

nemendum	sem	eiga	erfitt	með	nám.	Þá	er	fjallað	um	það	hvernig	leiklist	geti	eflt	félagsfærni	
nemenda	sem	glíma	við	margvísleg	hegðunarvandamál.		

2.7 Nemendur	með	sérþarfir		
Í	kennslu	nemenda	með	sérþarfir	er	áhersla	lögð	á	leiklist	sem	opið	og	óhefðbundið	listform	

sem	 geti	 hjálpað	 þeim	 að	 feta	 sig	 félagslega.	 Samkvæmt	 Rachel	 Dickinson	 og	 Neelands	
(2006)	er	mikilvægt	að	nýta	styrkleika	nemenda	og	að	læra	í	gegnum	félagsleg	samskipti.	Þau	

segja	jafnframt	að	allir	eigi	að	vera	jafnir	og	samþykktir	af	hópnum	(Dickinson	og	Neelands,	

2006).	Með	því	að	taka	þátt	í	leikuppfærslu	eða	söngleik	geti	það	haft	jákvæð	félagsleg	áhrif	

eins	og	að	fá	tilfinningu	fyrir	því	að	tilheyra	hópi.	Sú	tilfinning	getur	reynst	sérlega	mikilvæg	
nemendum	með	sérþarfir	því	þeir	eru	oft	útilokaðir	í	félagslegum	aðstæðum	sem	aðrir	telja	

sjálfsagt	að	vera	hluti	af	(Gallagher,	2007;	Kempe,	2011).	Andy	Kempe	vill	meina	að	leiklist	sé	
félagslegt	listform	(e.	social	art	form)	og	leiklistarkennsla	með	öllu	ungu	fólki	ætti	að	miða	að	

því	að	koma	auga	á	færni	nemenda	með	það	að	markmiði	að	öðlast	nýja	færni.	Á	þann	hátt	
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byggja	 nemendur	 ofan	 á	 eigin	 reynslu	 og	 bæta	 við	 sig	 þekkingu.	 Því	 á	 ekki	 að	 einblína	 á	

veikleika	eða	skort	á	þekkingu	(Kempe,	2011).		

Þegar	 leiklist	 er	 notuð	 með	 nemendum	 með	 sérþarfir	 er	 því	 stundum	 líkt	 við	

leiklistarmeðferð	(e.	drama	therapy).	Hún	er	byggð	á	kenningum	J.	L.	Moreno	og	er	í	stöðugri	

þróun	(Johnson	og	Emunah,	2009).	Kempe	(2011)	talar	um	að	nemendur	með	sérþarfir	þurfi	

oft	 annarskonar	 kennslu,	 en	 bóklega,	 til	 þess	 að	 ná	 árangri	 í	 námi.	 Þeir	 séu	meðal	 annars	

með	eftirfarandi	örðugleika:	námsörðugleika,	 félags-	og	samskiptaörðugleika	og	 tilfinninga-	

og	hegðunarörðugleika.	Hægt	er	að	nota	leiklist	í	þeim	tilgangi	að	æfa	félagsfærni	og	er	það	

því	kennarans	að	skapa	andrúmsloft	þar	sem	nemendur	upplifa	sig	örugga	(Attwood,	2006).	
Samkvæmt	 Kempe	 tekur	 kennarinn	 	 hins	 vegar	 oft	 áhættu	 innan	 öruggs	 umhverfis	 sama	

hvaða	hópur	á	í	hlut	en	innanborðs	eru	ólíkir	nemendur	með	mismunandi	færni	og	því	á	ólíku	

getustigi	 (Kempe,	 2011).	 Rannsóknir	 Ásu	 Helgu	 Ragnarsdóttur	 og	 Rannveigar	 Bjarkar	
Þorkelsdóttur	hafa	sýnt	að	geta	nemenda	eykst	þegar	kennsluaðferðum	leiklistar	er	beitt	og	

hentar	 hún	 nemendum	 sem	 hafa	 ólíkar	 þarfir	 og	 eru	 ólíkir	 að	 getu.	 Rannsóknir	 sýna	

jafnframt	að	leiklist	sem	kennsluaðferð	hjálpar	börnum	með	ýmis	vandamál	og	eykur	skilning	

á	námsefni	í	gegnum	leik	og	félagsfærni	eflist	um	leið	(Ása	Helga	Ragnarsdóttir	og	Rannveig	
Björk	 Þorkelsdóttir,	 2012).	 Nemendur	 sem	 eiga	 almennt	 erfitt	 með	 nám	 njóta	 sín	 frekar	

innan	veggja	leiklistarinnar	þar	sem	þeir	fá	tækifæri	til	að	læra	á	eigin	forsendum.	Unnið	er	til	
dæmis	 með	 ímyndunarafl	 nemenda,	 tilfinningar,	 hugflæði	 og	 líkamstjáningu	 (Ása	 Helga	
Ragnarsdóttir	og	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	2010)	þar	sem	leiklist	er	opið	listform.	Þannig	

er	því	hægt	að	setja	fram	og	túlka	efni	á	margvíslegan	hátt.	Því	mætti	segja	að	leiklist	henti	
nemendum	 með	 sérþarfir	 vel	 og	 þeim	 sem	 tjá	 sig	 á	 óhefðbundinn	 hátt.	 Möguleikar	 í	

leiklistarkennslu	eru	óteljandi	og	er	það	því	á	ábyrgð	kennarans	að	nemendur	njóti	sín	og	fái	
tækifæri	til	að	tjá	sig	á	sínum	forsendum	(Kempe,	2011).		

Ljóst	er	að	leiklist	hefur	margvíslegt	notagildi	og	er	tilvalið	námsform	fyrir	nemendur	með	

sérþarfir	til	þess	að	efla	félagsfærni	og	bæta	námsárangur.	Þessir	nemendur	eru	oft	útundan	
innan	hóps	og	getur	leiklistin	því	hjálpað	þeim	félagslega	og	að	tjá	sig	á	óhefðbundinn	hátt.	

Mikilvægt	er	að	koma	til	móts	við	fjölbreyttan	nemendahóp	og	efla	styrkleika	hvers	og	eins.		

Hér	 á	 eftir	 verður	 fjallað	 um	 dans,	 meðal	 annars	 áhrif	 Dance	 movement	 therapy	 á	

félagskvíða	 sem	og	 félagslegan	ávinning	þess	 að	dansa	 saman	 í	 hópi	 ásamt	gildi	 dans	 sem	

listgreinar	innan	grunnskóla.	Þá	verða	ýmsar	kenningar	reifaðar	og	fjallað	um	þá	færni	sem	

nemendur	 öðlast	 við	 að	 iðka	 dans	 sem	 er	 einnig	 gagnleg	 innan	 annarra	 greina	 og	
viðfangsefna.	 Jafnframt	verður	 fjallað	um	dans	sem	félagslegt	 listform,	heilsubætandi	áhrif	

hans	og	áhrif	á	kvíða	og	þunglyndi.		
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2.8 Dans		
Kelly	Pollock	(2013)	taldi	að	sannur	tilgangur	listgreinakennslu	væri	ekki	endilega	að	leiða	af	

sér	 fleiri	 atvinnudansara	 eða	 starfandi	 listamenn.	 Hann	 væri	 að	 skapa	 fleiri	 heilsteyptar	

manneskjur	með	gagnrýna	hugsun	og	forvitni	að	leiðarljósi	sem	afkasta	miklu	í	lífinu	(Pollock,	

2013).	Pollock	fjallaði	 jafnframt	um	þann	aga	sem	þurfi	til	þess	að	stunda	daglegar	æfingar	

og	sjálfstraust	sem	er	nauðsynlegt	til	þess	að	koma	fram	á	sviði	sem	og	hvata	til	þess	að	æfa	

sig.	Jafnvel	þó	einstaklingar	verði	ekki	starfandi	dansarar	geti	þeir	náð	persónulegum	árangri	

á	hvaða	sviði	sem	er	með	reynslu	og	færni	úr	listgreinum	að	baki	(Pollock,	2013).		

Dans	 er	 líkamlegt	 tjáningarform.	 Enginn	 fann	 upp	 á	 dansi	 heldur	 hefur	 hann	 verið	

órjúfanlegur	hluti	af	menningu	fólks	í	gegnum	árin	og	er	því	hluti	af	mannkynssögunni.	Ýmsar	

stíltegundir	eru	til	sem	og	hefðir	en	dansinn	er	í	stöðugri	þróun.	Hann	er	oft	á	tíðum	félagsleg	

athöfn	við	 fjölbreytt	 tækifæri	 (Nielsen,	2015).	Því	mætti	 segja	að	hann	sé	 sameiningartákn	

líkt	og	tónlist	en	ekki	þarf	að	tala	sama	tungumál	til	þess	að	stíga	saman	dans.	Stór	hluti	hans	
er	 saminn	með	 tónlist	 í	 huga	 frekar	 en	 einn	 og	 sér.	 Í	 gegnum	dans	æfast	 því	 nemendur	 í	

samhæfingu	á	milli	hreyfingar	og	skynjunar	á	tónlist	(Carroll	og	Moore,	2008).		

Rík	tónlistarhefð	er	í	Afríku	og	er	talað	um	að	börn	læri	inn	á	menninguna	í	gegnum	söng,	

trommuslátt	og	afródans.	Á	þann	hátt	þróa	þau	tónlistargreind	sína	og	færni	(Fisher,	2014).	
Afródans	hefur	einnig	jákvæð	áhrif	á	þunglyndi	samkvæmt	rannsókn	Jacquilyn	D.	Anderson	

(2010).	Hún	skoðaði	yfir	 tveggja	vikna	tímabil	hvernig	afrískur	dans	(afródans)	hefði	áhrif	á	

þunglyndi	 hjá	 stúlkum	 innan	 ónefnds	 háskóla.	 Forpróf	 (e.	 pre-test)	 sýndi	 að	 eftir	 hvern	
danstíma	dró	úr	þunglyndi	hjá	þeim.	Rannsókn	var	fylgt	eftir	tveimur	vikum	síðar	(e.	follow	

up)	en	niðurstöður	sýndu	að	þunglyndið	hafði	aukist	lítillega.	Þó	var	það	ekki	eins	mikið	og	í	
byrjun	 rannsóknar	 (e.	pre-test)	vegna	þeirra	áhrifa	sem	afródansinn	hafði	á	þátttakendur	á	
tveimur	 vikum.	 Rannsóknin	 sýndi	 fram	 á	 að	 hópdans	 við	 lifandi	 trommuslátt	 dregur	 úr	

þunglyndiseinkennum.	Dans	framkallar	því	gleði	og	þar	af	leiðandi	aukið	magn	serótóníns	og	
dópamíns	 í	 heilanum	 (taugaboðefni),	 líkt	 og	 lyfjameðferð	 gerir	 (Daley,	 2008).	 Svokölluð	

danshreyfimeðferð	 (e.	 dance	 movement	 therapy)	 hefur	 þróast	 í	 gegnum	 árin	 sem		

meðferðarform	 við	 þunglyndi	 og	 kvíða.	 Dans	 hefur	 því	 margþættan	 tilgang	 og	 veitir	
einstaklingum	 ekki	 eingöngu	 viðamikla	 færni	 heldur	 hefur	 jákvæð	 áhrif	 á	 andlega	 heilsu	

(Koch,	Morlinghaus	og	Fuchs,	2007).		

Rannsókn	 sem	 Ilhan	 Adilogullari	 (2017)	 gerði	 á	 áhrifum	 suður-	 amerísks	 dans	 (e.	 latin	
dans)	á	félagskvíða	leiddi	í	ljós	að	dansþjálfun	minnkar	kvíðann.	Þátttakendur	voru	nemendur	

innan	ónefnds	háskóla	sem	stunduðu	suður-	amerískan	dans	samfellt	í	tólf	vikur.	Niðurstöður	

sýndu	að	í	gegnum	dansinn	fá	þátttakendur	tækifæri	til	þess	að	deila	tilfinningum	og	tjá	sig	

án	 orða.	 Þannig	 er	 dansþátttaka	 félagslegur	 vettvangur	 þar	 sem	 einstaklingar	 dreifa	
huganum	 og	 minnka	 kvíða	 daglegs	 lífs	 með	 því	 að	 hitta	 annað	 fólk	 og	 dansa	 saman	
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(Adilogullari,	 2017).	 Tæknin	 sem	 einstaklingar	 læra	 við	 að	 dansa	 eykur	 jafnframt	

sjálfstjáningu	og	sjálfstraust	hjá	þeim	sem	eru	félagskvíðnir.	Þá	líður	þeim	betur	í	félagslegum	
aðstæðum	í	samtölum	við	annað	fólk	(Brauninger,	2014).		

Í	 bókinni	Dance	 education	around	 the	world:	 Perspectives	 on	dance,	 young	people	 and	

change	komu	fram	niðurstöður	rannsóknar	Charlotte	Svendler	Nielsen	og	Stephanie	Burridge	

(2015)	varðandi	gildi	dans	við	margskonar	aðstæður.	Rannsókn	þeirra	náði	allt	frá	Finnlandi	

til	 Suður-	 Afríku,	 frá	 Ghana	 til	 Taiwan	 og	 frá	 Nýja	 Sjálandi	 til	 Bandaríkjanna.	 Niðurstöður	

sýndu	 að	 ríkari	 áhersla	 er	 lögð	 á	 hefðbundið	 bóklegt	 nám	 heldur	 en	 dans	 innan	

skólakerfisins.	Greind	er	því	aðallega	metin	út	 frá	munnlegri	 færni	og	hæfni	 í	 stærðfræði.	 Í	
rannsókn	 Nielsen	 og	 Burridge	 var	 kannað	 hvernig	 dýpri	 skilningur	 á	 áhrifum	 dans	 gæti	

storkað	þessum	rótgrónu	viðhorfum	og	sýnt	hversu	kröftug	áhrif	dans	og	hreyfing	getur	haft	

á	 nemendur	 af	 ólíkum	 uppruna	 og	 á	 mismunandi	 aldri.	 Dans	 veitir	 jafnframt	 meiri	
stöðugleika	 í	 lífi	þeirra	sem	eiga	erfitt	og	getur	skapað	betra	andrúmsloft	 í	skólum	þar	sem	

ofbeldi	og	einelti	eiga	sér	stað	(Nielsen	og	Burridge,	2015).	

Hér	var	fjallað	um	dans	í	félagslegu	samhengi,	færniþætti	sem	eflast	hjá	nemendum	við	

danskennslu	og	mikilvægi	dans	sem	listgreinar	innan	grunnskóla.	Jafnframt	var	stiklað	á	stóru	
varðandi	 áherslu	 á	 bóklegt	 nám	 innan	 grunnskóla	 og	 það	 jafnvægi	 sem	 skortir	 á	 milli	
almennrar	 kennslu	 og	 danskennslu.	 Þá	 var	 rætt	 um	 jákvæð	 áhrif	 dans	 á	 félagskvíða	 og	

rannsókn	á	því	hvernig	afródans	dregur	úr	þunglyndi.	

	Hér	á	eftir	verður	 fjallað	um	einkenni	 félagskvíða	 (samskipta-	og	 frammistöðukvíða)	og	

mismunandi	birtingarmyndir	hans.	Þá	verður	hugræn	atferlismeðferð	kynnt	til	sögunnar	sem	
og	 rannsóknir	 sem	 snúa	 að	 félags-	 og	 frammistöðukvíða.	 Orsakir	 félagskvíða	 verða	 einnig	

reifaðar	sem	og	þær	aðstæður	þar	sem	félagskvíðinn	blossar	gjarnan	upp.		
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3 Félagskvíði	og	félagsleg	fullkomnunarárátta	

Kvíði	 (e.	 anxiety)	 eru	 eðlileg	 viðbrögð	 við	 stressi	 og	 getur	 hann	 verið	 gagnlegur	 við	 vissar	
aðstæður,	til	dæmis	til	þess	að	koma	sér	að	verki	við	að	læra	fyrir	próf.	Kvíði	getur	jafnframt	

varað	 einstaklinga	 við	 hættum	 í	 umhverfinu	 og	 hjálpað	 við	 að	 halda	 athygli.	 Talað	 er	 um	

kvíðaröskun	 þegar	 kvíðinn	 hamlar	 viðkomandi	 í	 daglegu	 lífi	 og	 fer	 yfir	 eðlileg	 mörk.	 Þá	
umbreytist	hann	 í	ótta	og	þrálátar	kvíðahugsanir	 í	miklum	mæli.	Kvíðaraskanir	hafa	áhrif	á	

næstum	þrjátíu	prósent	 fullorðinna	á	einhverjum	 tímapunkti	 í	 lífi	 þeirra.	Hins	 vegar	eru	 til	

ýmsar	áhrifaríkar	meðferðir	 við	kvíða	og	hjálpa	þær	 langflestum	til	þess	að	 lifa	eðlilegu	 lífi	
(Parekh,	2017).	

Algengasta	 kvíðaröskunin	 er	 félagskvíði	 (samskipta-	 og	 frammistöðukvíði)	 (e.	 social	

anxiety	 disorder)	 og	 hrjáir	 hann	 um	 tólf	 prósent	 fólks	 einhvern	 tímann	 á	ævinni	 (Kessler,	
Chiu,	Demler	og	Walters,	2005).	Þá	er	átt	við	þrálátan	kvíða	í	félagslegum	aðstæðum	þar	sem	
frammistaða	kann	að	vera	metin	af	öðrum.	Þessar	aðstæður	eru	sniðgengnar	eða	þraukað	í	

þeim	þrátt	 fyrir	mikinn	kvíða.	Margir	glíma	við	 félagskvíða	 í	daglegu	 lífi.	Algengt	er	að	þeir	
sem	þjást	af	félagskvíða	séu	haldnir	ótta	við	að	tala	í	hópi	fólks,	hitta	nýtt	fólk	og/eða	borða	
eða	 drekka	 á	 almannafæri	 (Parekh,	 2017).	 Einkenni	 félagskvíða	 koma	 venjulega	 fram	 við	

unglingsaldur	og	er	mikilvægt	að	leita	sér	hjálpar,	annars	er	hætt	við	því	að	kvíðinn	vari	alla	
ævi.	Aðeins	um	helmingur	þeirra	sem	glíma	við	félagskvíða	leita	sér	aðstoðar,	venjulega	tíu	

til	tuttugu	og	einu	ári	eftir	að	ljóst	er	að	kvíðinn	hamlar	daglegu	lífi.	Þetta	er	merkilegt	í	ljósi	

þess	 að	 félagskvíðinn	 hefur	 verulega	 neikvæð	 áhrif	 á	 lífsgæði	 og	 veldur	 mikilli	 vanlíðan	

(Wittchen	og	Fehm,	2003).		

Fólk	 greinist	með	 félagskvíða	þegar	 kvíðinn	hefur	 verulega	hamlandi	 áhrif	 á	 daglegt	 líf.	

Einstaklingar	forðast	þá	félagslegar	aðstæður,	til	dæmis	að	fara	í	veislur.	Mismunandi	orsakir	

eru	fyrir	 félagskvíðanum	en	oftast	snýst	óttinn	um	það	að	verða	dæmdur	af	öðrum	eða	að	
verða	 sér	 til	 skammar	 innan	 hóps.	 Við	 þessar	 aðstæður	 geta	 einstaklingar	 því	 fundið	 fyrir	

ýmsum	líkamlegum	einkennum	eins	og	til	dæmis	hröðum	hjartslætti,	sundli	eða	andlitsroða	

(American	psychiatric	association,	2013).	Félagskvíðnir	þora	oft	ekki	að	koma	með	hugmynd	

af	ótta	við	viðbrögð	annarra	(Sóley	Dröfn	Davíðsdóttir,	2017).	Þá	eiga	þeir	oft	erfitt	með	að	
taka	gagnrýni	og	magna	þeir	hana	jafnvel	upp	í	huga	sér	en	gleyma	hrósinu	sem	þeir	fá	um	

leið.	Þeir	gera	mun	meiri	kröfur	til	sín	en	aðrir	þegar	kemur	að	samskiptafærni.	Þeir	vanmeta	

getu	sína	til	samskipta	og	hugsa	lengi	um	„samskiptamistök“.	Félagskvíði	sést	sjaldan	utan	á	
fólki	en	stundum	er	fólk	hrætt	um	að	það	sjáist	á	þeim	ef	þeir	eru	óöruggir.	Þá	verða	þeir	enn	
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kvíðnari	því	þeir	eru	ofurmeðvitaðir	um	eigin	hegðun	og	líður	eins	og	þeir	séu	undir	smásjá.	

Félagskvíði	 eða	 félagsfælni	 er	 einnig	 kölluð	 „félagsleg	 fullkomnunarárátta“	 (Sóley	 Dröfn	
Davíðsdóttir,	2017).	

Carlos	 R.	 Abril	 (2007)	 rannsakaði	 félagskvíða	 (samskipta-	 og	 frammistöðukvíða)	 í	

tengslum	við	að	syngja	fyrir	framan	fólk.	Rannsóknin	fór	fram	yfir	tíu	vikna	tímabil	þar	sem	

gögnum	var	safnað	 í	 formi	dagbókar,	vettvangsnótna	og	með	viðtölum.	Hún	 leiddi	 í	 ljós	að	

félags-	og	 frammistöðukvíði	 kom	 fram	hjá	einstaklingum	 í	 félagslegum	aðstæðum	þar	 sem	

þeim	 var	 umhugað	 um	 mat	 annarra	 á	 frammistöðu	 sinni.	 Þátttakendur	 töldu	 að	 rætur	

kvíðans	 mætti	 rekja	 til	 neikvæðrar	 reynslu	 úr	 skóla	 þar	 sem	 þeir	 tóku	 þátt	 í	
tónlistarnámskeiði	 (Abril,	2007).	Þá	getur	kvíðinn	 tengst	því	að	viðkomandi	upplifi	að	hann	

hafi	 ekki	 stjórn	 í	 aðstæðunum,	 það	 er	 þegar	 sá	 hinn	 sami	 kemur	 fram	 fyrir	 framan	

áhorfendur	og	syngur	(Senyshyn	og	O'Neill,	2001).	Þá	tengist	kvíðinn	meðal	annars	neikvæðri	
reynslu	 af	 tónleikum	 eða	 söngleikjum	 á	 unglingsárum.	 Tilfinningaleg	 reynsla	 af	 þessu	 tagi	

getur	litað	þátttakendur	fyrir	lífstíð,	til	dæmis	neikvæð	upplifun	af	gagnrýni	tónlistarkennara	

sem	 búa	 yfir	 sérþekkingu.	 Sú	 neikvæða	 upplifun	 getur	 skilið	 eftir	 sig	 minningar	 sem	 geta	

skilið	eftir	djúp	sár	á	sálinni	(Lundin	og	Sandberg,	2001).		

Hugræn	atferlismeðferð	(HAM)	(e.	cognitive	behavioral	therapy)	er	gagnreynd	aðferð	og	

jafnframt	áhrifaríkasta	meðferðin	við	félagskvíða	(Hofmann	og	Otto,	2017).	HAM	byggir	á	því	

að	 brjóta	 upp	 ógagnlegt	 hegðunarmynstur	 með	 því	 að	 fara	 á	 vettvang	 í	 kvíðavekjandi	
aðstæður	í	stað	þess	að	forðast	þær	(Soleimani,	M.	o.fl.,	2015).	HAM	er	jafnframt	sú	meðferð	

sem	hefur	mest	verið	rannsökuð	af	þeim	meðferðum	sem	eru	í	boði	við	kvíðaröskunum	og	er	

oft	 valin	 fyrst	 sem	 meðferð,	 til	 dæmis	 við	 miðlungs	 þunglyndi	 og	 kvíða,	 þar	 á	 meðal	
félagskvíða.	 Oftast	 er	 árangur	meðferðarinnar	 svipaður	 og	 ef	 lyfjameðferð	 væri	 beitt	 og	 í	

sumum	tilfellum	betri.	Hins	vegar	fer	það	eftir	alvarleika	þunglyndisins	eða	kvíðans.	Stundum	

er	besti	kosturinn	að	blanda	saman	lyfjameðferð	og	HAM.	Mikilvægt	er	því	að	viðhalda	HAM	

sem	meðferðarformi	við	kvíða	en	einstaklingar	eigna	stundum	 lyfjagjöf	alfarið	heiðurinn	af	
árangrinum	 þegar	 bæði	 HAM	 og	 lyf	 eru	 notuð	 við	 vandanum	 (Sálfræðingarnir.is,	 2018).	

Sálfræðingurinn	 Sigurður	 Viðar	 gerði	 rannsókn	 ásamt	 fleirum	 (2011)	 þar	 sem	 áhrif	
hópmeðferðar	 í	 hugrænni	 atferlismeðferð	 á	 félagskvíða	 var	 rannsökuð.	 Hún	 sýndi	 jákvæð	

áhrif	 á	 félagskvíða,	 þar	 á	 meðal	 frammistöðu-	 og	 samskiptakvíða	 þátttakenda.	 Sjálfsmat	

þátttakenda	 jókst	 jafnframt	 við	meðferðina	 (Sigurður	 Viðar,	 Sigurbjörg	 Jóna	 Ludvigsdóttir,	

Sóley	Dröfn	Davíðsdóttir,	Helena	Jónsdóttir	og	Unnur	Jakobsdóttir	Smári,	2011).		

Hér	hefur	 verið	 rýnt	 í	 félagskvíða	og	einkenni	hans.	 Kvíðinn	blossar	upp	við	 félagslegar	

aðstæður	 og	 getur	 tengst	 neikvæðri	 reynslu	 nemenda.	 Fjallað	 var	 jafnframt	 um	 hugræna	

atferlismeðferð	(HAM)	og	hversu	áhrifarík	hún	er	sem	meðferðarform	við	kvíðaröskunum	og	
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þunglyndi,	bæði	með	og	án	 lyfjameðferðar.	Nauðsynlegt	er	að	hugsa	um	andlega	heilsu	og	

nota	þau	tæki	sem	eru	til	staðar	til	lausnar	andlegra	raskana.		

Hér	á	eftir	verður	fjallað	um	þau	áhrif	sem	spuni	getur	haft	á	einstaklinga	sem	glíma	við	

félagskvíða.	Lögð	er	áhersla	á	spuna	sem	félagslegt	fyrirbæri	og	hugtakið	spunaleikhús	kynnt	
til	 sögunnar	 með	 áherslu	 á	 meðferðarlegt	 gildi	 við	 félagskvíða.	 Leiklist	 er	 því	 kynnt	 sem	

ímyndaður	heimur	þar	sem	félagskvíðnir	einstaklingar	fá	tækifæri	til	þess	að	prófa	sig	áfram	í	

samskiptum	í	skjóli	ímyndaðra	persóna.		

3.1 Meðferðarlegt	gildi	spuna	
„Sérhver	 hreyfing	 sem	 þú	 skapar	 á	 sviðinu,	 hvert	 orð	 sem	 þú	 segir,	 er	 afurð	 hins	 sanna	

ímyndunarafls.“	(Stanislavski,	1989,	bls.	59)1		

Hér	vitnar	rússneski	leikarinn,	leikstjórinn	og	framleiðandinn	Constantin	Stanislavski	(1989)	í	

mikilvægan	þátt	 ímyndunaraflsins	 í	spunaleikhúsi	 (e.	 improv).	Gordon	Bermant,	prófessor	 í	

sálfræði	við	Háskólann	í	Pennsylvaníu	(2013),	tekur	undir	sjónarmið	hans	og	segir	jafnframt	
að	þá	sé	ekki	stuðst	við	neitt	handrit	heldur	eingöngu	hugmyndir	úr	sal	til	þess	að	skapa	ferli.	

Spuni	 miðar	 þá	 að	 því	 að	 auka	 sjálfsvitund	 og	 traust	 innan	 hóps	 (Bermant,	 2013).	 Á	
sálfræðilegan	hátt	er	hægt	að	greina	á	milli	 tveggja	þrepa	 ímyndunarafls.	 Í	 fyrsta	 lagi	setur	
leikarinn	 sig	 inn	 í	 hugarheim	 og	 aðstæður	 persónunnar	 sem	 hann	 leikur.	 Í	 öðru	 lagi	 sér	

leikarinn	fyrir	sér	persónuna	 í	sömu	aðstæðum.	Þá	hefur	 leikarinn	takmarkaðar	upplýsingar	
um	 persónuna,	 til	 dæmis	 varðandi	manngerð,	 líkamsbyggingu	 og	 siðferðisleg	 gildi.	Margir	

mikilsmetnir	 leiklistarkennarar	 hafa	 notað	 þessa	 aðferð	 í	 spuna,	 til	 dæmis	 bandaríska	

leikkonan	Stella	Adler	(2000).	Þá	er	frasinn	„the	magic	if“	notaður	í	því	samhengi	en	þá	hefur	
leikarinn	 frelsi	 til	þess	að	skapa	persónuna	með	því	að	spinna	sjálfkrafa	 (Bermant,	2013).	 Í	

spuna	þarf	 leikarinn	því	að	 láta	til	skarar	skríða	án	þess	að	vita	næsta	skref.	Hann	veit	ekki	

hvernig	mótleikarar	hans	munu	bregðast	við	og	vinna	þeir	því	þróun	atburðarásar	saman	 í	

flæði.	 Spuni	byggist	því	 á	mikilli	 samvinnu	og	er	 ferli	 í	mótun	 (Sawyer,	2003).	 Ferlið	er	því	
ófyrirsjáanlegt	í	fyrstu.	Þegar	líður	á	ferlið	slípast	senur	til	og	það	verður	því	fyrirsjáanlegra.	

Hins	vegar	getur	margt	komið	upp	á	í	skapandi	ferli	og	leikarar	ná	ekki	árangri	nema	að	vera	
tilbúnir	til	að	taka	áhættur,	sama	hvernig	lokaútkoman	verður	(Sawyer,	2003).		

Gordon	Bermant	(2013)	lagði	áherslu	á	líkindi	á	milli	spunaleikhúss	(e.	improv)	og	applied	

psychology.	Seinna	hugtakið	merkir	þegar	aðferðir	sálfræðinnar	eru	notaðar	meðal	annars	til	

þess	 að	 leysa	 mannleg	 vandamál	 (American	 psychological	 association,	 2019).	 Samkvæmt	

																																																													
1„Every	movement	you	make	on	the	stage,	every	word	you	speak,	is	the	result	of	the	right	life	of	your	

imagination“	(Stanislavski,	1989,	bls.	59).		
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Bermant	eru	þetta	tvær	aðferðir	sem	hægt	er	að	nýta	við	lausn	daglegra	erfiðleika,	til	dæmis	

kvíða.	Spuni	er	því	félagslegt	fyrirbæri	og	er	líkt	og	samfélag,	því	færast	nemendur	frá	því	að	
taka	 áhættur	 á	 litlu	 sviði	 innan	 verndaðs	 umhverfis	 og	 út	 í	 lífið	 þar	 sem	hið	 raunverulega	

„stóra	svið“	 lítur	dagsins	 ljós	 (Bermant,	2013).	Blackie	og	 félagar	 (2014)	 rannsökuðu	spuna	

undir	 yfirskriftinni	 „Act	 well	 to	 be	 well“.	 Samkvæmt	 þeirri	 rannsókn	 hefur	 spuni	 og	
hlutverkaleikur	meðferðarlegt	gildi	og	hefur	áhrif	á	að	byggja	upp	sjálfsmynd	þátttakenda.	Þá	

er	 hér	 vísað	 til	 hins	 þekkta	 slagorðs:	 „Fake	 it	 till	 you	 make	 it“.	 Þá	 sýndu	 niðurstöður	

rannsóknar	að	spuni	(e.	improvisation)	hefur	sjálfstyrkjandi	áhrif	(Blackie,	Roepke,	Foregard,	
Jayawickreme	og	Fleeson,	2014).		

Keith	Whipple	(2017),	sérfræðingur	í	notkun	leiklistarmeðferðar	(e.	drama	therapy)	hefur	

bent	á	meðferðarlegt	gildi	leiklistar.	Samkvæmt	honum	hefur	það	að	spinna	á	hljóðfæri	eða	

munnlega	 í	 leiklist,	kvíðalosandi	áhrif.	Þátttakendur	gleyma	sér	 í	flæði	 (e.	 flow)	og	eru	því	 í	
núinu	 (e.	mindfulness).	 Þá	 er	 leiklist	 algerlega	 frjálst	 form	 þar	 sem	 spunnið	 er	 af	 fingrum	

fram.	Leiklist,	ásamt	dansi	og	tónlist	hefur	því	meðferðarlegt	gildi	og	minnkar	kvíða	(Whipple,	

2017).	Daniel	J.	Siegel	(2007)	segir	frá	rannsókn	sinni	varðandi	 jákvæð	áhrif	spuna	á	kvíða	í	

bókinni	„The	mindful	brain“.	Samkvæmt	Siegel	er	ástæðan	fyrir	jákvæðum	áhrifum	spuna	á	
kvíða	sú	að	framheilinn	(e.	the	medial	pre-frontal	cortex)	sé	mjög	virkur	í	spuna	og	hefur	þau	

áhrif	 að	 einstaklingar	 verða	 afslappaðri	 í	 samskiptum	 við	 aðra.	 Þá	 reynist	 sumum	
félagskvíðnum	einstaklingum	auðveldara	að	vera	innan	um	fólk	í	hlutverki	því	það	upplifir	sig	
frjálsara.	Jafnframt	hefur	hlutverkið	ekki	„neikvæðar	afleiðingar“	líkt	og	í	daglegu	lífi	þar	sem	

einstaklingar	 eru	 dæmdir	 af	 öðrum	 (Whipple,	 2017).	 Hlutverkið	 veitir	 því	 vissa	 vernd	
gagnvart	mati	annarra	sem	félagskvíðnir	eru	hræddir	við	(Sóley	Dröfn	Davíðsdóttir,	2017).		

Félagskvíðnir	einstaklingar	ná	gjarnan	að	gleyma	sér	 í	 leik,	þá	 færist	 athyglin	 frá	því	 að	

vera	ofurmeðvitaðir	um	sjálfan	sig	yfir	í	að	einbeita	sér	að	ákveðnum	leik.	Þá	finna	þeir	ekki	

fyrir	 þeirri	 pressu	 að	 þurfa	 að	 taka	 „hárréttar	 ákvarðanir“	 í	 leiknum	 líkt	 og	 þeir	 upplifa	

gjarnan	 í	 daglegu	 lífi	 (Whipple,	 2017).	 Þá	 rímar	 það	 við	 kenningar	 Sóleyjar	 Drafnar	
Davíðsdóttur	 (2017)	um	þau	„samskiptamistök“	 sem	 félagskvíðnir	eru	hræddir	 við	og	 setja	

ofurkröfur	á	sjálfan	sig	í	félagslegum	samskiptum	(Sóley	Dröfn	Davíðsdóttir,	2017).	Leiklist	og	
spuni	 í	 leiklist	 hefur	 því	 meðferðarlegt	 gildi	 og	 virðast	 þau	 áhrif	 sem	 koma	 fram	 í	 þeim	

aðstæðum	í	takt	við	það	sem	gerist	á	vissum	svæðum	í	heilanum	(Siegel,	2007).						

Hér	hefur	 verið	 fjallað	um	gagnleg	 áhrif	 leiklistar	með	áherslu	 á	 spuna	 sem	öflugt	 tól	 í	

meðferð	 við	 félagskvíða.	 Spuninn	 hefur	 frelsandi	 áhrif	 á	 þá	 félagskvíðnu,	 hvort	 sem	 er	 í	
gegnum	hljóðfæraspuna	án	orða	eða	 í	 leiklist.	Þá	var	 fjallað	um	ákveðin	svæði	heilans	sem	

eru	virk	á	meðan	á	spuna	stendur	og	hvernig	félagskvíðnir	færa	athygli	frá	sjálfum	sér	yfir	á	

persónur	 sem	þeir	 leika.	 Þá	minnkar	 sú	pressa	 sem	þeir	 setja	 á	 sjálfa	 sig	 í	 daglegu	 lífi.	 Því	
mætti	ætla	að	söngleikjaþátttaka,	þar	sem	leiklist,	dans	og	tónlist	blandast	saman,	sé	góður	
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vettvangur	 til	þess	að	 takast	á	við	 félagskvíða	hjá	einstaklingum.	Við	þær	aðstæður	 fá	þeir	

tækifæri	til	þess	að	spinna	af	fingrum	fram	í	ímynduðum	heimi,	án	þess	að	viðkomandi	verði	
fyrir	gagnrýni	á	eigin	persónu.	

	Næst	verður	 fjallað	um	aðferðafræði	og	gagnasöfnun,	með	hvaða	hætti	gögnunum	var	

safnað,	 hvernig	 rannsóknin	 var	 framkvæmd,	 hverjir	 þátttakendur	 voru	 og	 hvernig	 gögnin	

voru	 greind	með	 það	markmið	 að	 svara	 rannsóknarspurningunni.	 Einnig	 verður	 fjallað	 um	

siðferðisleg	atriði.		
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4 Aðferðir	og	efniviður	rannsóknar		

Aðferðafræðin	sem	stuðst	er	við	í	þessari	rannsókn	er	eigindleg	(e.	qualitative	research)	sem	
felur	 í	 sér	hálfopin	viðtöl	við	nemendur	á	unglingastigi	 í	grunnskóla	 í	Reykjavík	 til	að	varpa	

ljósi	á	skoðanir	þeirra	og	upplifun	á	þátttöku	í	söngleik.		

Hugtakið	 eigindleg	 aðferðafræði	 (qualitative	 research)	 miðar	 að	 því	 að	 rannsaka	

mannlega	hegðun	 (Lichtman,	2013).	 Samkvæmt	Lichtman	 (2013)	er	eigindleg	aðferðafræði	

kerfisbundin	rannsóknaraðferð	(e.	systematic	investigation)	þar	sem	ekki	er	hægt	að	alhæfa	

út	 frá	niðurstöðunum	en	að	þær	geta	 gefið	 sterkar	 vísbendingar.	 Samskipti	 á	milli	 fólks	er	
megináherslan	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 fá	 svar	 við	 spurningum	 sem	 eru	 lagðar	 fram	 í	

rannsóknum.	 Bakgrunnur	 rannsakanda	 sem	 og	 reynsla	 hans	 skipa	 veigamikinn	 sess	 innan	

eigindlegrar	aðferðafræði,	en	túlkanir	hans	byggja	á	þeim.	Þá	notar	hann	jafnt	eyru	sem	augu	
við	 að	 greina	 og	 túlka	 allt	 sem	 viðkemur	 rannsókn	 sem	 og	 flokkar	 upplýsingar	 sem	 koma	
fram.	Nákvæm	viðtöl	við	fólk	í	náttúrulegu	umhverfi	þess	og	vettvangsathuganir	eru	algengar	

innan	eigindlegra	aðferða.	Markmiðið	með	þeim	er	meðal	annars	að	túlka	samskipti	á	milli	
fólks	og	lýsa	þeim.	Ekki	er	leitast	við	að	sannprófa	tilgátur	líkt	og	í	megindlegri	aðferðafræði	
(e.	quantitative	research)	(Lichtman,	2013).		

Við	 rannsóknina	 var	 byggt	 á	 kenningum	 fyrirbærafræðilegrar	 rannsóknar	 (e.	

phenomenology)	 Hún	 snýst	meðal	 annars	 um	 að	 lýsa	 fyrirbærum	 eða	 reynslu	 fólks.	 Þá	 er	
talað	um	að	 rannsaka	 reynslu	 fólks	með	opnu	hugarfari	án	þess	að	styðjast	við	hugmyndir	
sem	 eru	 fyrirfram	 ákveðnar.	 Ennfremur	 eru	 einstaklingar	 valdir	 sem	 hafa	 persónulega	

þekkingu	 eða	 reynslu	 á	 fyrirbærinu	 sem	 á	 að	 skoða	 og	 geta	 bætt	 við	 niðurstöður.	
Rannsakendur	 eigindlegra	 aðferða	 vilja	 oft	 gera	 sig	 að	 hluta	 umhverfisins,	 fara	 inn	 í	

menningu	 eða	 stofnun	 sem	 er	 tekin	 til	 skoðunar	 til	 að	 öðlast	 betri	 skilning.	 Þá	 telja	

rannsakendur	aðferðarinnar	að	fólk	upplifi	hluti	á	ólíkan	hátt	svo	ekki	sé	réttmætt	að	finna	
meðaltöl	þegar	engir	tveir	eru	eins	(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).		

4.1 Rannsóknarsnið	
Tekin	voru	óstöðluð,	hálfopin	viðtöl	(e.	semi-structured	interview)	með	nokkrum	stöðluðum	

spurningum	 innanborðs.	 Lichtman	 (2013)	 fjallar	 um	að	óstöðluð	 viðtöl	 séu	 lýsandi	 og	 veiti	
skilning	á	sameiginlegum	reynsluheimi	þátttakenda.	Leitast	er	við	að	skilja	reynslu	þeirra	frá	

sjónarhóli	 þeirra	með	 hálfopnum	 viðtölum.	 Umræðuefnið	 er	 ákveðið	 af	 rannsakanda	 sem	
ræðir	 við	 viðmælandann	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 fá	 fram	 viðhorf	 hans	 og	 reynslu	 á	
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málefninu.	Viðfangsefnið	er	skoðað	út	frá	ólíkum	sjónarhornum	einstaklinga.	Viðtölin	eru	á	

þann	 hátt	 félagsleg	 athöfn	 þar	 sem	 samskipti	 rannsakanda	 og	 viðmælenda	 endurspegla	
margvíslegt	 og	 flókið	 samspil	 hugsana,	 hegðunar	 og	 tilfinninga.	 Viðtalsaðferð	 er	 jafnframt	

áhrifaríkasta	 aðferðin	 innan	 eigindlegra	 rannsóknaraðferða	 til	 að	 varpa	 ljósi	 á	

rannsóknarspurningar	rannsakanda.	Jafnframt	er	traust	á	milli	rannsakanda	og	viðmælenda	
grunnurinn	að	 góðu	 viðtali.	 Þá	 skiptir	máli	 að	 rannsakandinn	myndi	þægilegt	og	 afslappað	

andrúmsloft	til	þess	að	tryggja	að	þátttakendum	líði	vel	(Lichtman,	2013).	Sami	spurningalisti	

(sjá	 fylgiskjal	 1)	 var	 notaður	 í	 öllum	 viðtölunum	 en	 rannsakandi	 umorðaði	 eða	 aðlagaði	
spurningarnar	að	hverjum	einstaklingi	eins	og	viðtalið	kallaði	á	(e.	guided	interview).	Flestir	

rannsakendur	 kjósa	 að	 hafa	 viðmiðunarspurningar	 því	 það	 veitir	 þeim	 öryggi	 (Lichtman,	

2013).		

Samkvæmt	Lichtman	 (2013)	þjóna	viðtöl	 sama	tilgangi	 sama	hvort	það	sé	 formlegt	eða	

óformlegt	 líkt	 og	 afslappað	 samtal.	 Tilgangurinn	 er	 ætíð	 sá	 að	 safna	 upplýsingum	 um	

viðfangsefnið	 sem	 rannsakað	 er	 hverju	 sinni.	 Takmarkið	 er	 ýmist	 að	 fá	 fram	 viðhorf	

þátttakanda	 um	 ákveðið	 viðfangsefni	 eða	 þá	 að	 rannsaka	 sameiginleg	 viðhorf	 einstaklinga	

sem	 búa	 eða	 vinna	 saman	 (Lichtman,	 2013).	 Því	 lagði	 rannsakandi	 sig	 fram	 um	 að	 vera	
þægilegur	í	framkomu,	hlusta	af	athygli	og	sýna	þátttakendum	viðtals	að	hann	hafi	áhuga	á	

því	sem	þeir	hefðu	fram	að	færa.		

4.2 Framkvæmd	rannsóknar		
Rannsóknin	er	byggð	á	sjö	einstaklingsviðtölum	við	nemendur	sem	tóku	þátt	í	söngleik	innan	

grunnskóla.	Í	vettvangsnámi	rannsakanda	þar	sem	dagbók	var	rituð	á	meðan	á	söngleikjaferli	
stóð,	var	allt	skrifað	niður	sem	fyrir	augu	bar,	þar	 til	 frumsýning	 leit	dagsins	 ljós.	Dagbókin	

sem	skrifuð	var	á	vettvangi	er	því	hluti	af	gögnum	þessarar	rannsóknar.	Viðtölin	voru	tekin	

við	þátttakendur	 í	 kennslustofu	 í	 skólanum	þar	 sem	var	 gott	næði.	Þau	voru	 tekin	eftir	 að	

sýningarferli	 lauk	 og	 var	 viðtalsrammi	 notaður	 (fylgiskjal	 1)	 sem	 hæfði	 markmiðum	
rannsóknar.	 Í	dagbók	rannsakanda	komu	fram	upplýsingar	um	æfingaferlið	 í	heild.	Hún	var	

skrifuð	 nánast	 daglega	 á	 meðan	 á	 æfingum	 söngleiks	 stóð,	 frá	 frumsýningu	 og	 þar	 til	
lokasýning	leit	dagsins	ljós.	Dagbókin	var	því	skrifuð	yfir	átta	vikur	og	nýttist	efniviður	hennar	

við	 úrvinnslu	 rannsóknar.	 Þá	 var	 varpað	 ljósi	 á	 hvernig	 nemendur	 þroskuðust	 félagslega	 í	

gegnum	 ferlið.	Nemendur	 innan	söngleiks	 fóru	 jafnframt	 í	 áheyrnarprufur	 til	þess	að	hægt	

væri	að	finna	út	úr	því	hvar	hæfileikar	þeirra	lágu	áður	en	skipað	var	í	hlutverk.	

						Í	 byrjun	 ferlis	 unnu	nemendur	með	drög	að	handriti	 sem	mótaðist	 eftir	 því	 sem	á	 leið.	

Bæði	nemendur	og	leikstjórar	unnu	með	það	á	æfingum,	breyttu	senum	og	bættu	við	línum	í	
handritið	eftir	því	sem	kallaði	á.	Eitt	atriðið	var	til	dæmis	byggt	að	miklu	leyti	á	spuna	þeirra	

leikara	 sem	 fluttu	 það	 í	 samvinnu	 við	 leikstjóra	 atriðis.	 Því	 var	 spunnið	 aukalega	 við	 drög	
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handrits,	mismikið	eftir	atriðum.	Handritið	slípaðist	því	til	með	tímanum	þó	stuðst	hafi	verið	

við	 grunnhandrit	 og	 söngleik	 sem	hafði	 verið	 fluttur	 áður.	 Ýmislegt	 í	 handritinu	 var	útfært	
öðruvísi	en	upphaflega	eftir	því	sem	átti	við	þó	það	hafi	haldið	sér	 í	grunninn.	Rannsakandi	

fylgdist	 því	 með	 hvernig	 nemendur	 þroskuðust	 í	 gegnum	 þá	 vinnu	 í	 samvinnu	 við	 aðra	

þátttakendur	söngleiks	og	leikstjóra	verksins.	Þá	fylgdist	rannsakandi	einnig	með	því	hvernig	
nemendur	æfðust	í	félagslegum	samskiptum	við	upphitunaræfingar	og	raddæfingar	áður	en	

æfingar	á	söngleiknum	hófust.		

4.3 Þátttakendur	
Tilgangsúrtak	var	notað	 í	 rannsókn	þessari	þar	sem	viðmælendur	voru	valdir	 sem	hentuðu	

best	fyrir	markmið	rannsóknar.	Þeir	voru	þátttakendur	í	söngleik	sem	verið	var	að	setja	upp	í	

skóla	nemenda.	Þátttakendur	söngleiks	voru	um	sjötíu,	heildina	á	litið.	Viðmælendur	voru	sjö	
talsins:	fjórar	stúlkur	og	þrír	drengir.	Þeir	voru	allir	í	áttunda	og	níunda	bekk	þegar	viðtöl	voru	

tekin.	 Viðmælendur	 voru	 valdir	 út	 frá	 reynslu	 rannsakanda	 af	 þeim	 í	 vettvangsnáminu	um	

vorið.	Hann	hafði	kynnst	þeim	í	gegnum	æfingar	á	söngleiknum	og	valdi	þá	með	tilliti	til	þess	

hvernig	 þeir	 birtust	 honum	 í	 samskiptum	 við	 aðra	 innan	 söngleiksins.	 Viðmælendur	 voru	
spurðir	að	því	hvort	þeir	hefðu	fundið	fyrir	 félagskvíða	(samskipta-	og	frammistöðukvíða)	á	

einhverjum	 tímapunkti	 á	 grunnskólagöngu	 sinni,	 hvort	 þeir	 glímdu	 enn	 við	 hann	 og	 hvort	
þeir	 hefðu	 fundið	 fyrir	 félagskvíða	 í	 söngleikjaferlinu.	 Þá	 kom	 í	 ljós	 samkvæmt	 sjálfsmati	

nemenda	 að	 meirihluti	 nemenda,	 eða	 sex	 talsins,	 hefðu	 fundið	 fyrir	 félagskvíða	 á	

grunnskólagöngunni.	 Þá	 þekkti	 sjöundi	 viðmælandinn	 til	 hugtaksins	 félagskvíða	 en	 sagðist	
ekki	 hafa	 upplifað	 hann	 í	 samskiptum,	 eingöngu	 sem	 frammistöðukvíða	 á	 sviði.	 Á	 heildina	

litið	var	um	að	ræða	bæði	samskipta-	og	frammistöðukvíða	sem	þátttakendur	höfðu	fundið	
fyrir	 innan	grunnskólans	áður	en	þeir	 tóku	þátt	 í	 söngleiknum	og	á	meðan	á	söngleikjaferli	
stóð.	 Þá	 glímdu	 þeir	 við	 kvíða	 í	 félagslegum	 aðstæðum	 sem	 var	 þó	 mismikill	 eftir	

einstaklingum.	 Þátttakendur	 sögðu	 jafnframt	 að	 þeir	 hefðu	 fundið	 fyrir	 félagskvíða	 í	
söngleikjaferlinu,	stundum	í	óskipulögðum	samskiptum	í	hópnum	á	milli	æfinga	en	þó	mest	í	

formi	frammistöðukvíða	við	leik,	söng	eða	dans.	Ekki	liggur	greining	fyrir	þó	grunur	leiki	á	að	

einn	nemandinn	sé	haldinn	töluverðum	félagskvíða	miðað	við	svör	í	viðtali	og	hegðun	í	hópi	á	
vettvangi.	 Að	 eigin	 sögn	 taldi	 hann	 að	 honum	 fyndist	 líklegt	 að	 hann	 yrði	 greindur	 með	

félagskvíða	ef	kæmi	til	greiningar.	Nemendur	voru	því	einnig	valdir	í	rannsóknina	með	tilliti	til	

félagskvíða	(samskipta-	og	frammistöðuvkvíða)	og	upplifunar	þeirra	af	honum,	allt	frá	því	að	
finna	fyrir	vægum	félagskvíða	til	félagskvíða	á	hærra	stigi,	en	einn	viðmælenda	var	að	eigin	

sögn	 sérstaklega	 kvíðinn	 í	 óskipulögðum	 samskiptum	 innan	 söngleiks	 og	 almennt	 í	 stórum	

hópi.	 Þátttakendur	 voru	 spurðir	 spurninga	 sem	 sneru	 meðal	 annars	 að	 félagskvíða	 og	
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upplifun	 þeirra	 í	 hópi.	 Þá	 var	 fylgst	 með	 þeim	 í	 samskiptum	 við	 aðra	 á	 vettvangi	 í	

söngleiknum.		

4.4 Skráning	og	úrvinnsla	gagna	
Skráning	á	gögnum	fór	fram	í	mars	og	apríl	2018	þar	sem	rannsakandi	var	í	vettvangsnámi	við	

uppfærslu	á	söngleik	í	unglingadeild	grunnskóla	í	Reykjavík.	Einstaklingsviðtölin	voru	öll	tekin	

upp	 á	 forritið	 „voice	 recorder“	 á	 I	 phone.	 Þau	 voru	 síðan	 afrituð	 orð	 fyrir	 orð	 í	

ritvinnsluforritinu	Word.	Lengd	viðtalanna	var	um	80	mínútur	í	heildina.		

Stuðst	var	við	túlkandi	greiningu	(e.	interpretational	analysis)	við	greiningu	gagna,	sem	er	

algeng	aðferð	til	að	greina	gögn	innan	eigindlegra	tilviksrannsókna.	Áhersla	er	þá	lögð	á	að	

greina	þemu	í	gegnum	niðurstöður	rannsóknar	en	þau	hjálpa	til	við	að	 lýsa	viðfangsefninu.	

Þemun	voru	síðan	flokkuð	og	grunduð	kenning	(e.	grounded	theory	approach)	notuð	til	þess	

að	 vinna	 úr	 upplýsingum	 og	 koma	 auga	 á	 þemun	 (Rúnar	 Helgi	 Andrason	 og	 Ársæll	 Már	

Arnarsson,	2013).	Þá	veltur	nákvæmni	niðurstaða	á	því	hvernig	rannsakandi	vinnur	úr	þeim	
upplýsingum	sem	hann	fær,	að	hann	sýni	nákvæmni	og	beiti	faglegum	vinnubrögðum	(Kvale	

og	Brinkman,	2009).	Túlkun	gagna	skal	vera	trúverðug	og	skal	forðast	að	mistúlka	eða	falsa	
gögn.	 Sýna	 ber	 gögnin	 á	 sanngjarnan	 hátt	 en	 rannsakandi	 ber	 ábyrgð	 á	 framsetningu	 og	
túlkun.	 Gögnin	 eru	 eign	 hans	 en	 gæta	 skal	 sanngirnis	 gagnvart	 þátttakendum	 (Lichtman,	

2013).	

Hlutverk	rannsakanda	er	að	skapa	aðstæður	þar	sem	þátttakandi	í	rannsókn	nær	að	opna	

sig	 með	 tilfinningar	 og	 skoðanir	 sínar	 gagnvart	 ákveðnu	 viðfangsefni.	 Allar	 hugmyndir,	
túlkanir	og	áætlanir	 litast	af	sjónarhorni	 rannsakanda	og	á	hann	því	ekki	að	reyna	að	gæta	

hlutleysis	 þegar	um	eigindleg	 viðtöl	 er	 að	 ræða.	 Þvert	 á	móti	 leitast	 rannsakandinn	 við	 að	
varpa	ljósi	á	veruleika	þátttakenda	með	gagnrýnum	augum	(Lichtman,	2013).	

Í	 rannsókn	þessari	var	gagna	aflað	á	nákvæman	hátt	með	því	að	skrá	 í	dagbók	allt	 sem	

fyrir	 augu	 bar	 á	 vettvangi.	 Vettvangsathuganir	 (e.	 observations)	 eru	 ýmist	 formlegar	 eða	
óformlegar,	 allt	 eftir	 því	 hvert	 markmiðið	 er	 með	 rannsókninni.	 Í	 þessari	 rannsókn	 var	

jafnframt	 farið	 eftir	 hugmyndum	 etnógrafíu	 (e.	 etnographic	 research)	 sem	 er	 sveigjanleg	
rannsóknarnálgun,	 til	 dæmis	 notuð	 í	 grunnskólum.	 Út	 frá	 þeirri	 nálgun	 eru	

vettvangsathuganir	opnar	og	óformlegar.	Fyrst	var	allt	skráð	sem	gerðist	á	vettvangi	en	síðan	

var	 sjónum	beint	 að	því	 að	 finna	mynstur	 sem	urðu	 til	 við	nánari	 skoðun	gagna	 (Grétar	 L.	

Marinósson,	 2004).	 Þá	 var	 áhersla	 lögð	 á	 að	 vinna	 úr	 þeim	 gögnum	 sem	 sneru	 að	
félagslegum	tengslum	þátttakenda.	Í	dagbókina	var	skrifað	um	hverja	og	eina	leiksenu	og	um	

félagslegt	samspil	þátttakenda,	hvað	tókst	vel	og	hvað	ekki.	Þá	var	allt	skráð	niður	sem	var	
talið	mikilvægt	fyrir	niðurstöður	rannsóknar,	svo	sem	þróun	samskipta	á	milli	þátttakenda	og	

hvernig	þátttaka	þeirra	mótaði	félagsþroska	eftir	því	sem	leið	á	ferlið.	
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Í	 dagbókina	voru	 skráðar	upplýsingar	 yfir	 tveggja	mánaða	 tímabil,	 frá	því	 í	 byrjun	mars	

2018	 til	 enda	 apríl	 sama	 árs	 þegar	 sýningar	 á	 söngleiknum	 stóðu	 yfir.	 Hugleiðingar	 voru	
skráðar	niður	með	það	að	 leiðarljósi	að	ná	markmiðum	rannsóknar.	Upplifun	rannsakanda,	

reynsla	og	vangaveltur	á	vettvangi	komu	fram	í	dagbók	sem	var	leiðarljós	hans	við	skráningu	

niðurstaðna.	Þá	skráði	hann	allar	vettvangsnótur	 inn	á	milli	sena,	á	meðan	á	æfingum	stóð	
(ef	 rannsakandi	 var	 ekki	 að	 þjálfa	 nemendur	 þá	 stundina	 við	 leik	 eða	 söng)	 og	 eftir	 að	

æfingum	 lauk.	 Hugleiðingar	 voru	 skráðar	 niður	 óhikað	 og	 var	 síðan	 skipulagi	 komið	 á	

upplýsingarnar	við	greiningu	gagna	þegar	ferli	lauk.		

4.5 Réttmæti	og	áreiðanleiki	
Samkvæmt	 Kvale	 og	 Brinkman	 (2009)	 felst	 réttmæti	 meðal	 annars	 í	 trúverðugleika	 og	

gæðum	viðtala.	Rannsakandi	verður	því	að	ígrunda	spurningarnar	vel	svo	hann	fái	svar	sem	
er	lýsandi	og	greinargott	fyrir	rannsóknina	(Kvale	og	Brinkman,	2009).	Áhersla	var	því	lögð	á	

að	 spurningarnar	 væru	 opnar	 svo	 þátttakendur	 gætu	 talað	 óhikað	 um	 upplifun	 sína	 af	

söngleiknum.	 Þá	 voru	 spurningarnar	 samdar	 með	 markmið	 rannsóknar	 í	 huga	 svo	

niðurstöður	væru	sem	skýrastar	og	að	rödd	þátttakenda	og	skoðanir	þeirra	kæmu	berlega	í	
ljós.	Þetta	var	tryggt	með	því	að	fara	vel	yfir	spurningarnar	áður	en	til	viðtals	kom	til	þess	að	

ganga	úr	skugga	um	að	þær	kölluðu	á	 lýsandi	og	nákvæm	svör	þátttakenda.	Þátttakendum	
var	einnig	gefið	tækifæri	á	að	bæta	við	fyrirfram	ákveðnar	spurningar	án	þess	að	rannsakandi	

gripi	 fram	 í	 fyrir	 þeim.	 Þá	 var	 reynt	 að	 stuðla	 að	 því	 að	 þátttakendur	 upplifðu	 afslappað	

andrúmsloft	þar	sem	þeir	hefðu	rými	til	þess	að	tjá	sig	um	viðfangsefnið	og	bæta	við	reynslu	
sína	eftir	því	sem	spurningarnar	kölluðu	á.			

Þó	að	viðmælendur	virtust	hafa	svarað	á	nákvæman	hátt	er	sá	möguleiki	 fyrir	hendi	að	

þeir	 hafi	 haldið	 einhverjum	 tilfinningum	 og	 hugsunum	 fyrir	 sig	 sem	 ekki	 koma	 fram	 í	

viðtölunum.	Því	kemur	viðhorf	þeirra	jafnvel	eingöngu	fram	að	hluta	til.	Einnig	er	mögulegt	

að	 aðrir	 þátttakendur	 sem	 valdir	 væru	 á	 annan	 hátt	 en	 í	 þessari	 rannsókn	 hefðu	 varpað	
annars	konar	ljósi	á	vinnuferlið	og	rannsóknina	heldur	en	þeir	sem	voru	valdir	hér	(Helga	Rut	

Guðmundsdóttir,	munnleg	heimild,	apríl	2019).	Þá	er	einnig	munur	á	röddum	nemenda	eftir	
því	hvernig	umhverfi	þeir	tilheyra,	bæði	menningar-	og	félagslega.	Því	þarf	að	líta	gagnrýnum	

augum	á	félagslegar	aðstæður	sem	fullorðnir	skapa	fyrir	börn	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2007).	

Jafnframt	 er	 mikilvægt	 að	 rannsakandinn	 sé	 meðvitaður	 um	 hugmyndir	 sínar	 um	

viðfangsefnið	 því	 hætta	 er	 á	 því	 að	 nemendur	 reyni	 að	 þóknast	 rannsakanda	með	 því	 að	
segja	það	sem	þeir	halda	að	sá	fullorðni	vilji	heyra	(Grétar	L.	Marinósson,	2004).		
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4.6 Siðferðisleg	atriði	
Í	 greininni	 Siðfræði	 rannsókna	 og	 siðanefndir	 fjallar	 Sigurður	 Kristinsson	 (2013)	 um	

siðferðislegar	 skyldur	 heilbrigðisstarfsfólks	 við	 gerð	 rannsókna.	 Hann	 nefnir	 reglur	 um	

siðferði,	 meðal	 annars	 sjálfræðisregluna,	 velgjörðarregluna	 og	 réttlætisregluna.	

Sjálfræðisreglan	 snýst	 um	 að	 þátttakandi	 rannsóknar	 gefi	 óþvingað	 og	 upplýst	 samþykki.	

Þátttakandinn	á	að	fá	nákvæmar	upplýsingar	um	rannsóknina	og	hvað	felist	í	hlutverki	hans.	

Fram	þarf	að	koma	hver	stendur	fyrir	rannsókninni	og	í	hvaða	tilgangi	sem	og	á	hvaða	tíma	er	

áætlað	að	hún	fari	fram.	Einnig	þarf	að	koma	fram	hvaða	áhætta	og	ávinningur	fylgi	þátttöku	
og	 hvernig	 farið	 verði	 með	 persónugreinanlegar	 upplýsingar.	 Þátttakandi	 á	 einnig	 að	 fá	

vitneskju	 um	 á	 hvaða	 hátt	 niðurstöður	 úr	 rannsókn	 verði	 birtar.	 Einnig	 er	 fjallað	 um	

Velgjörðarregluna.	Samkvæmt	henni	eiga	rannsakendur	eingöngu	að	framkvæma	rannsóknir	
sem	eru	líklegar	til	að	skilja	eitthvað	eftir	sig	fyrir	samfélagið.	Réttlætisreglan	snýst	um	val	á	

þátttakendum	og	hvað	þátttakendur	skuli	fá	í	staðinn	fyrir	framlag	sitt.	Réttlætisreglan	leiðir	

af	sér	kröfu	um	að	þeir	hópar	sem	hafa	veika	stöðu	fyrir	séu	verndaðir	fyrir	áhættu	(Sigurður	

Kristinsson,	2003).	Forðast	ber	að	þátttakendur	haldi	að	þeir	séu	vinir	rannsakanda	og	þarf	
að	hafa	í	huga	það	valdamisræmi	sem	er	á	milli	rannsakanda	og	þátttakanda.	Einnig	ber	að	

varast	 að	 vera	 uppáþrengjandi	 því	 rannsókn	 má	 aldrei	 taka	 yfir	 of	 stóran	 hluta	 lífs	
þátttakenda	(Sigurður	Kristinsson,	2013).		

Í	 rannsókn	 þessari	 voru	 valin	 fölsk	 nöfn	 af	 handahófi	 til	 þess	 að	 gæta	 trúnaðar	 við	

þátttakendur.	Farið	var	eftir	fyrrnefndum	siðareglum	og	byrjað	á	því	að	spyrja	nokkra	útvalda	

nemendur	 hvort	 þeir	 vildu	 taka	 þátt	 í	 rannsókninni.	 Þeir	 gáfu	 samþykki	 undir	 eins	
(sjálfræðisleglan)	og	síðan	bættust	fleiri	áhugasamir	nemendur	við.	Rannsakandi	útskýrði	vel	

fyrir	þeim	hvað	fælist	í	rannsókninni	og	að	hlutverk	þeirra	fælist	í	því	að	greina	frá	upplifun	

sinni	 af	þátttöku	 í	 söngleiknum	og	að	 svör	þeirra	 skiptu	máli	 fyrir	niðurstöður	 rannsóknar.	

Eins	 gaf	 skólinn	 samþykki	 fyrir	 rannsókninni.	 Ekki	 þurfti	 að	 fá	 leyfi	 foreldra	 fyrir	 þátttöku	
nemenda	 því	 fölsk	 nöfn	 voru	 notuð	 og	 því	 ekki	 hægt	 að	 rekja	 svörin	 til	 þátttakenda.		

Rannsakandi	 leitaðist	við	að	vera	 fagmannlegur	 í	 framkomu	á	allan	hátt	og	gaf	 sér	 tíma	 til	

þess	að	útskýra	fyrir	þátttakendum	að	upplýsingar	sem	þátttakendur	veittu	á	staðnum	væru	

teknar	 upp	 á	 upptökuforrit	 í	 símanum	 hans	 sem	 yrði	 svo	 eytt	 um	 leið	 og	 hann	 lyki	 við	

skráningu	viðtala.	Því	væri	á	engan	hátt	hægt	að	rekja	svörin	til	þeirra.	Þá	voru	þátttakendur	

látnir	vita	að	upplýsingar	sem	kæmu	fram	í	viðtali	væru	eingöngu	ætlaðar	fyrir	þessa	ritgerð	
og	 kæmu	ekki	 fram	á	neinum	vefmiðlum	eða	á	opinberum	vettvangi.	Velgjörðarreglan	 var	

einnig	höfð	 í	 heiðri	 en	 rannsóknin	 var	 framkvæmd	með	það	að	 leiðarljósi	 að	 vera	 gagnleg	

þeim	 sem	 starfa	 innan	grunnskóla	og	 allra	þeirra	 sem	 starfa	með	börnum	og	unglingum	á	

hvaða	vettvangi	sem	er.	Hér	á	eftir	verður	gert	grein	fyrir	niðurstöðum	rannsóknarinnar	og	
þeim	þemum	sem	komu	í	ljós	við	greiningu	gagna.					
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5 Niðurstöður		

Hér	er	greint	frá	helstu	niðurstöðum	en	þær	voru	flokkaðar	eftir	þeim	þemum	sem	komu	í	
ljós	 við	greiningu	gagna.	Rannsóknarspurningin	var	 lögð	 til	 grundvallar	þemunum.	Hún	var	

eftirfarandi:	 Hvaða	 áhrif	 hefur	 söngleikjaþátttaka	 á	 félagsfærni	 og	 sjálfsmynd	 hjá	
unglingum?	

Niðurstöðum	er	skipt	í	eftirfarandi	sex	meginþemu	sem	eru:	Mikilvægi	listgreinakennslu,	

gagnrýni,	birtingarmyndir	 félagskvíða	 innan	söngleiks,	 samskipti	og	vináttutengsl,	hæfilegar	

kröfur	og	að	lokum	sjálfsmynd	og	sjálfstraust.		

5.1 Mikilvægi	listgreinakennslu	
Niðurstöður	 rannsóknar	 sýndu	 að	 langflestir	 þátttakendur	 vildu	 að	 listgreinarnar	 leiklist,	
tónlist	og	dans	væru	kenndar	í	grunnskóla.	Þá	voru	flestir	sammála	um	að	þær	ættu	að	vera	

kenndar	 í	 vali	 frekar	 en	 sem	 skyldugreinar.	 Hins	 vegar	 fannst	 þátttakendum	mikilvægt	 að	

læra	 leiklist	 sem	 fyrst	 í	 grunnskóla	 til	þess	að	öðlast	meira	 sjálfstraust	við	að	koma	 fram	á	
sviði.	Þá	töldu	þátttakendur	að	það	hjálpaði	þeim	að	finna	út	úr	því	sem	þeir	vildu	verða	og	

hefði	 því	 bein	 áhrif	 á	 framtíðina.	 Jafnframt	 kom	 fram	 í	 viðtölum	 að	 nemendur	 nutu	 sín	 í	
verklegum	æfingum	listgreinanna	innan	söngleiks	sem	væri	uppbrot	frá	hefðbundnu	bóklegu	

námi.	Grunnskólinn	þeirra	 leggur	mikla	áherslu	á	 leiklist	og	æfast	nemendur	því	 í	að	koma	
fram	frá	sex	ára	aldri	sem	þátttakendur	töldu	mikinn	kost.	

Mér	finnst	mikilvægt	að	leiklist	sé	kennd	í	grunnskóla	líka	bara	ef	fólk	hefur	sérstaklega	

áhuga	á	því	og	vill	kannski	verða	eitthvað	stórt,	leikari	eða	eitthvað,	þá	finnst	mér	að	það	

ætti	að	byrja	að	kenna	það	alla	vega	 í	grunnskóla.	Það	gerir	mann	 líka	miklu	opnari	að	

leika,	þú	ert	ekki	þú	sjálfur	þannig	að	fólk	fær	svona	að	koma	hlutum	frá	sér	og	(getur)	

tjáð	sig.	(Rúnar,	viðtal	eitt)		

Annar	þátttakandi	rannsóknar	var	sömu	skoðunar	og	sagði	að	sér	fyndist	leiklist	mikilvæg	því	

hann	teldi	að	hún	styrkti	sjálfsmyndina	hjá	ungum	krökkum.	Að	fara	í	annað	hlutverk	hjálpi	

líka	við	það.	Kennslan	hafi	því	reynst	honum	vel.	Þátttakendur	voru	 jafnframt	sammála	um	
að	 leiklist	 höfðaði	 sterkt	 til	 þeirra	 í	 grunnskóla,	 sérstaklega	upplifun	 af	 leiklistarkennslu	og	

leikuppfærslum	skólans.	Við	úrvinnslu	viðtala	kom	í	 ljós	að	þátttakendur	voru	sammála	um	

gagnsemi	listgreinakennslu	og	að	þeir	lærðu	að	túlka	persónur	á	fjölbreyttan	hátt	sem	og	um	
líkamsstöðu	og	líkamstjáningu.	Rúnar	sagði	um	upplifun	sína	af	leiklistarkennslu:		
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Mér	hefur	fundist	hún	æðisleg	sko,	þetta	er	bara	ógeðslega	skemmtilegt	...	maður	lærir	

ógeðslega	mikið,	túlka	svona	með	svipbrigðum	og	svoleiðis.	Maður	lærir	líka	hvað	maður	

á	 að	 gera	 þegar	maður	 stendur	 þarna.	Maður	 lærir	 í	 hvernig	 stuði	maður	 á	 að	 vera	 í,	

maður	 á	 til	 dæmis	 að	 vera	 „latur	 í	 líkamanum“	 þegar	 maður	 á	 ekki	 að	 vera	

vandræðalegur.	(Rúnar,	viðtal	eitt)	

Þátttakendur	voru	sammála	um	að	það	gæti	verið	kostur	að	 læra	tónlist	 (líkt	og	 í	söngleik)	

því	hún	hefði	áhrif	á	nemandann	á	margan	hátt.	Nemendur	læra	því	aðferðir	í	gegnum	tónlist	

sem	geta	einnig	gagnast	í	öðrum	greinum	og	á	öðrum	sviðum,	til	dæmis	í	stærðfræði.		

Tristan	 lagði	 áherslu	 á	 mikilvægi	 þess	 að	 listgreinarnar	 tónlist,	 leiklist	 og	 dans	 séu	

kenndar	 í	 grunnskóla	 og	 kom	 í	 ljós	 að	 hann	 sem	og	 aðrir	 þátttakendur	 voru	 sammála	 um	

mikilvægi	samþættingar	listgreinanna,	þær	væru	sterkar	saman.		

Ég	held	að	dans	og	 tónlist	 sé	 líka	mjög	mikilvægt	 í	 leiklistinni	út	af	því	að	 tónlist	getur	

líka,	ótengt	þessu,	hjálpað	fólki	að	sleppa,	skilurðu?	Það	er	ekki	hægt	að	hafa	leiklist	án	

tónlistar	og	dans	...	það	er	leiklist.	Þannig	að	ef	maður	kennir	leiklist	þá	má	ekki	gleyma	

hinu,	 þannig	 að	 ég	myndi	 segja	 já	 þetta	 er	mikilvægt.	 Ég	 held	 að	 þetta	ættu	 að	 vera	

valgreinar	með	mjög	mikið	pláss	fyrir	næstum	því	alla.	(Tristan,	viðtal	sjö)	

Svar	hans	endurspeglaði	viðhorf	fleiri	þátttakenda	en	allir	voru	sammála	um	að	það	ætti	að	

samþætta	 tónlist,	 leiklist	og	dans.	Þá	væru	þær	 listgreinar	órjúfanlegur	hluti	kennslu	 innan	

skólans	og	væru	líka	sterkar	einar	og	sér.	Jafnframt	töldu	þátttakendur	að	söngleikjaþátttaka	
ætti	að	vera	opin	svo	flestir	nemendur	hefðu	tækifæri	til	þess	að	taka	þátt.	Jafnframt	kom	í	

ljós	að	þeim	fannst	leiklist,	tónlist	og	dans,	hver	listgreinin	á	sinn	hátt,	hjálpa	þeim	að	tjá	sig	á	
frjálsan	 hátt.	 Nemendur	 náðu	 frekar	 að	 opna	 sig	 í	 gegnum	 óhefðbundið	 nám,	 líkt	 og	
söngleikur	er,	og	urðu	óhræddari	við	að	gera	mistök	í	gegnum	túlkun	á	persónum	í	tilbúnum	

heimi,	á	sviði.	Það	kom	berlega	í	ljós	við	æfingar,	hvernig	nemendur	efldust	dag	frá	degi	uppi	
á	 sviði	 og	 hjálpaði	 hvatning	 leikstjóra	 til	 við	 að	 fá	 nemendur	 til	 þess	 að	 sleppa,	 prófa	 sig	
áfram	í	persónusköpun	og	láta	rödd	sína	heyrast	í	gegnum	handritið.	

Þátttakendur	voru	allir	sammála	um	mikilvægi	þess	að	kenna	tónmennt	innan	grunnskóla	

en	þá	sem	val,	líkt	og	leiklist	og	dans.	Sumir	vildu	ekki	leggja	jafnmikla	áherslu	á	danskennslu	

innan	skólans.	Einum	þátttakanda	fannst	til	dæmis	dans	leiðinlegur	og	fannst	ekki	skipta	svo	

miklu	máli	að	kenna	hann.	Hins	vegar	ríkti	almennt	jákvætt	viðhorf	fyrir	danskennslu.	Stefáni	

fannst	mikilvægt	að	tónmennt	og	dans	væru	kennd	í	grunnskóla	og	sagði:	„Já	eða	líka	fyrir	þá	

sem	vilja	það.	Mér	 finnst	ekki	 að	það	ætti	 að	neyða	einhvern	 til	 þess“	 (Stefán,	 viðtal	 tvö).	
Hann	sagði	jafnframt	að	listgreinarnar	ættu	að	vera	í	boði	sem	val	og	mælti	svo:	

Já	 (sem	 val)	 út	 af	 því	 að	 ég	 held	 að	 það	 geti	 hjálpað	mikið	 upp	 á	 framtíðina	 einhvern	

veginn.	 Sérstaklega	 tónmennt.	 Ég	 er	 samt	 ekki	mikið	 í	 því,	 ég	 er	meira	 í	 dansi.	 Það	 er	
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samt	gott	að	hafa	eitthvað	eins	og	hljóðfæri	eða	dansa,	gott	að	hafa	það	 í	 framtíðinni.	

Þannig	að	þú	hafir	eitthvað	svona	áhugamál,	ekki	bara	heima	að	gera	ekki	neitt.	Fólk	fær	

kannski	áhuga	á	einhverju	og	bara	 já	þetta	er	gaman,	 fer	kannski	að	gera	meira	af	því.	

Sýna	þeim	þegar	þau	eru	ung	þannig	að	þau	finna	hvað	þau	vilja	gera.	(Stefán,	viðtal	tvö)	

Þá	 voru	 fleiri	 þátttakendur	 sömu	 skoðunar	 og	 töldu	 að	 söngleikjaþátttakan	 virkjaði	 áhuga	

þeirra,	 til	 dæmis	 að	 stunda	 einhverja	 af	 listgreinunum	 í	 framtíðinni.	 Jafnframt	 væri	 þetta	

jákvæður	 félagslegur	 vettvangur	 þar	 sem	 nemendur	 væru	 að	 vinna	 að	 einhverju	
uppbyggilegu.	 Því	 væri	 þetta	 viss	 forvörn	 gegn	 því	 að	 unglingar	 leiddust	 út	 í	 „neikvæðan	

félagsskap“.	 Þá	 hefðu	 þeir	 eitthvað	 skapandi	 fyrir	 stafni	 og	 ynnu	 saman	 að	 stórbrotinni	

sýningu.		

Þátttakendur	voru	því	allir	sammála	um	að	söngleikjaferlið	hafi	myndað	sterka	liðsheild.	

Nokkrir	nemendur	nefndu	að	þeir	kynntust	sérstaklega	baksviðs	þegar	þeir	voru	ekki	að	leika	

heldur	spjalla	inn	á	milli	atriða.	Þá	kom	í	ljós	við	úrvinnslu	gagna	að	þátttakendur	eignuðust	
sterkar	minningar	eftir	söngleikjaferlið	og	mynduðu	tengsl	við	samnemendur,	bæði	í	gegnum	

tjáningu	á	sviði	og	inn	á	milli	æfinga.	Rósa	sagði	til	dæmis	um	sterkustu	minningarnar	sínar	

frá	söngleikjaferlinu:	„Bara	uppi	á	sviði,	það	var	alveg	æðislegt.	Líka	baksviðs	þegar	allir	voru	

svona	saman	að	borða	nestið	sitt	og	eitthvað,	það	var	mjög	gaman“	(Rósa,	viðtal	fjögur).		

Varðandi	 mikilvægi	 listgreinakennslu	 töldu	 þátttakendur	 að	 hljóðfærakunnátta	 væri	

mikilvægt	tól	fyrir	framtíðina,	því	væri	nauðsynlegt	að	kenna	tónmennt	í	grunnskóla.	Stefanía	

sagði	um	það:	„Já	mér	finnst	það,	til	dæmis	fyrir	þá	sem	finnst	ótrúlega	gaman	að	syngja	og	
vilja	 fara	 í	 söngnám.	 Þá	 hjálpar	 það	 þeim	 að	 virkja	 hæfileika	 sína“	 (Stefanía,	 viðtal	 þrjú).	
Þátttakendur	voru	því	almennt	sammála	um	að	leiklistar-	og	tónmenntakennsla	væri	góður	

grunnur	 fyrir	 framtíðina	 því	 nemendur	 læri	 heilmargt	 í	 gegnum	 þær	 greinar	 eins	 og	

félagsfærni.	Þá	nefndu	þátttakendur	að	þeir	þroskist	mikið	við	að	setja	sig	 í	 spor	persóna	 í	
söngleiknum.		

Rúnar	sagði	um	það:	„Með	því	að	leika	persónur	sem	eiga	erfitt,	til	dæmis	erfitt	heima	hjá	

þeim,	 þá	 „lærirðu	 að	 vera	 önnur	 manneskja“	 (Rúnar,	 viðtal	 eitt).	 Þessi	 þátttakandi	 lék	

persónu	sem	var	hundsuð	af	öðrum	fjölskyldumeðlimum	og	þráði	athygli	föður	síns	en	bróðir	

persónunnar	var	í	forgrunni	og	fékk	hann	að	ráða	öllu	á	heimilinu.	Við	að	leika	þetta	hlutverk	

(að	 sögn	Rúnars)	 fékk	hann	að	upplifa	 tilfinningar	persónunnar	 sem	voru	oft	erfiðar,	hann	

átti	enga	vini	og	var	utanveltu	í	skólasamfélaginu.	Rúnar	þroskaðist	því	við	að	setja	sig	í	spor	

persónunnar	og	efldist	því	samkennd	hans	við	að	setja	sig	inn	í	hlutverkið.		

Samkenndin	kom	víða	við	en	á	vettvangi	kom	eitt	atvik	upp	á	hjá	nemanda	sem	lék	stórt	
hlutverk	í	sýningunni.	Honum	fannst	erfitt	að	leika	það	í	ljósi	þess	að	persónan	var	alkóhólisti	

og		beitti	konu	sína	og	barn	andlegu	sem	og	líkamlegu	ofbeldi.	Nemandanum	fórst	hlutverkið	

vel	úr	hendi	en	þegar	á	 leið	 tók	hann	hlutverkið	mikið	 inn	á	 sig	og	vildi	 í	 fyrstu	breyta	um	
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hlutverk.	 Hins	 vegar	 varð	 úr	 að	 hann	 fékk	 að	 leika	 annað	 minna	 hlutverk	 meðfram	

hlutverkinu,	þar	sem	hann	 lék	gamanhlutverk.	Sást	það	greinilega	að	honum	létti	við	að	 fá	
áhorfendur	 til	 að	 hlæja	 og	 að	 komast	 aðeins	 út	 úr	 hinu	 hlutverkinu	 sem	 reyndist	 honum	

erfitt.	Hann	sýndi	jafnframt	fjölhæfni	sína	sem	efnilegur	leikari	við	að	setja	sig	í	tvö	afar	ólík	

hlutverk	og	hafði	það	þroskandi	áhrif	á	hann	í	gegnum	ferlið.	Rannsakanda	fannst	 leikarinn	
eflast	við	að	leika	þetta	krefjandi	hlutverk	og	samkennd	hans	jókst	við	að	upplifa	sorglegan	

heim	persónunnar.			

Þátttakendur	voru	sammála	um	mikilvægi	leiklistarkennslu	því	það	hjálpaði	þeim	að	opna	

sig	með	því	að	setja	sig	í	hlutverk.	Einn	nemandinn	nefndi	til	dæmis	að	leiklistin	hafi	reynst	
enn	skemmtilegri	en	hann	bjóst	við	og	vakti	það	áhuga	hans	á	að	læra	leiklist	í	leiklistarskóla.	

Tveir	 aðrir	 nemendur	 lýstu	 yfir	 áhuga	 sínum	 á	 að	 læra	 leiklist	 og	 annar	 þeirra	 nefndi	 að	

söngleikurinn	hefði	vakið	áhuga	hans	á	að	læra	söng.	Þátttakendur	voru	því	sammála	um	að	
söngleikjaþátttakan	hefði	reynst	vel	sem	undirbúningur	undir	frekara	nám.		

Rúnar	 sagði	um	það:	„Ég	væri	 til	 í	að	fara	 í	eitthvað	svona	 leiknám,	það	væri	örugglega	

ógeðslega	gaman“	(Rúnar,	viðtal	eitt).	Hann	sagði	jafnframt	að	söngleikurinn	hefði	vakið	hjá	

honum	frekari	áhuga	á	að	þróa	leikhæfileika	sína	og	hann	væri	þakklátur	fyrir	þá	reynslu	sem	
hann	öðlaðist	í	gegnum	ferlið.	Á	æfingum	varð	Rúnar	sífellt	öflugri	og	öruggari	leikari	um	leið	
og	 söngrödd	 hans	 styrktist	 til	 muna	 við	 reglulegar	 söngæfingar	 sem	 rannsakandi	 hafði	

umsjón	með	ásamt	leikstjórum	sýningar	og	kennaranema.		

Í	 ljós	 kom	 að	 leiklistarkennsla	 hafði	 jákvæð	 áhrif	 á	 nemendur	 á	 víðtækan	 hátt.	 Þegar	

nemendur	voru	í	hlutverki	hjálpaði	það	þeim	að	opna	sig	og	voru	þeir	óhræddari	við	að	gera	
mistök	 eða	 segja	 eitthvað	 vitlaust	 sem	 og	 að	 opna	 sig.	 Þá	 upplifðu	 þeir	 sig	 ekki	 eins	

berskjaldaða	og	fyrir	utan	sviðið.	Leiklistin	hjálpaði	þeim	jafnframt	að	efla	sjálfstæða	hugsun	
en	rannsakandi	fylgdist	með	þegar	bæði	nemendur	sem	áttu	við	feimni	að	stríða	sem	og	þeir	
sem	 voru	 félagskvíðnir	 urðu	 sífellt	 öruggari	 að	 tjá	 sig	 innan	 hóps.	 Rúnari	 finnst	

leiklistarkennsla	mjög	mikilvæg	og	sagði:	

Já	mér	 finnst	 það	mjög	mikilvægt,	 það	 bara	 styrkir	 sjálfstraust,	 það	 lætur	 þig	 þora	 að	

segja	eitthvað	og	bulla	án	þess	að	það	sé	verið	að	gagnrýna	þig.	Leiklist	er	líka	mikilvæg	

því	maður	kynnist	 fólki,	 vita	hvað	þú	vilt	 gera	ef	þú	 tengir	ekki	 við	þetta,	þá	bara	gott	

fyrir	þig	en	líka	bara	hún	er	svo	skemmtileg,	það	er	svo	skemmtilegt	að	læra	svona	hluti,	

að	læra	að	leika,	að	læra	að	vera	önnur	manneskja	...	og	að	vera	með	stóra	rödd	og	geta	

sagt	eitthvað,	leiklist	hjálpar	mjög	mikið	með	það.	(Rúnar,	viðtal	eitt)	

Ekki	 þurfa	 nemendur	 því	 endilega	 að	 feta	 leiklistarbrautina	 eftir	 útskrift,	 ekki	 sé	 það	

markmiðið	með	söngleiknum	þó	sumir	fái	frekari	áhuga	á	listgreinum	eða	námi	tengdu	því.	
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Hins	 vegar	 læra	 nemendur	 fjölbreytta	 hluti	 sem	 gagnast	 þeim	 almennt	 í	 lífinu	 og	

söngleikjaferlið	hjálpar	þeim	að	vera	óhræddir	við	að	tjá	skoðanir	sínar.	

Rúnar	tjáði	sig	jafnframt	um	mikilvægi	tónmennta-	og	danskennslu	og	sagði:	

Mér	finnst	það	mikilvægt	...	mér	finnst	ekki	jafnmikilvægt	að	kenna	dans,	ekki	nema	að	

þú	viljir	dansa	í	framtíðinni,	kunna	einhver	spor	...	en	annars	finnst	mér	fattarðu	svolítið	

mikilvægt	að	læra	á	röddina	svo	þú	sért	ekki	alltaf	bara	(leikur	sig	með	óstyrka	rödd).	Því	

er	mikilvægt	að	nemendur	fái	raddþjálfun	og	að	ef	þeir	hafi	áhuga	á	dansi,	að	þeir	fái	að	

blómstra	á	því	sviði.	(Rúnar,	viðtal	eitt)	

Þá	voru	ekki	allir	sammála	um	mikilvægi	danskennslu	en	líkt	og	Rósa	sagði	þá	er	munur	á	því	

að	dansa	fyrir	framan	fólk,	leika	eða	syngja:		

Já,	það	er	bara	svona	skemmtilegt	og	svo	er	það	líka	að	koma	fram,	líka	öðruvísi	að	koma	

fram	 og	 dansa	 heldur	 en	 að	 leika	 og	 þá	 líka	 öðruvísi	 að	 syngja.	 Það	 gæti	 líka	 kviknað	

áhugi	 sem	 maður	 vissi	 ekkert	 að	 maður	 hafði.	 Þannig	 að	 mér	 finnst	 það	 vera	 mjög	

mikilvægt.	(Rósa,	viðtal	fjögur)		

Allir	þátttakendur	voru	sammála	um	þann	áhuga	sem	gæti	kviknað	í	gegnum	listgreinar	og	að	

nemendur	uppgötvuðu	 jafnvel	 leynda	hæfileika	sem	hjálpuðu	þeim	að	halda	áfram	á	þeirri	
braut	sem	þeir	kysu.	Ljóst	er	að	það	voru	viðbrigði	fyrir	nemendur	þegar	söngleikjaferli	lauk	
eða	líkt	og	Tristan	sagði:	

Ég	held	að	þetta	hafi	verið	svona:	„Ó	er	þetta	búið?“	Þú	veist	ég	var	orðinn	vanur	því	að	

fara	 í	 söngleikinn	þannig	að	ég	hugsaði	eru	engar	æfingar	eftir,	ó	nei	það	eru	engar!	 Í	

síðasta	skiptið	sem	ég	setti	á	mig	„blackface“.	(Tristan,	viðtal	sjö)		

Hann	tjáði	sig	jafnframt	um	líðan	fyrir	frumsýningu:	

Mér	 leið	 best	 á	 frumsýningu	og	 við	 vorum	að	 sýna	þetta	 í	 fyrsta	 skipti	 og	 vissum	ekki	

hvort	 einhver	 myndi	 klikka,	 þökk	 sé	 lof	 enginn	 klikkaði.	 Það	 var	 líka	 skemmtilegt	 að	

syngja	 í	 fyrsta	 skiptið,	 svo	 venst	maður	því	 og	það	verður	minna	og	minna	 ...	 (Tristan,	

viðtal	sjö)		

Tristani	fannst	vera	munur	á	því	að	leika	og	syngja,	honum	líður	almennt	vel	á	sviði	en	hann	

upplifði	 sig	 berskjaldaðri	 þegar	 hann	 söng	 fyrir	 framan	 áhorfendur.	 Eftir	 því	 sem	

söngæfingum	fjölgaði	varð	hann	öruggari	og	rödd	hans	styrkari.	Rannsakandi	þjálfaði	hann	í	

söng,	 ásamt	öðrum	kennaranema,	og	 varð	hann	öruggari	 eftir	því	 sem	hann	 lærði	betur	á	

röddina	 og	 náði	 að	 tileinka	 sér	 söngtækni,	 til	 dæmis	 til	 að	 styðja	 við	 háu	 nóturnar	 í	

einsöngnum	 sínum.	 Því	 varð	 hann	 bæði	 sjálfsöruggari	 almennt	 við	 að	 ná	 betra	 valdi	 á	
röddinni	um	leið	og	hann	varð	betri	söngvari,	líkt	og	þegar	nemendur	ná	árangri	í	einhverju	
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ákveðnu,	þá	eykst	sjálfstraust	þeirra	um	leið	sem	einstaklingar.	Á	vettvangi	kom	því	berlega	í	

ljós	að	þegar	nemendur	urðu	öruggari	 í	söng,	dansi	og	leik,	urðu	þeir	öruggari	og	ánægðari	
með	sig	í	félagslegum	samskiptum.		

Tristani	 fannst	 jafnframt	 mjög	 gagnlegt	 að	 fá	 æfingu	 í	 að	 koma	 fram,	 eins	 og	 í	

söngleiknum,	 ekki	 síst	 til	 þess	 að	 viðhalda	 áhuga	 sínum	 á	 listgreinum	 og	 að	 veita	 honum	

sjálfstraust	til	þess	að	læra	söng	í	framhaldinu.	Þá	var	hann	nokkuð	öruggur	á	því	hvað	hann	

vildi	 gera	 í	 framtíðinni	 og	 fannst	 því	 undirbúningurinn	undir	 frekara	 nám	vera	mikilvægur.	

Honum	 fannst	 leiklist	 höfða	 mjög	 vel	 til	 sín	 í	 grunnskólanum,	 frá	 sex	 ára	 aldri,	 og	 lærði	

heilmikið	á	því	að	taka	þátt	í	leikuppfærslum	skólans:	„Ég	er	alla	vega	búinn	að	læra	mikið	á	
Skrekk	 og	 söngleiknum	 út	 af	 því	 að	 ég	 er	 örugglega	 að	 fara	 að	 læra	 að	 syngja	 eitthvað	 í	

framtíðinni,	þá	er	gott	að	byrja	að	læra	þetta	núna“	(Tristan,	viðtal	sjö).		

Tristan	hélt	áfram	og	ræddi	mikilvægi	leiklistarkennslu:	

Já,	það	getur	opnað	bara	persónuleikann	eða	bara	þig	skilurðu?	Þannig	að	þú	getur	verið	

að	 læra	eitthvað,	 til	dæmis	að	þú	getur	ekki	hætt	núna	ef	þú	ert	aðalpersónan	 í	þessu	

leikriti,	 mátt	 ekki	 „beila“	 núna.	 Stundum	 þarf	 maður	 að	 læra	 að	 maður	 þarf	 að	 gera	

eitthvað,	má	ekki	„beila“.	Það	er	líka	bara	betra	að	gera	það.	(Tristan,	viðtal	sjö)		

Aðrir	þátttakendur	tóku	í	sama	streng	og	töluðu	um	mikilvægi	þess	að	sýna	ábyrgð	í	verki	því	

þeir	 höfðu	 tekið	 að	 sér	 að	 taka	 þátt	 í	 söngleiknum,	 þá	 var	 ekki	 aftur	 snúið.	 Því	 jókst	
ábyrgðartilfinning	þeirra	í	gegnum	ferlið.	Einn	nemandinn	vildi	til	dæmis	á	einum	tímapunkti	

hætta	 við	 eitt	 af	 aðalhlutverkunum.	 Hins	 vegar	 náði	 aðalleikstjóri	 sýningarinnar	 að	 telja	
honum	hughvarf	því	hann	væri	sterkur	leikari	og	hefði	tekið	hlutverkið	að	sér	í	byrjun.	Langt	
var	 liðið	 á	 ferlið	 og	 því	 þyrfti	 hann	 að	 hugsa	 um	 heildarútkomuna,	 að	 taka	 ábyrgð	 á	 sínu	

hlutverki.	Þá	 	 væri	erfitt	 fyrir	annan	nemanda	að	koma	 inn	 í	eins	 stóra	 rullu	og	hann	bæri	

ábyrgð	á.	Hann	áttaði	sig	á	þessu	og	hélt	áfram	að	fínpússa	persónu	sína	og	sýndi	því	ábyrgð	
með	 því	 að	 klára	 allar	 sýningarnar	 í	 hlutverkinu.	 Þetta	 dæmi	 sýnir	 glöggt	 að	 nemendur	

þroskast	gífurlega	við	að	taka	þátt	í	söngleik,	þeir	þurfa	að	taka	ábyrgð	og	komast	út	úr	eigin	

kassa,	 það	 er	 að	 hugsa	 út	 fyrir	 sjálfan	 sig	 og	 taka	 tillit	 til	 samnemenda,	með	 því	 að	 bera	
ábyrgð	 á	 sínu	 hlutverki.	 Því	 skapaðist	 liðsheild	 á	 meðal	 þátttakenda	 í	 söngleiknum	 og	

nemendur	náðu	smátt	og	smátt	að	treysta	hver	öðrum	eftir	því	sem	leið	á	ferlið.	Inn	á	milli	

kom	 upp	 þreyta	 í	 mannskapinn	 og	 nokkra	 nemendur	 vantaði	 á	 æfingar	 á	 tímabili.	 Margt	
spilaði	 hins	 vegar	 inn	 í,	 sumir	 voru	 til	 dæmis	 að	 fermast	 á	 sama	 tíma.	Hins	 vegar	 jók	 það	

samábyrgð	að	halda	áfram	æfingum,	sama	hvað	kom	upp	á,	og	klára	það	sem	lagt	var	upp	

með	í	upphafi.	Margir	þátttakendur	voru	stressaðir	fyrir	frumsýningu,	sumir	meira	en	aðrir.	
Rósa	tjáði	sig	um	líðan	fyrir	frumsýningu:	
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Ég	var	mjög	stressuð,	ég	vissi	ekki	alveg	hvort	ég	gæti	þetta.	Það	var	svo	mikið	að	skipta	

um	og	mikið	af	svona	og	einhvern	veginn	erfitt	að	gera	þetta	en	svo	eftir	frumsýninguna	

langaði	mig	bara	að	fá	að	sýna	aftur.	(Rósa,	viðtal	fjögur)		

Fleiri	tóku	undir	þetta	sjónarmið	en	ekki	var	nóg	að	kunna	hlutverkið	heldur	að	halda	athygli	

og	 vera	 í	 hlutverki	 allan	 tímann,	 líka	 á	meðan	aðrir	 voru	að	 tala	 á	 sviðinu.	 Þá	 kom	 í	 ljós	 á	
vettvangi	 að	 í	 nógu	var	 að	 snúast,	 bæði	 leikarar	og	hljóðmenn	þurftu	að	 vera	á	 tánum	og	

muna	allar	skiptingar,	hvenær	þurfti	til	dæmis	að	skipta	um	leikmynd.	Í	fyrstu	ríkti	óvissa	og	

þurfti	að	vinna	að	því	að	púsla	öllu	saman,	nemendur	voru	óöruggir	og	mundu	ekki	hvar	hver	
átti	að	vera	á	ákveðnum	tímapunkti	og	gekk	því	seint	að	renna	æfingum.	Oft	þurfti	að	stoppa	

og	minna	á,	til	dæmis	átti	einn	að	stýra	því	hvenær	dregið	væri	fyrir	og	frá	leiktjöldum.	Með	

hverri	æfingunni	sá	rannsakandi	að	nemendur	urðu	öruggari	og	sýndu	áhuga	á	því	að	gera	
vel	heppnaða	sýningu	með	því	að	vinna	 saman	sem	ein	heild.	Því	 tóku	þátttakendur	undir	

það	sem	Rósa	sagði	að	þeir	hefðu	verið	spenntir	að	sýna	aftur	eftir	frumsýningu	því	þá	vissu	

þeir	að	sýningin	tækist	hjá	þeim	og	allar	skiptingar	yrðu	betri	við	hverja	endurtekningu.		

Þá	efldi	þátttaka	nemenda	sjálfstraust	og	styrkti	sjálfsmynd	þeirra	með	því	að	takast	á	við	

áskoranir	 söngleiksins.	 Jafnframt	 jókst	 ábyrgðartilfinning	 þátttakenda	 við	 að	 taka	 á	 sig	

hlutverk	 og	 standa	 sig	 gagnvart	 samnemendum	 sem	 og	 leikstjórum	 sýningar.	 Einnig	 kom	
fram	að	 óvæntur	 áhugi	 kviknaði	 jafnan	 við	 að	 taka	 þátt	 í	 sýningum	 sem	þessum,	 því	 væri	
mikilvægt	að	bjóða	upp	á	að	taka	þátt	í	söngleikjum	innan	grunnskólans.		

Allir	þátttakendur	voru	sammála	um	að	söngleikjaþátttakan	hefði	vakið	með	þeim	frekari	
áhuga	á	 listgreinum	eða	að	nýr	áhugi	hafi	kviknað	og	þeir	komið	sér	á	óvart	og	uppgötvað	

nýja	hæfileika.	Margir	tjáðu	sig	um	að	áhugi	hefði	kviknað	hjá	þeim	á	að	læra	söng	og	leiklist	í	
framtíðinni.	 Jafnframt	 voru	 þátttakendur	 sammála	 um	 að	 listgreinakennsla	 sé	mikilvæg	 til	

þess	að	virkja	áhuga	einstaklinga	og	finna	út	hvar	styrkleikar	og	hæfileikar	þeirra	liggja.	Þeir	

töldu	það	jafnframt	vera	mikilvægt	upp	á	framtíðina,	það	er	að	þeir	vissu	hvað	þeir	vildu	gera	
í	framtíðinni.	Því	væri	þátttaka	þeirra	í	söngleiknum	undirbúningur	undir	frekara	nám.		

Það	sem	skar	sig	úr	varðandi	heildarniðurstöður	er	helst	það	að	þótt	þátttakendur	væru	

allir	 sammála	 um	 mikilvægi	 listgreinakennslu	 þá	 fannst	 nokkrum	 ekki	 eins	 mikilvægt	 að	

kenna	dans	innan	grunnskóla.	Hins	vegar	ef	nemendur	hefðu	hug	á	að	læra	dans	sérstaklega	

þá	 væri	 fínt	 að	 hafa	 þá	 grein	 sem	 val.	 Allir	 þátttakendur	 voru	 sammála	 um	 að	 leiklist	 og	

tónmennt	ætti	að	vera	kennd	en	þá	 líka	sem	val,	ekki	ætti	að	neyða	neinn	til	þess	að	taka	

þátt.	 Einnig	 skar	 eitt	 svar	 sig	 í	 viðbót	 úr	 miðað	 við	 heildarupplifun	 þátttakenda.	 Það	 var	

varðandi	 leiklistarkennsluna	 í	 skólanum.	 Sá	 þátttakandi	 sagði	 að	 hann	 vildi	 gjarnan	 haga	

kennslunni	öðruvísi,	það	er	ekki	leggja	eins	mikla	áherslu	á	að	gera	stuttmyndir	eins	og	hafði	

verið	 í	hans	árgangi,	heldur	á	það	að	kenna	nemendum	 leiðir	 til	þess	að	undirbúa	sig	 fyrir	
áheyrnarprufur	í	leiklist	í	framtíðinni.	Það	viðhorf	sker	sig	úr	vegna	þess	að	þá	væri	kennslan	
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með	 það	 að	markmiði	 að	 skila	 leikurum	og/eða	 leikkonum	út	 í	 samfélagið,	 það	 er	 ef	 þeir	

vildu	feta	þá	braut.		

5.2 Gagnrýni	
Flestir	nemendur	tóku	gagnrýni	ekki	persónulega	og	litu	á	hana	sem	uppbyggilega.	Þá	sögðu	

þátttakendur	 að	með	því	 að	 fá	 gagnrýni	 á	 frammistöðu	 sína	 gætu	þeir	 bætt	 túlkun	 sína	 á	

persónum	 verksins.	 Aðeins	 tveir	 þátttakendur	 nefndu	 að	 gagnrýnin	 hefði	 stundum	 verið	

neikvæð	en	þá	jöfnuðu	þeir	sig	á	henni	og	tóku	ekki	persónulega.	Margir	þurftu	að	stíga	út	

fyrir	 sinn	þægindaramma	og	varð	uppbyggileg	gagnrýni	 til	þess	að	nemendur	bættu	sig	og	
náðu	að	móta	persónur	á	sannfærandi	hátt.	Stefanía	sagði	um	upplifun	sína	af	gagnrýni:	

Hún	hjálpaði	mér	alveg,	ég	var	að	leika	þannig	hlutverk	að	ég	þurfti	að	stíga	út	fyrir	minn	

þægindaramma	skilurðu?	Ég	var	náttúrulega	að	 leika	gellu	þannig	að	ég	þurfti	 að	vera	

svona	...	en	þegar	ég	fékk	gagnrýni	þá	leit	ég	ekki	á	hana	sem	neikvæða.	(Stefanía,	viðtal	

þrjú)		

Þátttakendur	 voru	 almennt	 sammála	 henni	 og	 vildu	 fá	 gagnrýni	 til	 þess	 að	 gera	 betur	 og	

þurftu	oft	 leiðsögn	við	 að	 skapa	karakter	 sem	var	þeim	 fjarri,	 það	er	 var	mjög	ólíkur	eigin	

persónu.	Á	vettvangi	vann	rannsakandi	að	 túlkun	persóna,	sérstaklega	 í	 stórum	senum	þar	
sem	Stefanía	 lék	 hlutverkið	 sitt,	 ásamt	 nokkrum	öðrum	 í	 hópi.	Stefanía	 var	mjög	 óörugg	 í	

upphafi	en	leiðsögn	og	uppbyggileg	gagnrýni	hjálpaði	henni	mikið	við	að	stíga	út	úr	skelinni,	

beita	 röddinni	 af	 öryggi	 og	 jafnframt	 verða	 öruggari	 í	 samskiptum	 þegar	 hún	 steig	 út	 úr	
hlutverkinu.	 Hlutverkið	 hjálpaði	 henni	 jafnframt	 að	 þora	 að	 tjá	 sig	 meira	 og	 hvatning	

aðalleikstjóra,	rannsakanda	og	allra	þeirra	sem	stóðu	að	sýningunni,	hjálpaði	henni	að	gefast	
ekki	 upp	 og	 vera	 sannfærandi	 í	 hlutverki	 sínu	 sem	 persóna	 sem	 var	 mjög	 ólík	 hennar	

skapgerð	og	eiginleikum.		

Rósa	tók	í	sama	streng	og	sagði:	„Mér	fannst	það	bara	gott	(að	fá	gagnrýni),	út	af	því	að	

þeir	 (leikstjórarnir)	eru	bara	að	hjálpa	þér	til	að	gera	betur“	 (Rósa,	viðtal	 fjögur).	Þá	fannst	
henni	munur	á	uppbyggilegri	gagnrýni	og	neikvæðri	sem	hún	upplifði	sem	niðurrif.	Þá	væri	
ekki	 lengur	 verið	 að	byggja	upp	persónur	heldur	 væri	það	persónuleg	árás.	 Það	hefði	hins	

vegar	 aldrei	 gerst	 á	meðan	 á	æfingum	 stóð	 og	 var	 hún	þakklát	 fyrir	 þá	 gagnrýni	 sem	hún	

hlaut	 því	 það	 efldi	 hana	 á	 sviði	 sem	 og	 sjálfstraust	 hennar	 almennt.	 Á	 vettvangi	 sá	
rannsakandi	hana	vaxa,	sem	og	aðra	þátttakendur,	við	að	fá	markvissa	og	reglulega	leiðsögn	

og	 uppbyggilega	 gagnrýni.	 Í	 byrjun	 átti	 Rósa	 erfitt	 með	 að	 móta	 persónu	 sína	 og	 þurfti	

leikstjórinn	sem	sá	um	hennar	senur	að	sýna	hana	vel,	með	því	að	ýkja	hreyfingar	og	breyta	
röddinni	í	takt	við	hana,	svo	Rósa	hefði	fyrirmynd	að	persónunni.	Í	byrjun	spurði	leikstjórinn	

hvort	hún	hefði	fyrirmynd	en	svo	var	ekki,	því	vantaði	hana	hugmyndir	og	að	hafa	persónu	í	
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huga	þegar	hún	lék.	Sú	uppbyggilega	gagnrýni	sem	þátttakendur	fengu	hafði	því	þau	áhrif	að	

þeir	tvíefldust	og	var	það	hvatning	til	að	gera	betur.		

Þóra	var	jafnframt	sammála	og	upplifði	ekki	neikvæða	gagnrýni:	

Mér	fannst	það	ekkert	neikvætt	að	fá	það,	mér	fannst	það	bara	fínt	svo	ég	gæti	bætt	það	

svo	það	kæmi	betur	út.	Og	ég	fann	alla	vega	ekki	fyrir	neinu	svona	neikvæðu	þegar	verið	

var	að	gagnrýna,	frekar	svona	uppbyggilegt.	(Þóra,	viðtal	fimm)		

Viðbrögð	þátttakenda	við	gagnrýni	voru	því	almennt	 jákvæð	og	að	mati	rannsakanda	skipti	

ekki	síður	máli	að	hafa	jákvætt	hugarfar	í	byrjun	söngleiks	og	að	vera	opinn	fyrir	gagnrýninni.	

Á	vettvangi	kom	það	berlega	í	ljós	að	þátttakendur	voru	opnir	fyrir	gagnrýni	og	ef	þeir	skildu	

ekki	 hvað	 leikstjóri	 átti	 við	 með	 henni	 þá	 spurðu	 þeir	 en	 fóru	 ekki	 í	 vörn	 og	 í	 hlutverk	

„prímadonnu“.	Sýndi	það	einnig	merki	um	áhuga	nemenda	til	að	gera	betur	og	að	það	skipti	
þá	máli	að	bæta	persónu	sína	fyrir	heildarútkomu	söngleiksins.			

Tristan	tók	undir	það	að	gagnrýni	þurfi	að	vera	uppbyggileg	og	að	nemendur	fái	tækifæri	

til	þess	að	bæta	sig:	

Jákvætt,	venjulega	tek	ég	allri	gagnrýni	sem	jákvæðri,	ef	ég	get	notað	gagnrýnina	til	þess	

að	gera	eitthvað	betur	 sem	ég	er	að	gera	þá	er	þetta	góð	gagnrýni.	Ef	þetta	er	 svona:	

„hey	þú	ert	ekki	góður	að	syngja!	Þá	er	það:	Já	ok,	your	point	 is?	Hvernig	 laga	ég	það?	

(Tristan,	viðtal	sjö)		

Þá	sagði	hann	að	mikilvægt	væri	að	 leikstjóri	 sýndi	þátttakendum	hvernig	ætti	að	 laga	eða	

bæta	 við	 túlkunina	 á	 persónunni.	 Tristan	 leggur	 áherslu	 á	 að	 ekki	 mega	 gera	 lítið	 úr	
leikaranum	og	því	sem	hann	sé	búinn	að	byggja	upp	fram	að	þessu.	Ef	eingöngu	er	sagt	að	
nemandi	standi	sig	illa	eða	ekki	nógu	vel	þá	er	það	ekki	uppbyggileg	gagnrýni,	heldur	þurfi	að	

sýna	hvernig	hægt	sé	að	gera	betur	og	leiðbeina	á	uppbyggilegan	hátt.	Rannsakandi	þjálfaði	
Tristan	 í	söng	og	varð	vitni	að	því	að	hann	tók	 jákvætt	 í	það	þegar	hann	var	beðinn	um	að	

prófa	hitt	og	þetta	varðandi	raddbeitingu	og	þurfti	hann	(sem	og	aðrir)	að	fá	skýra	leiðsögn	

svo	hann	vissi	hvernig	hann	gæti	lagað	til	dæmis	raddstyrk,	uppbyggingu	lags	og	annað	sem	
betur	mátti	fara	við	flutning	hans	á	laginu.	Uppbyggileg	gagnrýni	hjálpaði	því	nemendum	við	

að	gera	betur.	 Jafnframt	efldist	 sjálfstraust	þeirra	 í	gegnum	ferlið,	við	 jákvæða	 leiðsögn	og	

markvissa	gagnrýni	sem	byggði	nemendur	upp.		

Af	niðurstöðum	að	dæma	getur	uppbyggileg	gagnrýni	því	eflt	sjálfstraust	nemenda	við	að	

standa	 sig	 enn	 betur	 innan	 söngleiks.	 Skiptir	 máli	 hvernig	 hún	 er	 framsett	 og	 er	 því	

nauðsynlegt	 að	 sýna	 á	 nákvæman	 hátt	 hvernig	ætlast	 er	 til	 að	 nemendur	 breyti	 eða	 bæti	

persónu	sína.	Nemendur	verða	að	vita	til	hvers	er	ætlast	af	þeim	og	hvaða	stefnu	skuli	taka	í	
leik,	söng	og	dansi.		
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5.3 Birtingarmyndir	félagskvíða	innan	söngleiks		
Flestir	þátttakendur	töluðu	um	að	þeir	fyndu	eingöngu	fyrir	kvíða	áður	en	þeir	stigu	á	svið.	

Niðurstöður	 sýndu	 að	 þegar	 þátttakendur	 byrjuðu	 að	 leika,	 syngja	 eða	 dansa	 á	 sviðinu	 þá	

hvarf	 kvíðinn	 og	 þeir	 fundu	 sig	 í	 hlutverkinu.	 Nokkrir	 þátttakendur	 sögðu	 að	 þeir	 hefðu	

fundið	 fyrir	 góðri	 orku	 í	 salnum	 og	 þá	 hvatningu	 til	 þess	 að	 skemmta	 áhorfendum.	 Þá	

hjálpaði	að	vera	í	hlutverki	því	þá	upplifðu	þátttakendur	sig	ekki	eins	berskjaldaða	líkt	og	að	

vera	þeir	sjálfir,	án	nokkurrar	grímu.	Eingöngu	fundu	þeir	fyrir	kvíða	í	byrjun	eða	rétt	áður	en	

þeir	stigu	á	svið	en	þegar	þeir	gleymdu	sér	í	hlutverkinu	náðu	þeir	að	njóta	sín	í	augnablikinu.	
Rannsakandi	sá	hvernig	nemendur	efldust	dag	 frá	degi,	þeir	urðu	öruggari	á	sviði,	náðu	að	

beita	röddinni	sterkar,	bæði	við	söng	og	leik,	og	æfðust	í	líkamstjáningu	skref	fyrir	skref	sem	

gerði	 það	 að	 verkum	að	 þeir	 náðu	 að	 túlka	 viðkomandi	 persónu	 á	 sannfærandi	 hátt.	 Einn	
nemandinn	bar	kvíðann	sem	hann	fann	fyrir	áður	en	hann	steig	á	svið	saman	við	kvíðann	sem	

hann	finnur	fyrir	þegar	hann	heldur	fyrirlestur.	Á	sviði	fyndi	nemandinn	eingöngu	tímabundið	

fyrir	kvíða,	rétt	á	meðan	hann	kæmist	inn	í	hlutverkið.	Síðan	gleymdi	hann	sér	í	hlutverkinu.	

Kvíðinn	væri	því	eingöngu	fyrir	sýningu	en	ekki	á	meðan	á	 flutningi	stæði.	Hins	vegar	 fyndi	
hann	 fyrir	 kvíða	 á	 meðan	 á	 fyrirlestrinum	 stæði,	 hann	 minnkaði	 ekki,	 hins	 vegar	 yrði	

nemandinn	 afar	 feginn	 þegar	 fyrirlestri	 lyki	 en	 þá	 yrði	 mikið	 spennufall.	 Því	 er	 hér	
samanburður	á	ólíkum	aðstæðum	þar	sem	kvíði	blossar	upp.			

Flestir	 þátttakenda	 fundu	 fyrir	 kvíða	 uppi	 á	 sviði	 sem	 hvarf	 síðan	 fljótlega	 eftir	 að	

flutningur	 hófst.	 Þá	 sneri	 kvíðinn	 að	 því	 hvort	 frammistaðan	 yrði	 nógu	 góð	

(frammistöðukvíði).	Eftir	því	sem	leið	á	og	þátttakendur	komu	fram	á	fleiri	sýningum	dró	úr	
kvíðanum.	Athena	fann	til	dæmis	fyrir	kvíða	áður	en	hún	steig	á	svið	og	sagði:	„Stundum	en	

kannski	ekki	beint	í	söngleiknum,	mér	leið	bara	vel	á	sviðinu.	Það	kemur	stundum	smá	kvíði	

áður	 en	 stigið	 er	 á	 svið	 en	 hann	 hættir	 þegar	maður	 byrjar	 að	 syngja	 eða	 leika“	 (Athena,	
viðtal	 sex).	Mismunandi	 var	 eftir	 þátttakendum	 hvort	 kvíðinn	 væri	 vegna	 söngs,	 leiks	 eða	
dans.	Í	flestum	tilfellum	var	það	kvíði	fyrir	að	koma	fram,	sama	hvaða	listgrein	átti	í	hlut.	Þó	

voru	undantekningar	á	því	en	Rúnar	fann	aðallega	fyrir	kvíða	áður	en	kom	að	því	að	syngja	á	

sviði:	

Það	 er	 mest	 ...	 ástæðan	 fyrir	 því	 að	 ég	 var	 kvíðinn	 var	 út	 af	 því	 að	 syngja.	 Það	 var	

örugglega	það	eina	sem	ég	var	kvíðinn	með.	Annars	var	ég	bara	mjög	rólegur.	Mér	finnst	

meira	að	segja	léttara	að	dansa	en	að	leika,	ég	veit	ekki	af	hverju.	Að	þurfa	að	dansa,	þá	

er	svo	létt	að	fela	það	ef	þú	fokkar	einhverju	upp	en	ef	þú	ert	að	segja	eitthvað	þá	...	ef	

þú	 segir	 eitthvað	 rangt	 orð	 þá	 skilur	 kannski	 ekki	 einhver	 það	 sem	 þú	 sagðir.	 (Rúnar,	

viðtal	eitt)			
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Í	þessu	tilfelli	er	það	kvíði	fyrir	viðbrögðum	áhorfenda,	það	er	að	segja	eitthvað	vitlaust	fyrir	

framan	 aðra	 (einkenni	 á	 félagskvíða).	 Fleiri	 þátttakendur	 tóku	 undir	 með	 Rúnari,	 að	
auðveldara	væri	að	fela	það	ef	mistök	væru	gerð	 í	dansi.	Hins	vegar	heyrðist	það	glöggt	ef	

nemandi	mismælti	sig	að	þeirra	sögn.	Sá	sami	og	var	kvíðinn	yfir	því	að	tala	á	sviði	var	kvíðinn	

yfir	 söngflutningi	 í	 söngleiknum	og	þá	 sérstaklega	einsöngnum	 sínum.	Þá	upplifði	 hann	 sig	
berskjaldaðri	fyrir	framan	fólk	að	syngja	heldur	en	að	leika	eða	dansa.	Rétt	er	að	taka	fram	að	

þessi	nemandi	hafði	ákveðinn	dansgrunn	sem	nýttist	í	söngleiknum	og	hafði	hann	því	meira	

sjálfstraust	þegar	hann	dansaði	á	sviði	eins	og	rannsakandi	varð	vitni	að	á	vettvangi.	Þar	var	
hann	á	heimavelli	og	sýndi	mikið	öryggi.	Hins	vegar	er	rétt	athugað	hjá	honum	að	í	dansi	fer	

túlkun	fram	án	orða	og	veitti	það	honum	öryggi.	Rúnari	líður	vel	uppi	á	sviði	eftir	að	kvíðinn	
líður	hjá	og	sagði:	 ...	„mér	 líður	svona,	vá	þau	eru	að	fagna	fyrir	mig,	svolítið	montinn	með	

mig“	(Rúnar,	viðtal	eitt).	Hann	hélt	áfram	og	sagði	um	líðan	fyrir	frumsýningu:	

Ég	var	ekkert	 smá	stressaður,	ég	hélt	að	ég	myndi	 fara	að	grenja	út	af	einsöngnum	og	

dansinum	 og	 ég	 var	 alveg	 að	 fara	 að	 detta	 niður	 í	 gólfið,	 ég	 var	 bara	 aaaa	 (leikur	 sig	

gráta)	þorði	ekki	að	gera	neitt.	Síðan	sleit	ég	óvart	„fluguna“	þannig	að	ég	þurfti	að	vera	

með	 míkrafón.	 Og	 já	 samt	 fór	 þetta	 svo	 vel.	 Ég	 veit	 ekki	 af	 hverju	 ég	 var	 svona	

stressaður.	(Rúnar,	viðtal	eitt)			

Flestir	voru	sammála	honum	og	tjáðu	sig	um	að	þeim	hafi	liðið	vel	á	sviði	þegar	þeir	náðu	að	

gleyma	sér	í	hlutverkinu.	Þátttakendur	voru	jafnframt	sammála	um	að	leiklistin	hjálpaði	þeim	

að	 verða	 opnari	 en	 hins	 vegar	 gæti	 það	 reynst	 félagskvíðnum	 nemendum	 erfitt	 fag	 því	
einstaklingar	 neyðast	 til	 þess	 að	 vera	 opnir	 í	 kringum	 annað	 fólk.	 Athena	 sagði	 um	 það:	

,,Sumir	 gætu	 fengið	 kvíðakast	 í	 kringum	 annað	 fólk	 því	 þeir	ættu	 erfitt	með	 að	 tjá	 sig	 við	
aðra“	(Athena,	viðtal	sex).	Félagskvíðnir	nemendur	þurftu	vissulega	að	skora	á	sjálfa	sig	innan	
söngleikjasamfélagsins	 og	 stíga	 út	 fyrir	 þægindarammann.	 Hins	 vegar	 upplifðu	 þeir	 minni	

kvíða	eftir	því	sem	þeir	fengu	meiri	æfingu	í	hlutverki	og	í	samskiptum	inn	á	milli	atriða.		

Hjá	Tristan	blossaði	kvíðinn	hins	vegar	upp	eftir	sýningu:	

Nei,	 hérna	 sko	 ég	 fann	 fyrir	 smá	 kvíða...eða	 sko	 ég	 fann	 ekki	 fyrir	 neinum	 kvíða	 í	

söngleiknum,	ég	er	venjulega	ekki	með	neinn	kvíða	þegar	ég	er	að	leika.	Ég	er	bara	með	

smá	kvíða	eftir	á	ef	ég	geri	það	ekki	nógu	vel.	Eins	og	í	forkeppninni	(í	Skrekk)	sem	kom	

ekki	 í	 sjónvarpið	þá	 var	ég	ekki	 í	 réttri	 tóntegund	allan	 tímann	þannig	 að	það	var	ekki	

mjög	skemmtilegt,	þá	var	ég	með	kvíða	eftir	á.	Ég	er	venjulega	ekki	það	stressaður	fyrir	

það.	(Tristan,	viðtal	sjö)		

Hann	 bætti	 jafnframt	 við	 að	 uppi	 á	 sviði	 væri	 hann	 í	 sínum	 þægindahring,	 í	 hlutverki.	

Upplifun	 hans	 var	 því	 undantekning	 frá	 upplifun	 hinna	 þátttakendanna	 því	 þeir	 fundu	
venjulega	fyrir	kvíða	áður	en	stigið	var	á	svið.	Tristan	sagði	 jafnframt	að	hann	hafi	upplifað	
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félagskvíða	áður	en	æfingar	á	söngleiknum	hófust	þannig	að	þátttaka	hans	hafði	jákvæð	áhrif	

á	 hann	 þegar	 á	 leið.	 Fleiri	 þátttakendur	 nefndu	 að	 þeir	 hefðu	 fundið	 fyrir	 óöryggi	 og	
félagskvíða	 í	 samskiptum	 við	 annað	 fólk	 áður	 en	 æfingar	 á	 söngleik	 hófust.	 Þá	 voru	 þeir	

litaðir	af	neikvæðri	reynslu	í	fyrri	samskiptum	og	því	vanir	að	finna	fyrir	kvíða	í	félagslegum	

samskiptum.	Samskiptin	í	gegnum	söngleikinn	hjálpuðu	því	sérstaklega	þeim	nemendum	að	
opna	sig	og	vera	öruggari	 í	samskiptum.	Af	þeim	sökum	dró	töluvert	úr	félagskvíðanum	við	

þátttöku	 þeirra	 í	 söngleiknum.	Athena	 var	 ein	 af	 þeim	 og	 sagði:	 „Stundum	er	 ég	 óörugg	 í	

kringum	fólk,	fólk	sem	ég	þekki	ekki	nógu	vel	eða	treysti	ekki.	Ég	hef	lent	í	því	í	gegnum	tíðina	
að	 verða	 illa	 fyrir	 einhverju	 svona	 þannig	 að	 ég	 hef	 alltaf	 smá	 áhyggjur	 í	 samskiptum“	

(Athena,	 viðtal	 sex).	Athenu	 fannst	hún	 jafnframt	verða	öruggari	 í	 samskiptum	við	að	 taka	

þátt	 í	 söngleiknum	og	að	félagskvíðinn	hafi	minnkað	smám	saman.	Því	hefur	hún	 jákvæðar	

minningar	í	farteskinu	eftir	þátttöku	sína	í	söngleiknum.	Athyglisvert	var	að	sjá	hvernig	hún	

varð	sífellt	öruggari	í	samskiptum	eftir	því	sem	á	leið	í	ferlinu.		

Athena	 sagði	 að	 hún	 væri	 oft	 kvíðin	 í	 kringum	 fólk	 en	 þátttaka	 hennar	 í	 skipulögðu	

verkefni	hjálpaði	henni	að	eiga	 í	samskiptum	við	fólk	og	sagði:	 ...	„mér	finnst	ég	geta	verið	

meira	með	 fólki	 í	 gegnum	 svona	 verkefni	 og	 það	 fær	mig	 til	 þess	 að	 tala	meira“	 (Athena,	
viðtal	sex).	Hún	sagði	 jafnframt	að	hún	sé	ekki	mikið	að	sækja	 í	að	tala	við	samnemendur	 í	

skólanum	og	að	söngleikurinn	hafi	því	hjálpað	henni	mikið	við	að	eiga	samskipti	við	til	dæmis	
stelpurnar	í	bekknum.	Söngleikurinn	hjálpaði	þátttakendum	því	að	tjá	sig	við	samnemendur	
og	komu	margir	sjálfum	sér	á	óvart	í	gegnum	ferlið.	Þá	efldist	sjálfstraust	þeirra	við	að	koma	

endurtekið	fram	á	sviði.	Niðurstöður	sýna	að	samvinna	innan	söngleiks	þar	sem	stefnt	er	að	
sameiginlegu	markmiði	 getur	 hjálpað	 félagslega	óöruggum	nemendum	og	þeim	 sem	glíma	

við	 félagskvíða	 að	 upplifa	 sig	 sem	 hluta	 af	 hópi.	 Félagskvíði	 minnkaði	 jafnframt	 hjá	
þátttakendum	og	hjálpaði	 söngleikjaþátttakan	þeim	sem	höfðu	upplifað	neikvæð	samskipti	
áður	fyrr	að	brjóta	upp	neikvætt	hugsanamynstur	gagnvart	því	að	eiga	í	samskiptum	í	hópi.		

Á	 vettvangi	 sá	 rannsakandi	 að	 þeir	 sem	 voru	 félagslega	 óöruggir	 og	 félagskvíðnir	 urðu	
smám	saman	öruggari	og	það	að	vera	í	hlutverki	hjálpaði	þeim	að	opna	sig.	Stefanía	sagði	um	

það:	„Ég	held	mér	líði	best	uppi	á	sviði,	mér	finnst	ég	geta	opnað	mig	betur.	Ég	veit	ekki	alveg	
hvernig	...	en	ég	er	í	ákveðnu	hlutverki	(Stefanía,	viðtal	þrjú).	Þá	voru	flestir	henni	sammála	

og	fundu	fyrir	auknu	frelsi,	sérstaklega	þegar	þeir	kunnu	hlutverkið	sitt	það	vel	að	þeir	gátu	

farið	 að	 spinna	 aukalega.	 Sást	 það	 á	 æfingum	 þegar	 því	 stigi	 var	 náð	 og	 þurfti	 þá	

aðalleikstjóri	sýningar	að	grípa	inn	í	ef	spuninn	fór	of	mikið	út	fyrir	efnið.	Því	þurfti	að	passa	
að	hefta	ekki	nemendur	þegar	þeir	 voru	byrjaðir	 að	opna	 sig	heldur	hafa	 samvinnu	á	milli	

leikstjóra	 og	 leikenda,	 leyfa	 hugmyndaflugi	 þeirra	 að	 njóta	 sín	 með	 ákveðnum	 ramma	 í	

kringum	viðfangsefnið.	
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Flestir	þátttakendur	voru	sammála	um	að	í	gegnum	leiklist	efldist	sjálfstraust	þeirra	innan	

um	aðra.	Það	sást	glöggt	á	vettvangi	inn	á	milli	æfinga	og	á	sviðinu	sjálfu.	Nemendur	fundu	
einnig	fyrir	auknu	trausti	milli	sín	og	mótleikara	sem	rannsakandi	sá	að	efldist	bæði	í	gegnum	

senur	 í	söngleiknum	og	 í	upphitunaræfingum,	sem	sagt	 í	gegnum	„traustsæfingar“	þar	sem	

nemendur	voru	látnir	faðmast	og	jafnvel	grípa	hvern	annan.	Sumum	þótti	það	óþægilegt	en	
það	komst	síðan	upp	í	vana	eftir	því	sem	æfingar	urðu	fleiri.		

Söngleikjaþátttakan	 hafði	 því	 jákvæð	 áhrif	 á	 félagskvíða.	 Nemendur	 urðu	 félagslega	

öruggari	með	hverri	æfingunni.	Þá	urðu	þeir	afslappaðri	í	samskiptum	og	þorðu	sífellt	meira	

að	tjá	sig	bæði	í	hlutverki	og	sem	þeir	sjálfir.	Um	leið	jókst	félagsfærni	hjá	þátttakendum	og	
sjálfsmynd	 efldist.	 Þá	 greindu	 flestir	 þátttakendur	 frá	 því	 að	 frammistöðukvíðinn	 hefði	

minnkað	í	hvert	skipti	sem	þeir	komu	fram	á	sviðinu	en	hann	hefði	verið	mestur	í	byrjun	en	

dofnað	þegar	viðkomandi	byrjaði	að	leika,	syngja	eða	dansa.		

Frásögn	eins	þátttakandans	skar	sig	úr	því	 samkvæmt	honum	blossaði	kvíðinn	upp	eftir	

flutning	 á	 sviði	 en	 ekki	 fyrir	 sýningu	 eins	 og	 hjá	 hinum	 þátttakendunum.	 Þá	 hafði	 hann	
áhyggjur	eftir	að	hann	hafði	komið	fram,	hvort	hann	hefði	staðið	sig	nógu	vel.	Þá	kallast	sú	

upplifun	samt	sem	áður	frammistöðukvíði	en	tengist	þá	frekar	vangaveltum	um	frammistöðu	
eftir	 á.	 Þá	 var	 einn	 þátttakandi	 viðtals	 sem	 hélt	 að	 þátttaka	 í	 söngleik	 myndi	 vera	
félagskvíðnum	ofviða	en	niðurstöður	sýndu	að	svo	var	ekki.	Hins	vegar	dró	úr	kvíða	þeirra	og	

úr	 varð	 sjálfsstyrkjandi	 ferli	 þar	 sem	 nemendur	 tókust	 á	 við	 kvíða	 og	 skoruðu	 á	 sjálfa	 sig	
innan	hóps.		

5.4 Samskipti	og	vináttutengsl	
Allir	þátttakendur	voru	sammála	um	að	þátttaka	þeirra	 í	 söngleiknum	hjálpaði	þeim	við	að	
opna	 sig	 gagnvart	 samnemendum	 í	 ferlinu	 sem	 og	 hefði	 góð	 áhrif	 á	 samskipti	 fyrir	 utan	
söngleikinn.	Þá	töldu	þeir	að	þátttaka	þeirra	 í	söngleiknum	sem	og	traustsæfingar	og	hvers	

kyns	 samskipti	 á	æfingum	hjálpuðu	þeim	 við	 að	 brjótast	 út	 úr	 skelinni.	 Jafnframt	hafi	 allir	
þátttakendur	kynnst	betur	 í	gegnum	ferlið.	Því	þótti	mörgum	miður	þegar	söngleikjaferlinu	

lauk	 eftir	 síðustu	 sýninguna.	 Nemendur	 voru	 orðnir	 vanir	 því	 að	 hittast	 á	 æfingum	 og	

myndaðist	ákveðin	liðsheild	innan	hópsins.	

Í	tveimur	tilfellum	hafði	söngleikjaþátttakan	þau	áhrif	að	endurvekja	gamla	vináttu	á	milli	

tveggja	einstaklinga,	þeir	höfðu	verið	vinir	áður	en	tóku	upp	þráðinn	 í	söngleikjaferlinu	þar	

sem	þeir	 kynntust	 enn	 betur	 og	 vörðu	meiri	 tíma	 saman	 í	 kjölfarið.	 Eins	 og	 kom	 fram	hjá	
Stefáni	þá	sagði	hann:	
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Það	 var	 þannig	 að	 ég	 og	 Siggi	 vorum	 bestu	 vinir	 en	 svo	 hættum	 við	 því	 en	 svo	 í	

söngleiknum	tengdumst	við	betur	aftur.	Nú	erum	við	bestu	vinir	og	það	svona	hjálpaði	

mér.	Söngleikurinn	svona	gerði	okkur	öll	svona	bestu	vinir.	(Stefán,	viðtal	tvö)		

Rúnar	var	sammála	og	sagði:		

Ekkert	smá	mikil	áhrif,	það	var	bara,	ég	þorði	miklu	meira,	bara	að	tala	við	hvern	sem	er	

og	 þetta	 var	 bara	 svona,	 þetta	 var	 mjög	 gott.	 Mér	 leið	 mjög	 vel.	 Líka	 að	 gera	 svona	

styrktaræfingar	 til	 þess	 að	 kynnast	 fólki	 betur,	 svona	 þannig	 ...	 og	 það	 var	 ótrúlega	

þægilegt	fattarðu?	Út	af	því	að	maður	gat	þá	talað	við	fólk,	ekkert	svona	vandræðalega.	

(Rúnar,	viðtal	eitt)			

Aðrir	þátttakendur	voru	sammála	og	sögðu	að	upphitunaræfingar	fyrir	æfingu	á	söngleiknum	
hefðu	hjálpað	mikið	 við	 að	 koma	 sér	 í	 gang	 og	 að	 samskiptin	 hafi	 öll	 orðið	 afslappaðri	 og	

nemendur	tengst	vinaböndum	í	gegnum	ferlið.	Margir	 fundu	því	bæði	 fyrir	kvíða	 í	kringum	

fólk	á	æfingum,	í	óformlegu	spjalli,	auk	þess	að	finna	fyrir	kvíða	í	byrjun	flutnings	á	sviði.	Þá	
voru	þátttakendur	sammála	um	að	þeir	hafi	kynnst	betur	innbyrðis	líkt	og	Rúnar	sagði:	„Mér	
fannst	það	mjög	gott,	ég	eignaðist	 fattarðu	 ...	eða	ég	kynntist	 fleira	 fólki	betur.	Eins	og	ég	

eignaðist	 vin	 sem	 er	 mjög	 góður	 vinur	 minn	 núna	 og	 þetta	 fannst	 mér	 mjög	 gott	 ferli,	
ógeðslega	skemmtilegt“	(Rúnar,	viðtal	eitt).			

Þá	 voru	 þátttakendur	 sammála	 um	 að	 samskiptin	 baksviðs	 hafi	 haft	 þau	 áhrif	 að	 allir	

kynntust	vel.	Einnig	kynntust	áttundu	bekkingar	vel	eldri	bekkingum	í	níunda	og	tíunda	bekk	

sem	þeir	þekktu	varla	neitt	fyrir	söngleikinn.	Því	hafði	þátttaka	þeirra	í	söngleiknum	heilmikil	

áhrif	 á	 samskipti	 innbyrðis	 við	 meðleikara	 í	 söngleiknum	 en	 einnig	 urðu	 þeir	 opnari	 í	
samskiptum	almennt	við	aðra	 í	skólanum	eftir	söngleikinn.	Því	öðluðust	þátttakendur	meiri	

félagsfærni	í	gegnum	ferlið.	Tristan	sagði	um	það:		

Mér	fannst	það	styrkja	vináttutengsl	mjög,	ég	vissi	ekki	hvað	flestir	í	tíunda	bekk	hétu	en	

eftir	þetta	þá	vissi	ég	alveg	hverjir	voru	hvað.	Ég	tengdist	líka	fleira	fólki	eins	og	til	dæmis	

Söru,	 við	 vorum	 í	 ólíkum	 senum,	 vorum	 hvorug	 að	 leika	 á	 sama	 tíma	 og	 vorum	 þess	

vegna	baksviðs	að	spjalla	saman.	(Tristan,	viðtal	sjö)		

Þátttakendur	voru	sammála	um	að	innan	hópsins	hafi	myndast	sterk	liðsheild	og	að	þeir	hafi	

kynnst	vel	innbyrðis	bæði	á	æfingum	og	þegar	var	biðtími	á	milli	æfinga,	í	frjálsum	samtölum.	

Þeir	upplifðu	tómleikatilfinningu	þegar	seinasta	sýningin	var	afstaðin	og	var	þetta	dýrmætur	
tími	fyrir	alla,	ekki	síst	vegna	þeirra	félagslegu	tengsla	sem	mynduðust	á	meðan	á	ferli	stóð.		

Þátttakendur	voru	allir	sammála	um	að	söngleikjaferlið	hafi	haft	djúpstæð	áhrif	á	þá	og	

að	þeir	vilji	taka	þátt	í	slíkri	uppfærslu	aftur.	Þeir	voru	því	í	spennufalli	og	leiðir	yfir	því	þegar	
ferlinu	lauk	og	lokasýning	leit	dagsins	ljós.	Hins	vegar	sögðu	sumir	að	þeir	hafi	verið	leiðir	og	
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svolítið	 fegnir	 á	 sama	 tíma	 því	 þetta	 hafi	 verið	 mikil	 vinna	 meðfram	 námi	 og	 allskonar	

áhugamálum.	 Til	 dæmis	 voru	margir	 að	æfa	 söng,	 körfubolta	 og	 annað	 á	 sama	 tíma.	Hins	
vegar	fannst	þátttakendum	skrýtið	að	mæta	ekki	á	æfingar	lengur,	nú	tæki	annað	við.	

Athena	sagði:	

Mér	fannst	það	mjög	leiðinlegt	því	það	var	svo	gaman	að	gera	þetta.	Ég	fór	að	gráta	af	

því	 að	þetta	 var	 svo	 gaman	og	 svo	 leiðinlegt	 að	þetta	 var	 búið.	 Ég	 vildi	 að	 við	 gætum	

fengið	að	gera	þetta	aftur	en	þetta	er	bara	einu	sinni.	(Athena,	viðtal	sex)		

Þá	tóku	aðrir	þátttakendur	undir	með	henni	og	sögðust	þeir	myndu	sakna	samnemenda	og	

að	hittast	á	æfingum	því	það	hafi	verið	fastur	punktur	í	tilverunni	þá	stundina.	Stefanía	tók	í	
sama	streng	og	sagði:	„Mér	finnst	það	svo	leiðinlegt	því	ég	var	búin	að	kynnast	öllum	svo	vel	

og	svo	fer	allt	aftur	að	verða	venjulegt	og	þá	fara	allir	svona	í	burtu“	(Stefanía,	viðtal	þrjú).	Þá	
voru	þátttakendur	orðnir	vanir	því	að	hittast	á	æfingum,	þetta	var	því	félagsskapur	sem	þeir	

söknuðu.	Nú	þyrftu	þeir	að	rækta	tengslin	sem	mynduðust	 í	gegnum	söngleikinn	og	hittast	

undir	 öðrum	 kringumstæðum.	 Rúnar	 horfði	 dreyminn	 út	 um	 gluggann	 og	 sagðist	 vera	
afskaplega	ánægður	með	þá	reynslu	sem	hann	öðlaðist	í	söngleikjaferlinu.	Hann	hefði	kynnst	
samnemendum	náið	 líkt	og	aðrir	og	sagði	hann	að	þátttaka	hans	hefði	hjálpað	sér	vina-	og	

félagslega.	 Honum	 fannst	 leiðinlegt	 þegar	 ferlinu	 lauk	 því	 það	 hafi	 verið	 gefandi	 og	
skemmtilegt.	Rúnar	sagði	jafnframt:	

Þetta	var	svo	skemmtilegt	þegar	þetta	var	að	gerast	og	bara	stemmning	 fattarðu?	Líka	

bara	kynnast	öllum	eldri	krökkunum	miklu	betur	og	eitthvað.	Það	var	svolítið	 leiðinlegt	

en	 samt	 var	 maður	 glaður	 að	 maður	 var	 með.	 Þannig	 að	 ég	 var	 þakklátur	 með	 það.	

(Rúnar,	viðtal	eitt)			

Ljóst	 er	 að	 söngleikjaþátttaka	 hefur	 stóran	 félagslegan	 ávinning	 fyrir	 þátttakendur.	 Bæði	

hjálpar	 þátttakan	 þeim	 félagslega	 sem	 og	 að	 eignast	 vini	 og	 jafnvel	 að	 endurvekja	 gamla	

vináttu.	Þá	kynnast	yngri	nemendur	 í	áttunda	bekk	nemendum	 í	níunda	og	 tíunda	bekk	og	

var	 söngleikurinn	 sterkur	 vettvangur	 að	þeirra	 sögn	 til	 þess	 að	 kynnast	 hverju	 öðru	betur.	

Þátttakendur	 voru	 sammála	um	að	þeir	 vildu	upplifa	 samskonar	 stemmningu	aftur	og	þeir	
upplifðu	 við	 vinnu	 í	 söngleiknum	 og	 jafnframt	 voru	 þeir	 þakklátir	 fyrir	 reynsluna	 og	 þau	

tengsl	sem	þeir	mynduðu.		

	

5.5.	Hæfilegar	kröfur?	

Leikstjórar	 sýningarinnar	 lögðu	mikla	 áherslu	 á	 að	nemendur	 gæfu	 sig	 alla	 í	æfingarnar	og	
myndu	 láta	þær	ganga	 fyrir	öðrum	æfingum.	Þeir	þyrftu	að	gera	 sér	grein	 fyrir	því	að	þeir	

þurfi	 að	 læra	 línurnar	 sínar	 vel	 og	 leggja	 metnað	 í	 að	 leika	 persónur	 sínar	 af	 innlifun.	
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Þátttakendur	 létu	venjulega	ganga	 fyrir	að	æfa	söngleikinn	því	þeir	vildu	standa	sig	vel.	Þá	

höfðu	þeir	það	á	orði	að	nemendur	hefðu	lært	að	axla	ábyrgð	í	gegnum	söngleikjaferlið,	bæði	
gagnvart	sjálfum	sér	og	öðrum	því	ferlið	byggðist	að	miklu	leyti	á	samvinnu	og	að	vinna	náið	

saman	í	allskyns	senum.		

Þóru	 fannst	 hún	 upplifa	 mikið	 frelsi	 í	 söngleiknum	 og	 að	 kröfurnar	 hafi	 ekki	 verið	 of	

miklar.	 Þá	 taldi	 hún	 skiljanlegt	 að	 leikstjórinn	 hafi	 gert	 kröfur	 því	 þátttakendur	 hafi	 tekið	

verkefnið	 að	 sér	 og	 áttu	 að	 standa	 við	 hlutverk	 sitt	 og	 hugsa	 um	 heildina.	 Þóra	 sagði	
jafnframt:	„Mér	fannst	þær	(kröfurnar)	hæfilegar.	Sérstaklega	að	maður	gat	dansað	ef	maður	

vildi	og	gat	ráðið	þessu	svolítið.	Ég	fékk	að	búa	til	hlutina	sem	ég	vildi,	fékk	að	ráða	hvað	ég	
gerði	mikið,	þannig	að	það	var	hæfilegt“	(Þóra,	viðtal	fimm).	Þá	tóku	aðrir	þátttakendur	undir	

með	henni	og	töldu	jafnframt	að	mikið	rými	hafi	verið	fyrir	skapandi	hugsun	þó	að	stuðst	hafi	

verið	 við	 handrit.	 Þeir	 fengu	 því	 tækifæri	 til	 að	 breyta	 út	 frá	 upphaflegu	 plani	 þó	 að	
meginhugmynd	sýningar	hafi	haldist	og	 tilgangur	hennar	hafi	 skinið	 í	gegn.	Þá	 fannst	þeim	

gott	að	gerðar	voru	kröfur	til	þeirra	svo	þeir	stæðu	sig	eins	vel	og	unnt	var.	Hins	vegar	voru	

tveir	þátttakendur	sem	veltu	því	upp	hvort	kröfurnar	hafi	verið	of	miklar	á	tímabili.	Stefanía	
sagði	um	það:	„Sko	það	þarf	að	setja	sterkar	kröfur	ef	þetta	á	að	vera	flott	en	stundum	var	
þetta	kannski	aðeins	of	mikið“	(Stefanía,	viðtal	þrjú).	Athena	tók	undir	með	henni	og	sagði:	

Þær	voru	í	lagi	...	en	jú	kannski	voru	þær	svolítið	miklar	því	þau	voru	að	búast	við	...	því	

þetta	var	alveg	alvöru.	Ég	hélt	fyrst	að	þetta	væri	bara	svona	„skólasöngleikur“	en	þetta	

var	mjög	alvöru.	Þá	var	þetta	alveg	mikil	vinna	sem	uppfyllist	sem	kröfur	en	það	endaði	

allt	vel.	(Athena,	viðtal	sex)		

Hins	vegar	voru	langflestir	sammála	um	að	kröfurnar	hafi	verið	hæfilegar,	allir	hafi	þurft	að	
sýna	ábyrgðartilfinningu	í	verki	og	sýna	samheldni.	Rósa	svaraði	á	þá	 leið:	„Mér	fannst	það	

(að	kröfurnar	væru	hæfilegar)	vegna	þess	að	fólk	valdi	þetta	og	vildi	vera	með.	Þá	fannst	mér	

því	 þau	 vildu	 vera	með,	 þá	 gátu	þau	mætt	 á	æfingar	 og	þú	 veist	 ...	mér	 fannst	 það	bara“	

(Rósa,	 viðtal,	 fjögur).	Að	hennar	 sögn	 fannst	 henni	 á	 ábyrgð	unglinganna	 að	 standa	 sig	 og	
bera	ábyrgð	á	hlutverki	 sínu	 innan	söngleiksins.	Að	 sögn	þátttakenda	var	þetta	mikil	 vinna	

sem	borgaði	sig	tvímælalaust	í	lokin.	Rúnar	sagði	um	kröfurnar:		

Mér	 fannst	 það	mjög	mikilvægt	 hversu	oft	maður	 var	 á	æfingu	út	 af	 því	 að	 hún	 (einn	

leikstjóranna)	vildi	bara	það	besta	fyrir	okkur	og	vildi	að	þetta	liti	eins	vel	út	eins	og	hægt	

var	og	það	fannst	mér	mjög	mikilvægt	...	að	vera	á	mörgum	æfingum,	reyna	að	æfa	vel.	

Þó	 að	þetta	hafi	 verið	þreytandi	 þá	 kom	þetta	 samt	 svo	 vel	 út,	 svona	 „paid	off	 at	 the	

end“.	(Rúnar,	viðtal	eitt)	

Af	niðurstöðum	að	dæma	voru	kröfurnar	hæfilegar	en	þó	veltu	nokkrir	þátttakendur	fyrir	

sér	 hvort	 þær	 hafi	 verið	 of	miklar	 stundum.	 Vinnan	 við	 söngleikinn	 var	mikil	 en	 uppskáru	
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nemendur	eins	og	þeir	sáðu	í	byrjun	með	því	að	leggja	sig	fram	og	mæta	á	æfingar.	Að	sögn	

þátttakenda	var	mikilvægt	að	 leikstjórar	gerðu	kröfur	 til	þess	að	vel	 tækist	 til	og	voru	þeir	
ánægðir	með	að	hafa	ákveðið	að	vera	með	í	hinu	skapandi	ferli.		

	

5.6.	Sjálfsmynd	og	sjálfstraust		

Þátttakendur	 í	 viðtali	 voru	 allir	 sammála	 um	 að	 söngleikjaferlið	 hefði	 haft	 góð	 áhrif	 á	

sjálfsmyndina	og	að	sjálfstraust	þeirra	hefði	aukist	í	gegnum	ferlið.	Þá	tóku	þeir	fram	að	þeir	

þurftu	að	hluta	til	að	hafa	samskipti	við	nemendur	sem	þeir	þekktu	ekki	áður	sem	hjálpaði	

þeim	að	vera	opnari.	Þeim	þótti	því	söngleikjaþátttakan	hafa	góð	áhrif	á	sjálfsmyndina	við	að	

stíga	út	 fyrir	þægindarammann.	Rósa	 sagði	um	það:	 ...	 „þó	þú	hafir	ekki	endilega	 talað	við	

krakkana	áður	sem	eru	með	þér	í	senu	þá	...	svo	það	hafði	alveg	góð	áhrif	á	sjálfsmyndina“	

(Rósa	 viðtal	 fjögur).	Þóra	 tók	 í	 sama	 streng	 og	 sagði	 jafnframt	 að	 sjálfstraust	 hafi	 aukist	 í	

gegnum	ferlið.	Hún	sagði	að	sér	hafi	þótt	erfitt	að	syngja	fyrir	framan	eldri	krakkana	í	byrjun	

„	 ...	en	svo	varð	það	bara	ekkert	mál	og	þá	held	ég	að	sjálfstraustið	mitt	hafi	orðið	aðeins	
betra“	(Þóra,	viðtal	fimm).		

Þóra	hélt	áfram	og	lagði	áherslu	á	að	mikilvægt	sé	að	fá	þjálfun	í	að	leika	á	sviði	sem	fyrst.	

Í	skólanum	sem	um	ræðir	byrja	nemendur	snemma	í	leiklist	og	hjálpar	það	þeim	að	leika	sem	

unglingar	því	þá	eru	þeir	með	einhverja	reynslu	af	því	að	koma	fram.	Aðrir	þátttakendur	tóku	
undir	með	Þóru	og	sögðu	jafnframt	að	þótt	þeir	hafi	leikið	lítið	hlutverk	þá	hafi	það	samt	sem	

áður	haft	góð	áhrif	á	sjálfstraustið.	Þóra	hélt	áfram	og	talaði	um	ávinning	þess	að	taka	þátt	í	
söngleiknum,	sjálfstraust	hennar	hafi	aukist	til	muna	og	hvatt	hana	áfram	í	að	taka	þátt	í	fleiri	
uppfærslum:		

Já,	 til	dæmis	á	seinasta	ári	var	Skrekkur	og	mig	 langaði	ekkert	að	vera	með,	maður	var	

bara	beðinn	um	það	því	það	vantaði.	En	núna	var	ég	 spennt	að	 fara	upp	á	 svið	aftur	 í	

Skrekk.	 Mér	 fannst	 söngleikurinn	 hafa	 haft	 áhrif	 á	 að	 þora	 því.	 Maður	 fær	 meira	

sjálfstraust	því	ef	maður	byrjar	 sex	ára	að	 leika,	bara	 lítið	hlutverk,	þá	hefur	það	áhrif.	

Annars	myndi	 unglingum	þykja	 óþægilegt	 að	 koma	 fram	en	út	 af	 því	 að	það	er	 kennd	

leiklist	snemma	og	þú	ert	að	koma	fram	þá	venstu	því.	(Þóra,	viðtal	fimm)		

Þátttakendur	 voru	 sammála	 um	 að	 söngleikjaferlið	 hafi	 eflt	 sjálfstraust	 þeirra.	 Þeir	 fengu	

æfingu	 í	 því	 að	 koma	 fram	 og	 öðluðust	 sífellt	 meiri	 trú	 á	 sjálfum	 sér	 í	 gegnum	 ferlið.	

Samkvæmt	þátttakendum	rannsóknar	er	mikilvægt	að	fá	æfingu	í	að	koma	fram	sem	fyrst	því	

þá	 eykst	 sjálfstraust	 nemenda	 með	 ári	 hverju	 með	 því	 að	 fá	 að	 taka	 þátt	 í	 uppfærslum	

skólans.		
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6 Umræða	

Meginmarkmiðið	með	rannsókninni	var	að	skoða	félagslegan	ávinning	söngleikjaþátttöku	og	
að	rannsaka	hvaða	áhrif	söngleikjaþátttaka	hefur	á	félagsfærni	og	sjálfsmynd	nemenda	sem	

og	 félagskvíða	 hjá	 unglingum.	 Rannsóknarspurningin	 sem	 var	 lögð	 til	 grundvallar	

rannsókninni	 var:	 Hvaða	 áhrif	 hefur	 söngleikjaþátttaka	 á	 félagsfærni	 og	 sjálfsmynd	 hjá	
unglingum?	 Tekin	 voru	 viðtöl	 við	 sjö	 nemendur	 sem	 tóku	 þátt	 í	 söngleikjauppfærslu	 í	

unglingadeild	grunnskóla	í	Reykjavík.	Í	ljós	kom	að	þátttakendur	höfðu	mikið	að	segja	þegar	

kom	að	því	að	tjá	sig	um	upplifun	þeirra	af	söngleikjaferlinu.	Rannsakandi	greindi	enn	frekar	
frá	 upplifun	 sinni	 á	 vettvangi	 og	 reyndi	 að	 svara	 þeim	 vangaveltum	 sem	 upp	 komu	 í	

framhaldi	niðurstaðna.		

6.1 Meðferð	við	félagskvíða		
Félagskvíði	 felur	 í	 sér	að	vera	hræddur	við	að	gera	mistök	af	ótta	við	viðbrögð	annarra.	Þá	

telja	félagskvíðnir	það	vera	„samskiptamistök“	ef	eitthvað	fer	úrskeiðis	 í	samskiptum	(Sóley	
Dröfn	 Davíðsdóttir,	 2017).	 Óvissan	 í	 leikferli	 og	 í	 spuna	 er	 því	 krefjandi	 fyrir	 félagskvíðna	
nemendur.	Því	er	einstaklega	gott	tækifæri	fyrir	þá	að	æfa	sig	í	að	takast	á	við	hana	í	gegnum	

óvæntar	uppákomur	 í	uppsetningu	 leikrits	og	taka	áhættur	 í	samtölum	við	mótleikara	sína.	
Slíkar	æfingar	 innan	 söngleiks	 eru	 í	 raun	 undirbúningur	 fyrir	 óvæntar	 áskoranir	 í	 lífinu	 og	

samskipti	sem	geta	valdið	kvíða	(Bermant,	2013).		

Þátttakendur	söngleiksins	unnu	stóra	félagslega	sigra	með	því	að	vinna	náið	í	stórum	hópi	

og	minnkuðu	því	félagskvíða	með	því	að	ganga	í	aðstæður	í	stað	þess	að	sniðganga	þær.	Þá	
dvöldu	 þeir	 í	 þeim	 og	 urðu	 öruggari	 í	 samskiptum.	 Er	 það	 því	 í	 takt	 við	 hugræna	
atferlismeðferð	 (HAM)	 sem	 hefur	 mikið	 verið	 rannsökuð	 sem	 meðferð	 við	 félagskvíða	

(Soleimani	 o.fl.,	 2015).	 Hins	 vegar	 benda	 niðurstöður	 rannsóknar	 til	 þess	 að	 þátttakendur	
sem	fundu	fyrir	félagskvíða	hafi	ekki	fundið	fyrir	honum	uppi	á	sviði	á	meðan	á	flutningi	stóð,	

ekki	nema	rétt	í	byrjun.	Þeir	náðu	að	gleyma	sér	í	hlutverkinu.	Því	hjálpar	það	nemendum	að	

vera	 í	 hlutverki	 til	 þess	 að	 stíga	 út	 fyrir	 þægindarammann	 (Anna	 Jeppesen	 og	 Ása	 Helga	

Ragnarsdóttir,	2004).	Er	það	einnig	í	takt	við	kenningar	Whipple	(2017)	þar	sem	þátttakendur	
fá	tækifæri	til	þess	að	gleyma	sér	í	atburðarás,	líkt	og	í	söngleiknum.	Þeir	eru	því	óhræddari	

við	að	gera	mistök	og	færa	athyglina	frá	sjálfum	sér.	Hlutverkið	hjálpar	viðkomandi	að	sleppa	

sér	 og	 hugsa	 þeir	 síður	 um	 viðbrögð	 annarra	 (Whipple,	 2017).	 Þeir	 sem	 fundu	 fyrir	
félagskvíða	fengu	því	æfingu	í	að	takast	á	við	óvæntar	aðstæður	í	gegnum	spuna.	Þá	æfðust	
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þeir	 í	 spuna	 í	 gegnum	upphitunaræfingar	þar	 sem	 leikarinn	þarf	að	 spinna	án	þess	að	vita	

framvinduna	 fyrirfram	 (Sawyer,	 2003).	 Slíkt	 getur	 reynst	 kvíðnum	 einstaklingum	 þrekraun	
(Bermant,	 2013).	 Söngleikjaferlið	 er	 síbreytilegt	 ferli	 og	 er	 því	 æfing	 fyrir	 félagskvíðna	 að	

takast	 á	 við	 óvæntar	 uppákomur	 og	 breytingar	 því	 þeim	 finnst	 oft	 óþægilegt	 að	 vita	 ekki	

fyrirfram	hvað	gerist.	Því	æfir	ferlið	óvissuþolmörk	þeirra	(Sawyer,	2003).		

Í	sumum	tilfellum	fundu	þátttakendur	fyrir	kvíða	ýmist	sérstaklega	við	að	syngja	eða	tala	

fyrir	framan	áhorfendur.	Þá	var	upplifun	þeirra	að	þeir	væru	berskjaldaðri	því	augljósara	væri	

að	gera	mistök	í	texta	heldur	en	við	að	dansa.	Er	það	í	takt	við	einkenni	félagskvíða	en	þeir	

sem	finna	fyrir	honum	eru	oft	hræddir	við	að	segja	eitthvað	vitlaust	fyrir	framan	fólk	(Sóley	
Dröfn	 Davíðsdóttir,	 2017).	 Þátttakendur	 rannsóknar	 voru	 á	 unglingsaldri	 og	 margir	 þeirra	

hafa	 fundið	 fyrir	 félagskvíða	 áður	 og	 glíma	 enn	 við	 hann.	 Hann	 uppgötvast	 oft	 í	 kringum	

unglingsaldur	 og	 skiptir	 miklu	 máli	 að	 takast	 á	 við	 hann	 vegna	 vanlíðunar	 og	 skorts	 á	
lífsgæðum	 (Wittchen	 og	 Fehm,	 2003).	 Söngleikjaformið	 er	 ein	 aðferð	 við	 að	 glíma	 við	

félagskvíða	 því	 í	 því	 ferli	 eykst	 sjálfsálit	 nemenda	 við	 að	 taka	 áhættur.	 Er	 það	 í	 takt	 við	

áherslur	 Bamford	 um	 skapandi	 nám	 (Bamford,	 2009).	 Mikilvægt	 er	 því	 að	 viðhalda	

söngleikjahefð	 innan	 grunnskóla	 svo	 þeir	 sem	 eru	 óöruggir	 félagslega	 eða	 glíma	 við	
félagskvíða	fái	tækifæri	til	þess	að	skora	á	sjálfa	sig	og	minnka	kvíða	á	þeim	vettvangi.		

6.2 Vettvangur	gegn	einelti?	
Í	söngleikjaferlinu	voru	nokkrir	nemendur	settir	saman	í	senu	sem	þekktust	vel	áður.	Einn	af	

þeim	hafði	verið	útilokaður	úr	hópnum	og	ákvað	því	aðalleikstjóri	sýningar	að	nota	tækifærið	

og	setja	þá	saman	í	senu.	Tilgangur	þess	var	að	þeir	myndu	verða	vinalegri	innan	hópsins	og	
að	 andrúmsloftið	 myndi	 batna	 á	 milli	 þeirra.	 Sú	 hugmynd	 er	 í	 samræmi	 við	 kenningar	

Augusto	Boal	um	 samfélagsleikhúsið	 (e.	 applied	 theatre)	þar	 sem	 reynt	er	 að	 varpa	 ljósi	 á	

samfélagsleg	vandamál,	til	dæmis	einelti	og	fordóma	gagnvart	öðrum.	Þá	er	reynt	að	koma	á	

hugarfarslegri	breytingu	innan	samfélagsins,	hér	er	átt	við	samfélag	nemenda	sem	myndast	
innan	 söngleiks.	Viðkomandi	nemandi	 átti	 sögu	um	 félagskvíða	og	hjálpaði	þátttaka	hans	 í	

söngleiknum	honum	að	verða	minna	kvíðinn	í	félagslegum	samskiptum.	Blaðinu	var	því	snúið	
við	og	ferlið	hjálpaði	honum	að	byggja	upp	jákvæðari	samskipti.	

Nemandinn	 óx	 í	 gegnum	 ferlið	 og	 varð	 sífellt	 öruggari	 og	meira	 sannfærandi	 á	 sviðinu	

sem	 karakter.	 Þá	 efldist	 sjálfstraust	 hans	 og	 frammistaða	 við	 batnandi	 samskipti	 innan	

hópsins	 en	 kennarar	 og	 leikstjórar	 sýningar	 spiluðu	 stórt	 hlutverk	 við	 að	 skapa	 gott	
andrúmsloft	 þar	 sem	 nemandinn	 upplifði	 traust.	 Þá	 efldist	 félagsfærni	 hans	 um	 leið	

(Attwood,	 2006).	 Félagslegur	 vettvangur	 eins	 og	 söngleikur,	 þar	 sem	 listgreinarnar	 leiklist,	

tónlist	og	dans	eru	fléttaðar	saman,	getur	því	verið	áhrifaríkur	þegar	taka	þarf	á	félagslegum	
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vandamálum.	 Þá	 er	 söngleikur	 tilvalinn	 vettvangur	 til	 þess	 að	 byggja	 upp	 liðsheild	 eða	

samfélag,	eins	og	sást	glöggt	í	ferlinu.		

Aðferðir	 samfélagsleikhússins	 voru	 því	 notaðar	 innan	 söngleiksins	 og	 gerði	 það	 að	

verkum	 að	 þátttakendur	 sem	 voru	 utanveltu	 félagslega	 upplifðu	 sig	 sem	 hluta	 af	 hópi	

(Kempe,	 2011).	 Hins	 vegar	 þarf	 að	 taka	 til	 greina	 að	 einelti	 eða	 einhver	 neikvæð	

samskiptamynstur	gætu	myndast	innan	hóps,	til	dæmis	í	söngleik,	þar	sem	erfitt	gæti	reynst	

að	koma	auga	á	þau.	 Sú	neikvæða	 reynsla	 sem	nemendur	upplifa	gæti	þá	valdið	kvíða	við	

svipaðar	 aðstæður	 og	 blossað	 upp	 innan	 hóps	 í	 söngleik	 (Helga	 Rut	 Guðmundsdóttir,	

munnleg	 heimild,	 apríl	 2019).	 Þá	 getur	 frammistöðukvíði	 blossað	 upp	 vegna	 neikvæðrar	
upplifunar	úr	tónlistaruppfærslum	innan	skóla	(Abril,	2007).	Sú	tilfinningalega	reynsla	getur	

haft	varanleg	áhrif	á	nemendur	(Lundin	og	Sandberg,	2001).	Því	þurfa	leikstjórar,	kennarar	og	

aðrir	stjórnendur	söngleiks	að	fylgjast	vel	með	samskiptum	nemenda	og	þróun	þeirra	innan	
söngleiks.			

6.3 Tónlist,	söngtexti	og	samkennd			
Birtingarmyndir	tónlistar	eru	fjölbreyttar	og	oft	í	félagslegu	samhengi.	Tilgangur	tónlistar	er	
jafnframt	margþættur	og	hljómar	tónlist	við	allskonar	aðstæður	(Helga	Rut	Guðmundsdóttir,	
2010).	Söngleikur	er	félagslegur	vettvangur	þar	sem	nemendur	fá	æfingu	í	að	koma	fram	og	

fást	við	 leiklist,	tónlist	og	dans	á	fjölbreyttan	hátt.	Niðurstöður	rannsóknar	sýndu	jafnframt	
að	 þátttakendur	 tengdust	 í	 gegnum	 tónlistina,	 sem	 er	 öflugur	 félagslegur	 vettvangur	

(Dunbar,	 2012).	 Í	 ljós	 kom	 að	 nemendur	 efldu	 félagsfærni	 í	 gegnum	 söng	 og	 tónlist	

sýningarinnar	 og	 fengu	 þeir	 útrás	 í	 gegnum	 söng	 sem	 jafnframt	 veitti	 þeim	 mikla	 gleði	
(Dunbar	o.fl.	2012).		

Rannsakandi	 samdi	 íslenskan	 texta	 við	 erlent	 lag	 sem	 var	 sungið	 í	 byrjun	 söngleiks	 af	

drengjakór	söngleiksins.	Lagið	er	portúgalska	Eurovision	lagið	Amar	Pelos	dois	með	Salvador	

Sobril.	 Textinn	 var	 þýddur	 á	 íslensku	 með	 titilinn	 „Innra	 stríð“	 sem	 hæfði	 vel	 boðskap	
sýningar.	Hann	tengist	meðal	annars	því	að	setja	sig	í	spor	annarra	því	allir	eiga	í	innri	baráttu	

sem	ekki	 er	 alltaf	 sýnileg	 öðrum	 (sjá	 í	 fylgiskjali	 2).	 Sagan	 sem	 skín	 í	 gegnum	 söngtextann	

hjálpaði	 því	 þátttakendum	 að	 setja	 sig	 inn	 í	 hugarheim	 og	 aðstæður	 persóna	 (Bermant,	
2013).		

Unglingarnir	 í	 verkinu	 búa	 við	 ólíkar	 aðstæður,	 til	 dæmis	 er	 ein	 persónan	 hundsuð	 af	

foreldrum	 sínum	 og	 önnur	 á	 drykkfelldan	 föður	 sem	 beitir	 hana	 andlegu	 og	 líkamlegu	
ofbeldi.	Ekki	er	allt	sem	sýnist	og	veltir	textinn	upp	því	sjónarmiði	hvort	hægt	sé	að	hafa	áhrif	

á	eigið	líf	eða	hvort	örlögin	stjórni	alfarið	lífi	okkar	samanber	lokalínuna:	„Erum	við	leikstjórar	
okkar	 eigin	 lífs	 eða	 verðum	 við	 örlögunum	 að	 bráð?“	 Með	 því	 að	 rýna	 í	 textann	 á	

heimspekilegan	 hátt	 fá	 nemendur	 tækifæri	 til	 þess	 að	 tengja	 innihald	 hans	 við	 daglegt	 líf	
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(Booth,	 2005).	 Því	 má	 finna	 ýmsar	 hugleiðingar	 í	 textanum	 sem	 endurspegla	 andrúmsloft	

söngleiksins	 og	 efldist	 samkennd	 nemenda	 því	 um	 leið	 og	 þeir	 settu	 sig	 í	 spor	 persóna	 í	
gegnum	söngtextann.	Boðskapur	textans	er	því	líka	sá	að	fólk	sýni	ást	og	hlýju	í	verki	ef	það	

uppgötvar	erfiðleika	hjá	öðrum.	Því	eflist	samkennd	nemenda	bæði	í	gegnum	leik	og	söng.	

Þátttakendur	 öðluðust	 jafnframt	 margvíslega	 færni	 í	 gegnum	 ferlið,	 til	 dæmis	 hæfni	 í	

samvinnu	og	 lausnamiðaðri-	og	skapandi	hugsun.	 Jafnframt	 jókst	samskipta-	og	félagsfærni	

þeirra	og	er	það	 í	 samræmi	 við	 kenningar	 Shafer	og	Blakeslee	um	 tónlist	 (2000).	 Þá	 lögðu	

þátttakendur	 áherslu	 á	 að	 þeir	 lærðu	 ýmislegt	 í	 söngleiknum	 sem	 þeir	 gætu	 nýtt	 sér	 í	

framtíðinni	og	í	öðrum	greinum,	til	dæmis	í	stærðfræði.	Því	er	tilgangur	listgreinakennslu	og	
söngleikja	fjölþættur	(Shafer	og	Blakeslee,	2000).		

6.4 Leiklist	og	dans		
Lýðræði	ríkti	við	vinnslu	söngleiks	þar	sem	nemendur	fengu	færi	á	að	beita	skapandi	hugsun	

við	 útfærslu	 atriða.	 Styður	 það	 við	markmið	 aðalnámskrá	 grunnskóla	 (2013)	 um	mikilvægi	
lýðræðis	innan	veggja	skólans	svo	nemendur	fái	ábyrgðartilfinningu	fyrir	eigin	námi.	Þá	fengu	

þátttakendur	 tækifæri	 til	 þess	 að	 sinna	 viðfangsefnum	 tengdum	 eigin	 áhugasviði	
(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Þeir	fengu	jafnframt	tækifæri	til	þess	að	nota	styrkleika	sína	
í	 ferlinu	 og	 njóta	 sín	 í	 verklegum	æfingum	 sem	 hentaði	 mörgum	 þátttakendum	 betur	 en	

bóklegt	nám.	Áheyrnarprufur	voru	eingöngu	hafðar	til	þess	að	finna	út	úr	því	hvar	hæfileikar	
nemenda	lágu.	Nemendur	fengu	því	að	vinna	á	því	sviði	sem	þeir	vildu	og	þróuðu	hæfni	sína	í	

gegnum	það.	Þá	er	það	 í	 samræmi	við	ólíkar	víddir	O´Toole	og	O´Mara	 (2007)	 í	 leiklist	þar	

sem	 nemendur	 þjóna	 ólíku	 hlutverki	 innan	 sýningar.	 Þá	 er	 eitt	 hlutverkið	 til	 dæmis	
leikmyndahönnun,	 annað	 er	 að	 sjá	 um	 sviðsljós	 eða	 heimildavinnu	 verksins	 (O´Toole	 og	

O´Mara,	 2007).	 Reynsla	 og	 áhugi	 nemenda	 fékk	 jafnframt	 að	 njóta	 sín	 og	 notuðu	 þeir	

lausnamiðaða	 og	 skapandi	 hugsun	 í	 gegnum	 allt	 ferlið	 í	 samvinnu,	 til	 dæmis	 þegar	

endurbæta	 þurfti	 handrit	 og	 senur.	 Því	 fengu	 þátttakendur	 tækifæri	 til	 þess	 að	 efla	
frumkvæði	sitt	og	hafa	áhrif	á	eigið	nám	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	

Þátttakendur	söngleiks	kynntust	ólíkum	hliðum	manneskjunnar	í	gegnum	verkið	með	því	

að	 rannsaka	hverja	og	eina	persónu.	 Þá	 settu	þeir	 sig	 í	 spor	þeirra	 í	 gegnum	hlutverkaleik	
(Thorkelsdottir,	2016b).	Þátttakendur	sköpuðu	jafnframt	persónu	sína	með	því	að	spinna	og	

bæta	við	handritið	eftir	því	sem	á	leið.	Adler	(2000)	notaði	meðal	annars	þá	aðferð	en	þá	er		

stuðst	 við	 frasann	 „the	 magic	 if”	 þar	 sem	 ekki	 er	 búið	 að	 móta	 persónuna	 fyrirfram	
(Bermant,	2013).		

Í	 söngleiknum	 leiðbeindu	 leikstjórar	 nemendum	og	 veittu	 uppbyggilega	 gagnrýni	 þegar	

svo	bar	undir.	Stundum	fengu	nemendur	lausan	tauminn	í	senum	og	hjálpuðu	leikstjórar	þá	

nemendum	 að	 útfæra	 senur	 og	 handrit	 líkt	 og	 Fleming	 lagði	 áherslu	 á	 (Fleming,	 2012).	
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Nemendur	 fengu	 að	 kynnast	 því	 hvernig	 söngleikjauppfærsla	 fer	 fram	 og	 að	 sú	 vinna	 er	

síbreytilegt	 ferli.	 Því	 var	 ferlið	æfing	 í	 óvissu	 (Anderson	 og	Dunn,	 2013).	Nemendur	 lærðu	
bæði	á	því	að	skapa	verk	 í	sameiningu	sem	og	ýmsa	færni	 í	gegnum	ferlið	sjálft,	 leiðina	að	

lokasýningu,	sjálfri	afurðinni.	Því	rímar	það	annars	vegar	við	vídd	O´Toole	og	O´Mara	(2007)	

þar	sem	áherslan	er	á	sköpunina	(e.	making)	sem	verður	að	útkomu	að	lokum	(í	þessu	tilfelli	
frumsýningu)	 og	 hins	 vegar	 við	 ferlið	 sjálft	 þar	 sem	 nemendur	 fá	 að	 prófa	 sig	 áfram	með	

handrit	og	í	samskiptum	við	aðra	við	útfærslu	á	atriðum	(O´Toole	og	O´Mara,	2007).		

Dansinn	 í	 sýningunni	 var	 félagslegur	 vettvangur,	 líkt	 og	 söngleikurinn	 í	 heild.	 Jókst	

sjálfstraust	 þátttakenda	 í	 gegnum	 hann	 líkt	 og	 í	 gegnum	 tónlist	 og	 leiklist.	 Þátttakendur	
gleymdu	 sér	 í	 að	 æfa	 spor	 og	 dansa	 við	 tónlistina.	 Um	 leið	 minnkaði	 kvíði	 hjá	 þeim	

félagskvíðnu	 þar	 sem	þeir	 gleymdu	 sér	 í	 félagslegum	dansi	 (Adilogullari,	 2017).	 Þeir	 lærðu	

jafnframt	tækni	hjá	danskennaranum	sem	jók	sjálfstraust	þeirra.	Þá	æfðust	þeir	 í	því	að	tjá	
sig	án	orða.	Dansinn	hjálpaði	því	þeim	sem	eru	félagskvíðnir	og	hafði	sú	færni	sem	þeir	lærðu	

þar	 áhrif	 á	 þá	 í	 frekari	 samskiptum,	 í	 öðrum	 aðstæðum	 (Brauninger,	 2014).	 Niðurstöður	

sýndu	að	raddþjálfun	var	mikilvæg	fyrir	nemendur	til	þess	að	læra	að	beita	röddinni	og	hafa	

stjórn	á	henni,	sama	hvort	um	leiklist	eða	tónlist	er	að	ræða.	Er	það	í	samræmi	við	áherslur	
Dickinson	og	Neelands	um	gildi	raddþjálfunar	(Dickinson	og	Neelands,	2006).	

	

6.5.	Óhefðbundið	nám	

Vinna	 við	 söngleik	 er	 óhefðbundin	 í	 grunnskólanámi	 og	 ekki	 er	 hægt	 að	 líkja	 ferlinu	 við	
hefðbundnar	 kennslustundir.	 Sterk	 liðsheild	 og	 gleði	 myndaðist	 á	 meðal	 nemenda	 og	
félagsfærni	 og	 sjálfsmynd	 styrktist	 um	 leið.	 Það	 er	 í	 samræmi	 við	 niðurstöður	 Önnu	

Flosadóttur	 (2013)	 þar	 sem	 hún	 rannsakaði	 viðhorf	 til	 söngleikja	 innan	 unglingadeildar	
tiltekins	 grunnskóla	 og	 áhrif	 söngleikja	 á	 sjálfsmynd	 og	 félagsþroska	 nemenda	 (Anna	
Flosadóttir,	 2013).	 Þá	 er	 mikilvægt	 að	 þeir	 læri	 í	 gegnum	 félagsleg	 samskipti,	 líkt	 og	

nemendur	gerðu	innan	söngleiks	(Dickinson	og	Neelands,	2006).	Einn	nemandi	í	söngleiknum	
sem	 rannsakandi	 vann	 að	 í	 vettvangsnáminu	 kom	 úr	 brotinni	 fjölskyldu	 og	 hafði	 átt	 erfitt	

með	að	fóta	sig	félagslega	og	í	námi	í	skólanum.	Hann	fann	sig	hins	vegar	í	söngleiknum,	að	

leika	 og	 syngja.	 Hann	 blómstraði	 því	 í	 gegnum	 söngleikinn	 og	 undirstrikar	 það	 enn	 frekar	
mikilvægi	þess	að	bjóða	upp	á	söngleikjaformið	sem	óhefðbundið	nám	 innan	grunnskólans	

(Anna	Flosadóttir,	munnleg	heimild,	mars	2018).			

Af	 niðurstöðum	 að	 dæma	 hentar	 óhefðbundið	 nám	 söngleikjaformsins	 mörgum	 vel.	

Sumir	nemendur	blómstra	jafnvel	í	gegnum	það,	til	dæmis	þeir	sem	finna	sig	ekki	í	bóklegu	

námi.	Þá	er	mikilvægt	að	nemendur	fái	tækifæri	til	þess	að	rækta	hæfileika	sína	og	að	vera	
hluti	af	liðsheild	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Þátttakendur	innan	söngleiksins	mynduðu	
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sterk	 vináttutengsl	 í	 gegnum	 ferlið	 og	 efldu	 jafnframt	 félagsfærni.	 Því	 er	 ljóst	 að	

söngleikurinn	er	þroskandi	félagslegur	vettvangur	þar	sem	nemendur	verða	hluti	af	hóp	sem	
stefnir	að	sameiginlegu	markmiði.	Nemendur	sungu	bæði	í	upphafi	verks	saman	í	kór	sem	og	

í	hópsöng	í	lok	verks.	Við	þá	félagslegu	athöfn	tengdust	þeir	innbyrðis	(Dunbar	o.fl.,	2012).			

Þátttakendur	innan	söngleiks	lýstu	yfir	ánægju	sinni	að	vera	með	í	söngleiknum	en	hann	

var	í	boði	fyrir	alla	og	gátu	nemendur	valið	eftir	styrkleikum	hvort	þeir	vildu	dansa,	leika	eða	

að	syngja	og	gerðu	margir	fleira	en	eitt.	Einnig	stóð	valið	til	dæmis	um	að	sjá	um	tæknivinnu,	

förðun	 og	 sviðsmynd.	 Því	 er	 nauðsynlegt	 að	 leggja	 áherslu	 á	 styrkleika	 nemenda	 en	

samkvæmt	 Armstrong	 er	 of	 oft	 lögð	 áhersla	 á	 að	 vinna	með	 veikleika	 þeirra	 í	 verkefnum	
(Armstrong,	 2001).	 Þá	 nefndu	 nokkrir	 þátttakendur	 rannsóknar	 að	 þeir	 fyndu	 sig	 betur	 í	

verklegu	námi	heldur	en	bóklegu.	Því	hentar	óhefðbundinn	rammi	söngleiksins	þeim	vel	þar	

sem	fjölbreytnin	ræður	ríkjum.	Nemendur	æfast	í	skapandi	hugsunarhætti	og	öðlast	færni	í	
óhefðbundu	námi	sem	er	tilbreyting	frá	hinu	hefðbundna	bóklega	námi	(Bamford,	2009).	Þá	

öðluðust	nemendur	þekkingu	 í	samfélagi	við	aðra	 innan	söngleiksins	þar	sem	þeir	sköpuðu	

sýningu	sem	er	sýnilegur	afrakstur	félagslegra	samskipta	(McKinley,	2015).	

Í	 viðtölunum	 kom	 fram	mikilvægi	 þess	 að	 listgreinarnar	 sameinist	 í	 söngleik,	 þær	 séu	

samofnar	hver	annarri.	Að	sögn	viðmælenda	geti	tónlist	ekki	verið	án	dans	og	öfugt	sem	og	
leiklist	geti	ekki	verið	án	 tónlistar.	Samt	sem	áður	eru	greinarnar	ólíkar	 innbyrðis	og	 lærðu	

nemendur	því	ólíka	færni	sem	þó	er	hægt	að	finna	sameiginlegan	flöt	á,	til	dæmis	er	spuni	
sameiginlegur	 í	 tónlist	 og	 leiklist	 (Bermant,	 2013).	 Þá	 töluðu	 þátttakendur	 um	 að	 í	

upphitunaræfingum,	 til	 dæmis	 spuna,	hefðu	þeir	 stigið	út	 fyrir	þægindarammann	og	aukið	

traust	 og	 sjálfsvitund	 innan	 hóps	 (Bermant,	 2013).	 Þá	 náðu	 nemendur	 að	 tengja	 heim	
söngleiksins	við	eigið	 líf,	til	dæmis	ólíkar	aðstæður	unglinga	 í	verkinu.	Þá	er	það	í	samræmi	

við	 kenningar	 Gordon	 Bermant	 (2013)	 um	 að	 læra	 innan	 verndaðs	 umhverfis,	 líkt	 og	

samfélags	 innan	 söngleiks,	 og	 síðar	 úti	 í	 hinum	 stóra	 heimi	 (Bermant,	 2013).	 Þá	 efldist	

sjálfsmynd	 þátttakenda	 í	 gegnum	 söngleikjaferlið	 og	 mætti	 því	 segja	 að	 söngleikurinn	 sé	
sjálfstyrkjandi	 vettvangur	 (Blackie	 o.fl.	 2014).	 Sjálfstraust	 nemenda	 jókst	 jafnframt	 við	 að	

stíga	 út	 fyrir	 þægindarammann	 í	 gegnum	 samvinnu	 (Anna	 Jeppesen	 og	 Ása	 Helga	
Ragnarsdóttir,	2004).		

Á	grunnskólaárum	glíma	nemendur	við	eigin	sjálfsmynd	og	félagsleg	samskipti.	Sú	færni	

er	því	í	mikilli	mótun	á	þessum	árum.	Vinnan	í	söngleiknum	er	því	mikilvæg	fyrir	félagsþroska	

unglinga	(Helga	Rut	Guðmundsdóttir,	munnleg	heimild,	apríl	2019).	Nemendur	fá	til	dæmis	
æfingu	í	að	mynda	eigin	skoðanir	í	gegnum	samvinnu,	gera	mistök	og	læra	af	þeim	sem	og	að	

efla	víðsýni	með	því	að	hlusta	á	skoðanir	annarra	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).		

Þátttakendur	söngleiks	voru	sammála	um	að	söngleikjaþátttakan	skildi	mikið	eftir	sig	og	

fannst	þeim	 leiðinlegt	þegar	 ferlinu	 lauk.	Þátttakan	hafði	 gífurleg	áhrif	 á	þau	 félagslega	og	
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tengdust	 nemendur	 vel,	 bæði	 í	 senuvinnu	 og	 í	 gegnum	 annars	 konar	 samskipti,	 til	 dæmis	

þegar	leikarar	voru	í	bið,	baksviðs.	Líkt	og	Martin	(2013)	hélt	fram	þá	uppgötvuðu	nemendur	
leynda	hæfileika	og	kveikti	sú	reynsla	jafnvel	áhuga	margra	á	frekara	námi	í	listum,	til	dæmis	

að	læra	leiklist	og	tónlist	í	framtíðinni	(Martin,	2013).	Það	er	enn	ein	ástæðan	fyrir	mikilvægi	

þess	 að	 viðhalda	 stöðu	 leiklistar	 og	 annarra	 listgreina	 innan	 grunnskólans	 (Anderson	 og	
Donelan,	2009).	

Þátttakendur	öðluðust	mikilvæga	reynslu	í	söngleikjaferlinu	og	greindu	þeir	allir	frá	því	að	

hafa	 eignast	 dýrmætar	 minningar	 við	 söngleikjaþátttökuna.	 Þær	 hafa	 þá	 jákvæð	 áhrif	 á	

andlega	heilsu	(Holt-Lunstad,	Smith	og	Layton,	2010).	Miðað	við	frásögn	Bobetsky	(2009)	af	
söngleikjaþátttöku	nemenda	sinna	munu	þátttakendur	 seint	gleyma	þeirri	 reynslu	og	þeim	

jákvæðu	minningum	sem	þeir	eignuðust	í	skapandi	samfélagi	söngleiksins.	
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7	Lokaorð		

Meginviðfangsefni	 ritgerðarinnar	 var	 að	 rannsaka	 félagsleg	 áhrif	 söngleikjaþátttöku	 og	
mikilvægi	þess	að	bjóða	upp	á	óhefðbundið	nám	innan	grunnskólans	þar	sem	listgreinarnar	

tónlist,	leiklist	og	dans	væru	samþættar	innan	söngleiks.	Þá	var	markmið	rannsóknar	að	svara	

rannsóknarspurningunni	um	hvaða	áhrif	söngleikjaþátttaka	hafi	á	félagsfærni	og	sjálfsmynd	
unglinga.	Meirihluti	þátttakenda	rannsóknar,	sex	af	sjö	talsins,	voru	ýmist	félagslega	óöruggir	

eða	 félagskvíðnir,	 að	 eigin	 mati.	 Þó	 var	 félagskvíðinn	 mismikill	 og	 sneri	 aðallega	 að	

frammistöðukvíða	þar	sem	viðmælendur	upplifðu	flestir	kvíða	áður	en	þeir	stigu	á	svið.	Í	ljós	
kom	 að	 með	 því	 að	 taka	 þátt	 í	 söngleiknum	 styrktist	 sjálfsmynd	 nemenda	 og	 félagslegt	

sjálföryggi	þeirra.	Þá	minnkaði	kvíði	þeirra	í	hópi,	sérstaklega	frammistöðukvíði.	Mögulegt	er	

þó	 að	 svör	 nemenda	 endurspegli	 upplifun	 þeirra	 aðeins	 að	 litlu	 leyti.	 Það	 eina	 sem	
rannsakandi	 hefur	 eru	 viðbrögð	 og	 svör	 viðmælenda	 á	 ákveðnum	 tímapunkti	 (Helga	 Rut	

Guðmundsdóttir,	munnleg	 heimild,	mars	 2018).	 Samt	 sem	áður	 fékkst	 nokkuð	breið	 sýn	 á	

rannsóknarefnið	með	því	að	taka	viðtöl	við	sjö	nemendur.	Þá	komu	persónuleg	viðhorf	hvers	
og	eins	vel	í	ljós	og	þátttakendur	tjáðu	sig	óhikað	um	viðfangsefnið.	Þó	þarf	að	hafa	í	huga	að	

nemendur	eiga	stundum	til	að	svara	á	þann	hátt	sem	þeir	halda	að	henti	fullorðnum	best	og	
hefur	menning	og	mismunandi	félagslegar	aðstæður	jafnvel	áhrif	á	svör	og	niðurstöður.			

Rök	fyrir	söngleikjaþátttöku	eru	margþætt	og	ljóst	er	að	færniþættir	sem	nemendur	vinna	

með	 í	 söngleikjum	 eru	 heilmargir.	 Í	 gegnum	 ferlið	 þroskast	 nemendur	 bæði	 námslega	 og	

persónulega	 og	 eflast	 í	 félagsfærni	 í	 gegnum	 samvinnu.	 Tilfinningagreind	 og	 samkennd	

nemenda	eflist	sem	og	hæfni	þeirra	við	að	setja	sig	 í	 spor	ólíkra	persóna.	Krefst	það	mikils	
kjarks	og	hugrekkis	að	koma	fram	á	sviði	og	er	mikilvægt	að	nemendur	rækti	hæfileika	sína	

og	 fái	 tilfinningu	 fyrir	 styrkleikum	 sínum	 á	 sviði	 ólíkra	 greinda.	 Skapandi	 hugsun	 og	 þær	

aðferðir	sem	nemendur	læra	í	gegnum	söngleikjaþátttöku	gagnast	þeim	í	ólíkum	verkefnum	
sem	 þeir	 taka	 sér	 fyrir	 hendur	 í	 framtíðinni,	 til	 dæmis	 í	 öðru	 námi.	 Þá	 læra	 þeir	 að	 beita	

lausnamiðaðri	hugsun	innan	söngleiks	þegar	upp	koma	vandamál	sem	nýtast	í	daglegu	lífi	við	

óvæntar	áskoranir.	Í	gegnum	söngleikjaþátttöku	gætu	nemendur	jafnframt	uppgötvað	nýjar	
hliðar	á	sjálfum	sér	og	fengið	aukinn	áhuga	á	listum	almennt.		

Leiklistin	 hjálpar	 nemendum	 að	 þekkja	 eigin	 tilfinningar	 í	 gegnum	 það	 að	 skoða	

viðfangsefni	með	gagnrýnum	augum	sem	tengjast	lífinu	sjálfu,	velta	upp	ólíkum	sjónarmiðum	

og	 draga	 lærdóm	 af	 leikferli.	 Hægt	 er	 að	 nota	 aðferðir	 samfélagsleikhússins	 (e.	 applied	
theatre)	 innan	 söngleiks	 þar	 sem	 atburðarás	 er	 leikin	 sem	 snertir	 mikilvæg	 viðfangsefni	 í	
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samfélaginu,	 til	 dæmis	 að	 varpa	 ljósi	 á	 einelti	 og	 koma	 á	 breytingu	 innan	 skólasamfélags.	

Margt	getur	breyst	þegar	leikritið	lifnar	við	„úti	á	gólfi“	og	leikarar	fá	tilfinningu	fyrir	rými	og	
mótleikarar	bregðast	við	leik	hvers	annars.	Leikferli	er	því	viss	æfing	í	að	takast	á	við	óvissu	

og	 er	 lokaútkoman	 því	 ekki	 það	 eina	 sem	 skiptir	 máli	 heldur	 ferðalagið	 að	 henni.	 Það	 er	

krefjandi	æfing	fyrir	þá	sem	glíma	við	félagskvíða	en	þeir	óttast	oft	viðbrögð	annarra	og	eiga	
erfitt	með	að	takast	á	við	óvæntar	uppákomur	og	óvissu.	Hins	vegar	sýndu	niðurstöður	að	

við	 að	 setja	 sig	 í	 hlutverk	 hjálpar	 það	 þeim	 sem	 glíma	 við	 félagskvíða	 (samskipta-	 og	

frammistöðukvíða)	 að	 sleppa	 sér	 og	 prófa	 sig	 áfram.	 Þeir	 sem	 eru	 félagskvíðnir	 reyndust	
óhræddari	við	að	gera	mistök	í	hlutverki.	 Í	viðtölum	kom	skýrt	fram	að	þeim	þátttakendum	

sem	 fundu	 fyrir	 félagskvíða	 fannst	 þægilegt	 að	 vinna	 með	 fólki	 í	 skipulögðu	 verkefni	 og	

hjálpaði	 til	 að	 vera	 í	 hlutverki.	 Þá	 ættu	 þeir	 auðveldara	 með	 að	 tala	 við	 fólk	 á	 þeim	

forsendum	þar	sem	stefnt	var	að	sameiginlegu	markmiði.			

Sumir	nemendur	gætu	þó	átt	neikvæðar	minningar	af	söngleikjaþátttöku	sem	rista	djúpt	í	

sumum	 tilfellum.	 Til	 dæmis	 ef	 einelti	 blossar	 upp	 í	 slíkri	 vinnu	 eða	 ef	 nemendur	 upplifa	

neikvæða	 gagnrýni	 eða	 niðurrif	 frá	 þeim	 sem	 hafa	 sérfræðiþekkingu,	 til	 dæmis	

tónlistarkennurum	 innan	tónleikauppfærslu	eða	söngleiks.	Því	þarf	ávallt	að	hafa	 í	huga	að	
upplifun	nemenda	er	mismunandi	þótt	viðmælendur	þessarar	rannsóknar	hafi	allir	látið	uppi	

jákvæða	upplifun	af	söngleiknum.	Þá	er	það	von	mín	að	þeim	sem	eiga	neikvæðar	minningar	
af	söngleikjaþátttöku	takist	að	skapa	nýjar	og	góðar	minningar	í	svipuðum	aðstæðum	og	noti	
hugræna	atferlismeðferð	 við	það,	 umbreyti	 hugsanamynstrinu	og	 skapi	 nýjar	 og	 jákvæðari	

minningar.	

Þó	að	nemendur	 sjái	ekki	 fyrir	 sér	að	 fara	út	 í	 listageirann	þegar	þeir	 verða	eldri	er	þó	

mikilvægt	 að	 kennarinn	 geri	 sitt	 besta	 við	 að	 viðhalda	 áhuga	 nemenda	 í	 gegnum	

grunnskólann.	Skapandi	hugsunarháttur	er	eftirsóknarverður	í	hvaða	starfsgrein	sem	er	og	sú	

færni	sem	nemendur	læra	í	gegnum	söngleikjaþátttöku	er	því	ómetanleg.	Þá	myndast	sterk	

liðsheild	 í	 gegnum	 hópsöng	 líkt	 og	 gerist	 í	 lokasenu	 söngleiksins.	 Nemendur	 sem	 eru	 ekki	
sterkir	á	bókina	blómstra	jafnan	í	gegnum	söngleikinn	í	verklegum	æfingum	og	finna	jafnvel	

sína	fjöl	þar.	Söngleikjaþátttaka	er	þroskandi	bæði	 félagslega	og	námslega	en	nemendur	fá	
tækifæri	 til	 þess	 að	 uppgötva	 nýjar	 hliðar	 á	 sjálfum	 sér	 í	 gegnum	 samvinnu,	 söng,	 leik	 og	

dans.	Þá	eflist	tilfinningagreind	og	samkennd	nemenda	í	gegnum	ferlið.		

Leiklist	 er	 opið	 listform	 og	 hentar	 því	 vel	 nemendum	með	 sérþarfir	 þar	 sem	 óteljandi	

möguleikar	 eru	 fyrir	 hendi	 við	 framsetningu,	 tjáningu	 og	 túlkun	 á	 viðfangsefnum.	 Því	 er	
komin	enn	ein	ástæðan	fyrir	því	að	efla	 leiklist	 innan	grunnskóla	því	hægt	er	að	vinna	með	

hana	 á	 fjölbreyttan	 hátt,	 við	 hæfi	 hvers	 og	 eins,	 hvort	 sem	 nemendur	 eru	með	 sérþarfir,	

félagskvíða	 eða	 finna	 sig	 einfaldlega	 betur	 í	 verklegum	 æfingum	 með	 ímyndunaraflið	 að	
vopni.		
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Unglingarnir	 í	 söngleiknum	eru	á	viðkvæmum	aldri	og	 fara	 í	gegnum	erfiðar	 tilfinningar	

hver	 á	 sínum	 hraða.	 Því	mótast	 þeir	 í	 gegnum	 söngleikjaferlið	með	 því	 að	 setja	 sig	 í	 spor	
persóna.	Með	því	að	 sameina	 tónlist,	 leiklist	og	dans	verður	 til	 lifandi	 kokteill	mismunandi	

færni	 sem	 á	 þó	 fjölmargt	 sameiginlegt.	 Spuni	 er	 til	 dæmis	 sameiginlegur	 í	 öllum	

listgreinunum.	 Í	 gegnum	 listgreinarnar	 stíga	 nemendur	 inn	 í	 hlutverk	 og	 saga	 er	 sögð	 sem	
fylgir	ákveðinn	boðskapur.	Áhrif	 listgreina	eru	margvísleg	og	reynast	yfirleitt	 jákvæð.	Því	er	

mikilvægt	 að	 efla	 vægi	 þeirra	 innan	 grunnskólans	 til	 þess	 að	 skapa	 gott	 jafnvægi	 á	 milli	

bóklegra	og	verklegra	námsgreina.	

Niðurstöður	 rannsóknar	 sýndu	 glöggt	 að	 söngleikur	 er	 mikilvægur	 vettvangur	 fyrir	

nemendur	 til	 þess	 að	 kynnast	 og	 losa	 um	 hömlur.	 Þá	 hefur	 þátttakan	 jákvæð	 áhrif	 á	

félagsfærni	og	minnkar	félagskvíða	en	margir	nemendur	upplifðu	aukið	öryggi	í	félagslegum	

samskiptum	 í	 gegnum	 söngleikjaferlið.	 Þátttakendur	 sögðu	 frá	 því	 í	 viðtölum	 að	 þeir	 hafi	
endurvakið	vinatengsl	í	gegnum	söngleikjaferlið	sem	og	að	sjálfstraust	og	félagsfærni	þeirra	

hafi	aukist.		

Ímyndunaraflið	hjálpar	félagskvíðnum	að	fara	inn	í	hugarheim	annarrar	persónu	og	færa	

þeir	þá	athyglina	frá	sjálfum	sér	og	yfir	á	hana.	Á	þann	hátt	hjálpar	spuni	og	leiklist	þeim	sem	
glíma	við	félagskvíða	að	vera	í	núinu.	Því	er	söngleikurinn	kjörinn	vettvangur	fyrir	þá	að	skora	
á	sjálfa	sig	í	samskiptum	við	aðra.	Félagskvíðnir	glíma	við	„félagslega	fullkomnunaráráttu“	en	

innan	söngleiks	er	gríðarleg	samvinna	og	ófyrirsjáanlegt	ferli	sem	reynir	á	þá	sem	eru	kvíðnir	
og	þurfa	helst	að	vita	allt	fyrirfram.	Því	skiptir	máli	að	hvetja	þá	einstaklinga	áfram	og	að	efla	

sjálfstraust	 þeirra	 og	 félagsfærni.	 Söngleikjaþátttaka	 er	 öflug	 leið	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	

félagskvíða,	þar	sem	farið	er	á	vettvang	 líkt	og	 í	hugrænni	atferlismeðferð,	og	einstaklingar	
æfa	sig	í	félagslegum	samskiptum.	Ljóst	er	að	menntunargildi	skólasöngleikja	er	margvíslegt	

og	styður	við	það	að	renna	enn	frekar	stoðum	undir	slíkt	nám	í	grunnskóla	og	að	samþætta	

tónlist,	leiklist	og	dans	í	áhrifaríkum	suðupotti	óhefðbundins	náms.		

Áhugavert	væri	að	rannsaka	enn	frekar	hvort	þeir	sem	glíma	við	félagskvíða	sæki	almennt	

mikið	 í	 að	 taka	 þátt	 í	 söngleikjum	 eða	 kjósi	 hefðbundið	 meðferðarform,	 til	 dæmis	

hópmeðferð	 undir	 leiðsögn	 sálfræðinga.	 Það	 mætti	 segja	 að	 söngleikur	 sé	 ákveðið	

meðferðarform	við	 félagskvíða	þar	sem	ýmislegt	getur	komið	upp	á	og	margir	mismunandi	
einstaklingar	koma	saman.	Þá	æfast	félagskvíðnir	bæði	í	að	taka	við	viðbrögðum	leikstjóra	og	

samnemenda	og	að	æfa	sig	 í	að	gera	mistök	án	þess	að	 láta	kvíðann	stjórna.	Þátttakendur	

rannsóknar	voru	sammála	um	að	söngleikurinn	minnkaði	kvíða	þeirra	í	kringum	fólk	sem	og	
að	 koma	 fram.	 Mikilvægt	 er	 því	 að	 halda	 áfram	 rannsóknum	 á	 félagslegum	 áhrifum	

söngleikja.		

Söngleikjaferlið	er	afar	þroskandi	á	 fjölþættan	hátt	og	er	óhefðbundið	nám	sem	tengist	

lífinu	sjálfu	og	þeim	áskorunum	sem	nemendur	 takast	á	við	og	eiga	 jafnvel	eftir	að	 lenda	 í	
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síðar	á	lífsleiðinni.	Líkt	og	einn	þátttakandinn	sagði	þá	fá	nemendur	tækifæri	til	þess	að	setja	

sig	 í	spor	ólíkra	persóna,	oft	þeirra	sem	búa	við	erfiðar	heimilisaðstæður.	Samkennd	þeirra	
eflist	 við	 þá	 reynslu	 og	 „þá	 lærirðu	 að	 vera	 önnur	 manneskja“	 (Rúnar,	 munnleg	 heimild,	

september	2018).		
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Viðauki	A:	Viðtalsrammi	fyrir	einstaklingsviðtal	

1. Hvernig	líður	þér	með	að	söngleikjaferlinu	sé	lokið?	

2. Hvernig	leið	þér	fyrir	frumsýningu?	

3. Hvernig	hefur	leiklist	höfðað	til	þín	í	grunnskóla,	sérstaklega	upplifun	þín	af	

leiklistarkennslu	og	leikuppfærslum	skólans?	

4. Hverjar	eru	sterkustu	minningar	þínar	tengdar	uppfærslu	á	söngleiknum?	

5. Hvernig	leið	þér	þegar	þú	fékkst	gagnrýni	á	frammistöðu	þína	eða	þér	bent	á	að	gera	

hlutina	öðruvísi?	Upplifðir	þú	gagnrýni	sem	jákvæða	(uppbyggilega)	eða	neikvæða?		

6. Hvað	finnst	þér	um	kröfurnar	sem	eru	gerðar	til	ykkar	í	söngleiknum?	Eru	þær	

hæfilegar?	

7. Hvernig	líður	þér	uppi	á	sviði?	Finnurðu	fyrir	kvíða	varðandi	frammistöðu	þína?	

	

-	Ef	svo	er,	er	það	bundið	við	að	syngja	fyrir	framan	aðra,	dansa	eða	leika?		

	

8.	Hvernig	telur	þú	að	þátttaka	þín	í	söngleiknum	hafi	haft	áhrif	á:	

- Sjálfsmyndina?	

- Félagskvíða?		

- Félagsfærni	og	samskipti	þín	við	aðra	í	skólanum?	

- Framtíðina?	

- Námið?	

- Vináttutengsl?	

9.	Finnst	þér	mikilvægt	að	leiklist	sé	kennd	í	grunnskóla?	
- Já:	Hvers	vegna?	

- Nei:	Hvers	vegna?	

	

10. Hvað	með	dans	og	tónlist	(tónmennt)?	

Já:	Hvers	vegna?	

Nei:	Hvers	vegna?	
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Viðauki	Á:	Innra	stríð	(Amar	pelos	dois)	

Ó	lífið	er	okkar	óskrifað	blað	

Hvað	verður	um	drauma	og	þrár?		

Látum	við	sem	ekkert	sé	að?	

Felum	við	trega	og	tár?		

	

Sýnum	ást	og	hlýju´	í	verki?	

Ef	við	sjáum	merki	um	sorg	og	innra	stríð	

Hvað	gerist	bak	við	luktar	dyrnar?	

Hvað	leynist	bak	við	bros	og	grímu	hvers	og	eins?	

	

Millispil	

	

Sýnum	ást	og	hlýju´	í	verki?	

Ef	við	sjáum	merki	um	sorg	og	innra	stríð	

Hvað	gerist	bak	við	luktar	dyrnar?	

Hvað	leynist	bak	við	bros	og	grímu	hvers	og	eins?	

	

Slær	hjartað	í	takt	við	vonir	og	þrár?	

Eða´	eigum	við	að	elta	draumana	lengra?		

	

Erum	við	leikstjórar	okkar	eigin	lífs?		

Eða	verðum	við	örlögunum	að	bráð?		

	

Íslenskur	texti:	Sólveig	Þórðardóttir		


