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Ágrip  

Leiklistarnámskeið fyrir unglinga er afurð sex ára reynslu og þekkingaröflunar höfundar 

sem starfsmaður í félagsmiðstöð og leikstjóri í ungmennaleikhúsi. Markmið námskeiðsins 
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er að veita starfsmönnum félagsmiðstöðva og öðrum æskulýðsstarfsmönnum tól sem 

þeir geta unnið með á sinni starfsstöð. Annað markmið er að auka framboð á skapandi 

starfi í félagsmiðstöðvum. Fjölmargir skólar bjóða nemendum sínum upp á að taka þátt í 

uppsetningu á leikriti en minna er um það í starfi félagsmiðstöðva. Í fræðilega hluta 

ritgerðarinnar verður fjallað um unglingsárin og ýmislegt sem þeim fylgja. Kenningar um 

hópa, þróun hópa og hópagerðir verða kynntar og einnig verða kenningar sem snúa að 

leiklist kannaðar og þá sérstaklega leiklist fyrir börn og unglinga. Að lokum verður farið 

yfir uppsetningu á leiklistarnámskeiði fyrir unglinga.  
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Formáli  

Þetta verkefni er lokaverkefnið mitt til BA-prófs í tómstunda- og félagsmálafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið gildir til 10 eininga og var leiðbeinandi 

minn í gegnum verkefnið Árni Guðmundsson. Höfundur hefur margra ára reynslu af því 

að leikstýra ungmennaleikhúsi og lá því beint við að í lokaverkefni mínu myndi ég útbúa  

vegvísi að leiklistarnámskeið með áherslu á hópastarf sem starfsmenn félagsmiðstöðva 

geta nýtt sér í sínu starfi. Höfundur hefur tekið þátt í ýmsu hópastarfi bæði í gegnum 

íþróttir og leiklist auk þess sem áhugi á fræðilega hluta hópastarfs kveiknaði í náminu. Ég 

var í miðri uppsetningu á leikriti þegar þróun hópa var til kennslu í náminu og gat ég strax 

yfirfært kenningar úr þeim kennslustundum yfir á hópinn sem ég var að leikstýra á 

þessum tíma og fannst mér það merkilegt. Síðan þá hafa hópar og þróun þeirra verið mér 

hugleiknir.  

Leiðbeinanda mínum, Árna Guðmundssyni, vil ég þakka fyrir góða aðstoð og 

ábendingar í gegnum verkefnið og fyrir að leyfa mér að vinna verkefnið eftir mínu höfði. 

Sunnu Maríu Helgadóttur, meðleikstjóra mínum, þakka ég fyrir einstaklega gott samstarf í 

gegnum árin en hún á stóran hluta í þessu námskeiði.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

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

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

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

  

Reykjavík, ____.__________________ 2019  

  

 _________________________________  _________________________________  

  



8  

1 Inngangur   

Í 31. grein Barnasáttmálans kemur fram að viðurkenna eigi rétt barna til hvíldar og 

tómstunda. Sömuleiðis að börn eigi rétt á því að stunda leiki og skemmtanir sem hæfa 

aldri þess. Börn eiga rétt á frjálsri þátttöku í menningarlífi og listum og aðildarríki eiga að 

virða og efla rétt barna til að taka fullan þátt í menningar- og listalífi, og stuðla að því að 

viðeigandi og jöfn tækifæri séu veitt til að stunda menningarlíf, listir og tómstundaiðju 

(Barnaheill, e.d.).  

Rannsóknir á listsköpun hafa ekki fengið mikið pláss í akademískum fræðum hér á 

landi og er lítið til af rannsóknum sem tengjast leiklist. Höfundur veit af eigin reynslu að 

leiklist getur haft jákvæð áhrif og hjálpað einstaklingum með félagsleg samskipti, 

sjálfstraust og samkennd. Uppsetning á leikriti telst til hálf-formlegs náms líkt og starf 

félagsmiðstöðva og fer þetta tvennt því vel saman.   

Í ritgerð þessari verður fjallað um leiklistarnámskeið fyrir unglinga og getur ritgerðin 

nýst sem vegvísir fyrir æskulýðsstarfsmenn sem taka að sér að leikstýra leikriti með 

unglingum.   

1.1 Röksemdir fyrir efnisvali  

Listir og notkun þeirra í starfi félagsmiðstöðva með unglingum hafa heillað höfund í 

langan tíma. Í nokkur ár hefur höfundur notað listsköpun í hinum ýmsu formum í starfi 

sínu sem starfsmaður í félagsmiðstöð. Listsköpun hefur að hans mati ekki fengið það lof 

sem hún á skilið sem tómstund fyrir unglinga á meðan hefur t.d. íþróttum verið gert hátt 

undir höfði og efast enginn um ágæti þeirra. Höfundur æfði sjálfur fjöldann allan af 

íþróttum á sínum æskuárum og getur tekið undir að þær eru góð og holl tómstund og 

einnig flott forvörn. Listir hafa þó ekki fengið það lof sem þær eiga skilið en í listsköpun 

gefst tækifæri fyrir einstakling að tjá sig, búa eitthvað til, tilheyra jákvæðum hóp og vaxa 

sem einstaklingur. List er mikilvægt verkfæri í starfi félagsmiðstöðva en mikilvægt er að 

bjóða unglingum upp á fjölbreyttar tómstundir þar sem þeim gefst kostur á að finna sitt 

áhugasvið og þroskast og dafna í hóp.  

Árið 2013 leikstýrði höfundur hópi 10. bekkinga í félagsmiðstöð á 

höfuðborgarsvæðinu ásamt tveimur góðum félögum. Þetta verkefni fékk höfundur í 

hendurnar nokkuð óvænt en hafði þó reynslu af leiklist þar sem hann hafði verið virkur í 
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leikfélaginu í menntaskóla, tekið þátt í leikritum í grunnskóla ásamt því að hafa leikið í 

kvikmyndum. Höfundur hafði aftur á móti lítið sem ekkert unnið með unglingum fyrir 

utan það að hafa nýlega verið unglingur sjálfur. Þetta ferli var því gríðarlega lærdómsríkt 

og það var ekki fyrr en hann byrjaði í tómstunda- og félagsmálafræði að hann áttaði sig á 

því að ef svo skemmtilega vildi til að slíkt verkefni kæmi aftur í hendurnar myndi hann 

fara öðruvísi að. Þegar höfundur þreytti frumraun sína í leikstjórn með unglingahóp var öll 

áherslan lögð á góða útkomu og flott leikrit í staðinn fyrir lærdómsríkt og þroskandi 

æfingaferli fyrir þátttakendur. Það er gott og blessað að setja upp flotta leiksýningu með 

unglingahóp en ef sýningin og allt ferlið í kringum hana skilur ekkert eftir sig hjá leikurum 

og aðstandendum sýningarinnar er alveg eins hægt að sleppa því að setja hana upp.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla verður byrjað á því að fjalla um unglingsárin og hvaða áhrif það tímabil 

ævinnar hefur á einstaklinga. Unglingsárin verða meðal annars tengd við kenningu 

Erikson um mismunandi þroskaskeið en þar er komið inn á ýmsar baráttur sem táningar 

þurfa að herja á sínum unglingsárum. Þá verður farið í tómstundir, mikilvægi þeirra og 

einnig verður farið yfir félagsmiðstöðvar og hlutverk starfsmanna þeirra. Mismunandi 

tegundir náms verða síðan skoðaðar en þar verður farið yfir formlegt, óformlegt og hálf-

formlegt nám. Loks verða kenningar um leiklist kynntar og jákvæð áhrif leiklistar á börn. 

Einnig verða kenningar þeirra Gladding og Tuckman kynntar en þar eru hópar í 

aðalhlutverki og hinar ýmsu tegundir hópa kannaðar.  

2.1 Unglingsárin  

Ljóst er að allir fullorðnir einstaklingar hafa þurft að ganga í gegnum unglingsárin. Þetta er 

gríðarlega mótandi tímabil í lífi einstaklinga þar sem hormónaflæði gerir vart við sig og 

líkaminn fer að breytast en unglingar eru þjóðfélagshópur sem hefur ekki alltaf verið til. 

Hlutverk barna í samfélaginu breyttist í kjölfar iðnbyltingarinnar en þá urðu unglingar til 

sem sérstakur þjóðfélagshópur. Þessi sérstaki þjóðfélagshópur fór síðan að skapa sína 

eigin menningu, hlusta á sína eigin tónlist og stunda sínar eigin tómstundir. Æskumenning 

er hugtak sem kom fyrst fram um miðja 20. öldina um menningarheim ungs fólks og 

kemur þar fram áhrifamikið félagsmótunarafl unglinga, jafningjahópurinn. Áhersla á vinnu 

barna minnkaði á þessum tíma á meðan áhersla á aukna menntun jókst. Í kjölfarið 

skapaðist töluvert meiri frítími hjá börnum sem þau þurftu að eyða á eigin vegum fjarri 

fullorðnum (Árni Guðmundsson, 2007:136).  

  

Unglingsárin eru gjarnan skilgreind sem tímabil frá því að kynþroskaskeið hefst og þangað 

til að barn verður að fullorðnum einstaklingi. Það er að segja þú ert ekki beint barn lengur 

en heldur ekki orðinn alveg fullorðinn. Unglingsárin geta verið afskaplega erfitt tímabil í 

lífi margra. Það er margt sem veldur því að unglingsárin eru erfið. Hormónastarfsemi er 

að breytast og þarf líkaminn að venjast því en þetta getur valdið geðsveiflum hjá 

unglingum. Unglingsárin eru það tímabil þegar útlit skiptir mestu máli en einmitt á þessu 

tímabili er líkaminn alltaf að breytast og eru breytingarnar ekki alltaf af hinu góða líkt og 
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unglingabólur, aukinn hárvöxtur og fleira. Unglingsárin eru sá tími þegar einstaklingurinn 

vill svigrúm frá fjölskyldu sinni, þó flestir þurfi á stuðningi hennar að halda (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Á unglingsárunum eru vinirnir mikilvægasti hópurinn sem unglingar 

umgangast og ákvarðast sjálfsmynd þeirra oft út frá jafningjahópnum. Vinirnir verða það 

mikilvægasta í lífinu og fer fjölskyldan að skipta minna máli.  

2.1.1 Erikson  

Erik Erikson er einn þekktasti fræðimaðurinn sem skrifað hefur um unglingsárin. Erikson 

setti fram kenningu um að maðurinn gengi í gegnum átta þroskaskeið á sínu æviskeiði og 

að hvert og eitt þroskaskeið innihéldi eina áskorun eða verkefni. Eriksen tók fram að á 

hverju æviskeiði myndaðist togstreita milli tveggja mismunandi póla sem tengdust þessu 

verkefni og að ýmsar niðurstöður gætu komið út úr því hvernig hver og einn einstaklingur 

vinnur úr þessari togstreitu sem pólarnir mynda (Berger, 2017:39).  

Tafla 1. Þroskaskeið Erikson  

Aldur  Það sem verið er að tileinka sér  Styrkleiki  

Fæðing – 1 árs  Traust eða vantraust  Von  

1-3 ára  Sjálfstæði eða efi, skömm  Viljastyrkur  

3-5 ára  Frumkvæði eða sektarkennd  Markmiðssókn  

6-11 (að kynþroska)  Dugnaður eða minnimáttarkennd  Geta  

12-18 ára  Sjálfsmynd eða sjálfsmyndarruglingur  Tryggð  

18-35 ára  Nánd eða einangrun  Kærleikur  

35-55 ára  Sköpun eða stöðnun  Umönnun  

55 ára og eldri  Heilsteypt sjálf eða örvænting  Viska  

Unglingsárin, 12–18 ára, eru fimmta þroskaskeiðið og eru pólarnir á því skeiði sjálfsmynd 

eða sjálfsmyndarruglingur, líkt og kemur fram í töflu 1. Á þessu þroskaskeiði spyrja 

unglingar sig gjarnan: „hver er ég?“. Á þessu þroskaskeiði fara unglingar að móta 

sjálfsmynd sína og fara að taka ýmsar ákvarðarnir varðandi kynferði, pólitík, trú og 

starfsframa en svo er einnig hætta á því að einstaklingar verði ruglaðir yfir sinni eigin 

sjálfsmynd og verði fyrir svokölluðum sjálfsmyndarruglingi. Á síðustu árum hefur margt 

breyst í samfélaginu okkar og erum við meðal annars að sjá unglingsárin lengjast eftir því 
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sem árin líða. Fyrir ekki svo löngu voru unglingar ekki til sem þjóðfélagshópur líkt og áður 

hefur komið fram og þurftu börn að fullorðnast mjög hratt. Á þessu hefur orðið mikil 

breyting og ljóst að mótun sjálfsmyndar hefur sjaldan verið flóknari. Það eru töluvert fleiri 

möguleikar í boði í dag varðandi t.d. trú, pólitík og kynferði (Berger, 2017:38).  

2.2 Tómstundir  

Sökum breyttra aðstæðna í samfélagi okkar hefur skapast meira rúm fyrir tómstundir. 

Talið er að þetta sé meðal annars vegna iðnbyltingarinnar en í kjölfar hennar varð 

sjálfræði fólks meira á vinnumarkaði og þar af leiðandi gafst meiri tími fyrir vinnandi fólk 

til þess að sinna sínum áhugamálum (Þórólfur Þórlindsson, 2000). Hugtakið tómstundir 

var ekki skilgreint á Íslandi fyrr en árið 2010 en erlendir fræðimenn eru sammála um að 

mjög flókið sé að skilgreina þetta hugtak. Vanda Sigurgeirsdóttir (2010) tók að sér að 

skilgreina hugtakið á íslensku og fjallar hún meðal annars um að nálgast þurfi tómstundir 

frá fimm mismunandi hliðum: tómstundir sem tími, athöfn, gæði, viðhorf og hlutverk.  

Þessir þættir mynda ákveðna grunnskilgreiningu á tómstundum. Í skilgreiningunni fjallar 

Vanda Sigurgeirsdóttir einnig um að tómstundir séu athöfn, hegðun eða starfsemi sem á 

sér stað í frítíma einstaklings en einstaklingurinn þarf að líta svo sjálfur á að um tómstund 

sé að ræða og að athöfnin, hegðunin eða starfsemin sé framkvæmd af fúsum og frjálsum 

vilja og hún leiði af sér jákvæð áhrif og ánægju. Það má segja að kjarni tómstunda felist í 

vellíðan og aukningu á lífsgæðum (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

Frítími, frístundir og tómstundir eru hugtök sem tengjast tómstundum mikið og eru 

þessi hugtök öll náskyld. Notkun og þýðing á þessum hugtökum ber þó ekki alltaf saman 

og eru þessi hugtök oft notuð með ólíkum hætti. Það er þó algengast að vísað sé til 

þessara hugtaka með tvennum hætti, annars vegar sem innihalds, þ.e. viðfangsefni eða 

athafnir, og hins vegar sem tíma í daglegu lífi einstaklings. Í íslenskum lögum um 

tómstundir er þessi tvíþætta skilgreining einnig áberandi (Eygló Rúnarsdóttir og Hulda 

Valdís Valdimarsdóttir, 2017).  

2.3 Félagsmiðstöð  

Félagsmiðstöð er hugtak sem flestir þekkja og kannast flestir við þær sem einhverskonar 

afdrep fyrir unglinga. Á síðustu áratugum hefur þó merking hugtaksins náð yfir víðara 
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samhengi og hafa félagsmiðstöðvar fyrir eldri borgara og félagsmiðstöðvar á vegum 

félagasamtaka og ólíkra hópa litið dagsins ljós (Eygló Rúnarsdóttir og Hulda Valdís 

Valdimarsdóttir, 2017).  

Félagsmiðstöðvar draga fyrirmynd sína af hverfamiðstöðum sem voru starfræktar á 

Englandi á seinni hluta nítjándu aldar vegna breyttra aðstæðna í borgarasamfélaginu í 

kjölfar iðnbyltingarinnar (Árni Guðmundsson, 2007). Fyrsta félagsmiðstöðin fyrir unglinga 

á Norðurlöndunum opnaði árið 1933 í Gautaborg en var hún einungis opin í eitt ár. Fyrsta 

félagsmiðstöðin á Íslandi opnaði síðan 24 árum síðar þegar borgarstjórn opnaði 

æskulýðsheimili á Lindargötu í Reykjavík. Á 8. áratug  síðustu aldar fóru síðan 

félagsmiðstöðvar að spretta upp hver á fætur annarri (Árni Guðmundsson, 2007) og eru í 

dag í flestum sveitarfélögum landsins en eru þó nokkuð breytilegar að stærð, starfsemi og 

áherslum.  

Félagsmiðstöð, samkvæmt Samstökum félagsmiðstöðva og ungmennahúsa á Íslandi 

(SAMFÉS), er afdrep þar sem unglingar geta komið saman og skemmt sér án áfengis og 

vímuefna. Hlutverk þeirra er að stuðla að jákvæðum þroska unglinga, gera þá að 

sjálfstæðari einstaklingum, bæði í verki og í félagslegum samskiptum og gera þau hæfari 

til þess að takast á við lífið (Samfés, e.d.).  

Hugmyndafræði félagsmiðstöðva er sótt í helstu fræðigreinar sem snúa að hinu 

mannlega og félagslega. Uppeldisfræði, sálarfræði og menntunarfræði eru þar fremst í 

flokki auk tómstundafræði og leiðtogafræði sem hafa á seinni árum orðið áberandi 

kenningagrunnur í starfi félagsmiðstöðva. Árni Guðmundsson (2007) fer dýpra í þessi 

fræði í bók sinni Saga félagsmiðstöðva í Reykjavík 1942–1992 en þar kemur meðal annars 

fram að kenningar um félagsmótun séu ein af grunnhugmyndafræðum félagsmiðstöðva. 

Félagsmótun er kenning sem byggir á því að félagsleg samskipti móti einstaklinginn, 

þroska hans, viðmið og gildi. Starfsmenn félagsmiðstöðva spila stórt hlutverk í 

félagsmótun unglinga og veita þeim félagslegan stuðning.  

„Starfsmenn félagsmiðstöðva eru þjálfarar unglinga í samskiptum“-Guðmundur Ari 

Sigurjónsson.  
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2.3.1 Hlutverk starfsmanna félagsmiðstöðva  

Starfsmenn félagsmiðstöðva gegna gríðarlega mikilvægu uppeldishlutverki í sinni vinnu 

með unglingum og er ábyrgð þeirra mikil. Þeir sem hyggjast starfa eða hafa umsjón með 

börnum þurfa að uppfylla ákveðin starfsskilyrði en í 10 gr. æskulýðslaga kemur meðal 

annars fram  að „þeir sem starfa með eða hafa umsjón með börnum og ungmennum í 

æskulýðsstarfi séu lögráða og hafi þjálfun, menntun, þekkingu eða reynslu til starfsins“. 

Einnig er tekið fram að óheimilt sé að ráða til starfa einstaklinga „sem hlotið hafa 

refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, nr. 19/1940. Sama 

gildir um þá sem hlotið hafa refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr.  

65/1974, á síðastliðnum fimm árum“ (Æskulýðslög, 2007).  

Í Starfsmannahandbók félagsmiðstöðva ÍTR frá árinu 2008 kemur meðal annars fram 

að ábyrgðarsvið og helstu verkefni starfsmanna félagsmiðstöðva sé að sjá til þess að 

unglingum líði vel og finni fyrir öryggi í starfi félagsmiðstöðvarinnar. Einnig sé mikilvægt 

að efla virkni, sjálfsmynd, ábyrgð og sjálfstæði unglinga með félagsmiðstöðvastarfinu og 

hafa jákvæð áhrif á lífstíl og viðhorf unglinga (Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur). Það 

er mikilvægt að æskulýðsstarfsmenn hagi vinnu sinni þannig að þau trúi á að allir eigi rétt 

á því að blómstra og eiga æskulýðsstarfsmenn að hafa ofurtrú á getu einstaklingsins til 

þess að breyta rétt (Guðmundur Ari, 2015).  

Frístundaleiðbeinendur sinna mikilvægu starfi í félagsmiðstöðinni og þurfa að vera 

meðvitaðir um ábyrgð sína og uppeldishlutverk. Þeir mega þó ekki gleyma að þeir sinna 

einnig öðru mikilvægu hlutverki sem fyrirmyndir sem börnin líta upp til.  

Frístundaleiðbeinendur eru fyrirmyndir í samskiptum og framkomu og leggja línurnar um 

þau gildi sem eiga við í félagsmiðstövastarfi og ef samskiptavandi kemur upp er mikilvægt 

að tekið sé á honum. Eygló Rúnarsdóttir (2011) rannsakaði viðhorf unglinga til 

starfsmanna félagsmiðstöðva í meistaraverkefni sínu og þar kemur meðal annars fram að 

þeir hafi almennt jákvæða sýn á starfsmönnum.  

Starfsmenn þurfa því alltaf að vera á tánum og hlutverk þeirra sem starfsmaður í 

félagsmiðstöð er eitthvað sem nær út fyrir ákveðinn vinnutíma og vinnustað. Það gengur 

t.d. ekki að starfsmaður gangi út af vinnustað eftir lokun og kveiki sér í sígarettu fyrir 

framan börnin og fari að tala um vandamál sín við þau. Starfsmenn þurfa að vera 



15  

meðvitaðir um hlutverk sitt sem fyrirmyndir en félagsmiðstöðvastarf fer fram á 

jafningjagrundvelli.   

Fjölbreyttur hópur starfsfólks starfar í félagsmiðstöðvum við ólíkar aðstæður. Lítill hluti 

þessa hóps starfar í fullu starfi en stærsti hlutinn er í hlutastarfi og er aldur starfsmanna 

oftast undir þrítugu og starfsaldur ekki langur. Oft er um að ræða ungt fólk í námi sem 

hverfur síðan á brott að námi loknu. Starfsmannavelta getur því verið mikil og stoppa 

flestir starfsmenn stutt við. Það er þó mikill kostur að hafa svo fjölbreyttan hóp og getur 

hann boðið unglingum upp á ýmis námstækifæri (ÍTR, 2008).  

2.4 Formlegt, óformlegt og hálf-formlegt nám  

Þegar fjallað er um menntun og nám á enskri tungu er gjarnan talað um þrjá flokka sem 

eru formal, non-formal og informal education. Þetta er þó ekki svo klippt og skorið en á 

meðan flestir eru sammála um hvað formlegt nám (e. formal education) þýðir ríkir ekki 

sama sátt um merkingu non-formal og informal education og hafa fræðimenn verið í 

erfiðleikum við að skilgreina þessi hugtök. Til að reyna að bæta úr þessum misskilningi var 

bætt við hugtakinu hálf-formleg menntun en það hugtak felur í sér þá viðurkenningu að 

vettvangur námsins sé formgerður og skipulagður (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2017:52).  

Formlegt nám (e. formal learning) er hefbundið nám líkt og flestir þekkja úr 

gagnfræðiskóla. Þar eru kennari og nemendur í skólastofu eða öðru formlegu umhverfi og 

þar er fylgt fyrirfram ákveðinni kennsluáætlun. Kennari ber ábyrgð á náminu og fá 

nemendur einkunn eða aðra hæfnisvottun sem er miðuð við frammistöðu nemandans. Í 

formlegu námi er sá sem lærir í hlutverki nemanda og er nemandinn óvirkur og er það 

hlutverk kennarans að miðla til nemenda sinna (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2017:55).  

Óformlegt nám (e. informal learning) er tilviljunarkennt í eðli sínu. Þar fer enginn 

fullorðinn með hlutverk kennara, fræðara eða lóðsa. Hlutverk nemandans er að vera 

sjálfsmiðaður og stýrir hann náminu algjörlega sjálfur. Umgjörðin er engin og getur námið 

átt sér stað hvar sem er og er mikilvægt fyrir nemandann að vera virkur. Það fæst engin 

vottun um árangur í óformlegu námi.  

Hálf-formlegt nám (e. non-formal learning) á vel við ferlið sem unglingar fara í 

gegnum við uppsetningu á leikriti. Í hálf-formlegu námi eru þeir sem hafa umsjón með 

hópnum í hlutverki lóðsa eða leiðbeinanda en ekki í hefðbundnu hlutverki kennara. 
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Unglingarnir eru ekki í sínu hefðbundna hlutverki sem nemendur heldur eru einfaldlega í 

hlutverki unglinga í hálf-formlegu námi. Þeir fá að taka töluvert meiri þátt í dagskránni og 

eru töluvert virkari en þeir væru í formlegu námi. Þar er dagskrá sveigjanleg en ekki 

formföst líkt og í skólanum og er hún oft skipulögð af unglingunum og fá þeir þannig að 

ráða ferðinni. Hálf-formlegt nám fer fram utan veggja skólans en í okkar tilfelli fer það 

gjarnan fram í félagsmiðstöðinni eða félagsheimili. Nemendur fá ekki einkunn í 

hálfformlegu námi heldur er vottun um árangur metin út frá útkomu unglinganna. Í tilfelli 

þeirra hópa sem höfundur vinnur með væri útkoman t.d. leikrit sem þátttakendur sýna 

síðan skólafélögum, kennurum, vinum og fjölskyldu.  

Hálf-formlegt nám getur verið fyrir fólk á öllum aldri og eru dæmi um hálf-formlegt 

nám t.d. skátastarf, félagsmiðstöðvastarf, lýðháskólar eða uppsetning á leikriti hjá 

leikfélagi. Þarna er eitthvað ferli sem fer fram á ákveðnum stað og hefur upphaf og endi 

(Jakob Frímann Þorsteinsson, 2017:54).  

2.5 Kenningar um hópa  

Hópur er safn tveggja eða fleiri einstaklinga sem hittast augliti til auglitis eða á gagnvirkan 

hátt, meðvitaðir um að þeir tilheyri sama hópnum og í þeim tilgangi að ná fram 

sameiginlegum markmiðum (Gladding, 2014:26).  

Félagsleg áhrif hópa geta verið mikil og geta breytt hegðun, skoðunum og 

tilfinningum einstaklinga í hóp. Á unglingsárunum erum við sérstaklega viðkvæm fyrir 

félagslegum áhrifum hópa og er mikilvægt fyrir unglinga að tilheyra hópnum. Til þess að 

tilheyra hópnum þarf oft að klæða sig og haga sér á ákveðinn hátt en viðurkenning 

jafningja skiptir unglinga miklu máli og einnig fer útlit og líkamlegur þroski að skipta miklu 

máli (Gladding, S. 2014). Í þessum kafla verður fjallað um hópa, hópakenningar og verður 

einnig farið yfir ýmsar tegundir hópa.  

2.5.1 Tuckman  

Bruce Tuckman var sálfræðingur sem setti fyrst fram hópaþróunarkenningu sína árið 

1965. Tuckman setti þar fram fjögur stig sem hann taldi nauðsynlegt fyrir hópa að ganga í 

gegnum til þess að geta unnið saman með góðum árangri.  



17  

Þessi stig eru mótunarstigið (e. forming), ágreiningsstig (e. storming), umræðustig (e. 

norming), framkvæmdastig (e. performing) og síðan bætti Tuckman, ásamt Mary Ann 

Jensen við lokstiginu (e. adjourning) árið 1977.  

Á mótunarstiginu er hópurinn að hefja sitt samstarf og eru samskipti í lágmarki og 

mjög grunn. Fólk er að máta sig við hópinn og reyna að átta sig á því hvaða hlutverki þeir 

gegna innan hópsins. Ekki er komið mikið traust og vilja einstaklingar því ekki líta illa út 

fyrir framan hina (O'Connell og Cuthbertson, 2009).  

Á ágreiningsstiginu geta komið upp vandamál og árekstrar innan hópsins. Hérna er 

hætta á að nokkrir aðilar ætli sér svipuð hlutverk eins og t.d. að vera leiðtogar innan 

hópsins og þá geta komið upp ágreiningar þeirra á milli. Það getur verið mjög misjafnt 

hversu lengi hópar eru á þessu stigi og sumir hópar hoppa einfaldlega yfir það. Það er þó 

nauðsynlegt að unnið sé úr öllum vandamálum í hópnum til þess að hægt sé að halda 

áfram af ágreiningsstiginu. Ef hópurinn nær ekki að vinna úr sínum vandamálum er 

hreinlega hætta á því að hópurinn verði óstarfhæfur. Hinsvegar geta ósætti og árekstrar 

einnig styrkt hópinn og gert hann enn sterkari fyrir vikið (O'Connell og Cuthbertson, 

2009).  

Umræðustigið er það stig þegar hópurinn fer að vinna sem ein heild. Hér fara 

meðlimir hópsins að treysta hvert öðru, deila sömu markmiðum og sýna metnað og 

dugnað í að ná þeim markmiðum. Hér fara meðlimir hópsins einnig að samþykkja félaga 

sína og taka ábyrgð (O'Connell og Cuthbertson, 2009).  

Framkvæmdastigið er það stig þegar hópurinn verður sjálfstæður, farinn að geta leyst 

verkefni og leiðbeinandinn getur stigið til hliðar. Þegar hér er komið til leiks hefur skapast 

ákveðin menning innan hópsins og ef leiðbeinandinn hefur unnið markvisst að því að   
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Mynd 1. Hópaþróunarkenning Tuckman   

skapa jákvætt umhverfi innan hópsins hefur hópurinn tækifæri á því að uppskera ríkulega 

á þessu stigi (O'Connell og Cuthbertson, 2009).  

Síðasta stigið í hópþróunarkenningu Tuckman er hópslit. Hér er mikilvægt að ljúka 

samstarfi hópsins þannig að allir fari sáttir frá borði. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli svo 

allir átti sig á því að samstarfi hópsins í þessari mynd sé lokið í bili. Það er mikilvægt að 

gera þetta svo meðlimir hópsins séu ekki sífellt að reyna að ná hópnum aftur saman og 

einnig svo þeir geti farið að vinna að öðrum verkefnum með öðrum hópum. Gott er að 

loka samstarfi hópsins á formlegan hátt með einhverskonar uppskeruhátíð eða ígrundun. 

Hér þarf leiðbeinandi hópsins að stíga inn og sjá til þess að hópslitin fari vel fram. Svo 

þetta stig fari sem best fram er mikilvægt strax í upphaf ferilsins að leiðbeinandi taki það 

skýrt fram hvenær starfi hópsins muni ljúka (O'Connell og Cuthbertson, 2009).  

2.5.2 Gladding.  

Samuel T. Gladding er prófessor við Wake Forest háskólan í Norður-Karolínu fylki 

Bandaríkjanna. Gladding hefur rannsakað hópa og hópastarf mikið og þá helst hinar ýmsu 

hópagerðir. Hópar af ýmsu tagi geta verið mjög hjálpsamir fyrir ungmenni þegar þau eru 

að taka stökkið frá barni til fullorðins einstaklings. Hópar eru mikilvægir vegna þess að 

þeir láta meðlimi hópsins finnast þeir tilheyra heild. Gladding skiptir hópastarfi í fjóra 

flokka en þeir flokkar eru leiðsagnahópar (e. psychoeducational groups), ráðgjafahópar 

(e.  
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counseling groups), sálfræðilegir meðferðarhópar (e. psychotherapy groups) og 

verkefnahópar/vinnuhópar (e. task/work groups).  

Leiðsagnahópar (e. psychoeducational groups) eru algengasta hópategundin og hafa 

leiðsagnahópar tekið miklum framförum í gegnum árin samhliða öðru hópastarfi. 

Leiðsagnahópar voru fyrst notaðir í grunnskólum og voru notaðir til þess að bæta 

sjálfsmynd barna og viðhorf þeirra til skólans. Hugmyndin bakvið leiðsagnahópa er sú að 

menntun sé ekki aðeins góð af því við lærum nýja hluti og staðreyndir, heldur lærum við 

einnig að breyta viðhorfum okkar. Leiðsagnahópar geta hjálpað þeim sem eru með 

alvarlega geðsjúkdóma með að fá aukið sjálfstraust, von og einnig hjálpað þeim að bæta 

lífskjör sín. Þess vegna geta vel uppbyggðir og skipulagðir leiðsagnahópar með góða 

starfsemi og æfingar hjálpað til við að auka sjálfsvirði þátttakenda. Leiðsagnahópar eru 

mjög fjölhæfir og eru þess vegna notaðir við allskonar aðstæður utan skóla eins og t.d. á 

spítölum, fangelsum, geðheilbrigðisstofnunum og háskólum (Gladding, S. 2014:33).  

Ráðgjafahópar (e. counseling groups) eru fyrirbyggjandi, stuðla að vexti og úrbótum. 

Ráðgjafahópar eru almennt taldir vera meðferðarleið sem er jöfn einstaklingstímum í 

skilvirkni. Áhersla ráðgjafahópa er á hegðun hvers og eins einstaklings innan hópsins og 

stuðlar að framþróun eða bættri líðan einstaklingsins með aðstoð hópsins. 

Leiðsagnahópar geta verið fyrir alla á meðan ráðgjafahópar eru helst notaðir fyrir 

einstaklinga sem þurfa á þeim að halda og eru sérstaklega valdir inn í hópinn. Innan 

ráðgjafahópa er síðan hægt að vinna með ýmis vandamál. Til dæmis vinna sumir 

ráðgjafahópar með einstaklinga sem eiga erfitt með að vinna með ákveðnar tilfinningar 

eins og reiði en aðrir hópar gætu t.d. unnið með einstaklingum sem berjast við mikla 

kvíðaröskun en óháð því leggja ráðgjafahópar áherslu á lausnamiðuð mannleg samskipti 

innan hópsins (Gladding, S. 2014:36).  

Sálfræðilegir meðferðarhópar (e. psychotherapy groups) leggja áherslu á persónuleg 

og mannleg vandamál í lífinu. Sálfræðilegir meðferðarhópar eru mjög gagnlegir fyrir 

einstaklinga sem eiga við alvarlegan geðrænan vanda að stríða. Í slíkum hópum taka einn 

eða fleiri meðferðaraðilar með sérfræðikunnáttu, t.d. sálfræðingar eða geðlæknar, að sér 

lítinn hóp og vinna með hann yfir lengri tíma sem getur verið allt frá nokkrum mánuðum 

og jafnvel upp í nokkur ár. Sálfræðilegir meðferðarhópar finnast aðallega á spítölum, 

geðheilbrigðisstofnunum og heilsugæslustöðvum (Gladding, S. 2014:39).   
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Verkefnahópar eða vinnuhópar (e. task/work groups) stuðla að skilvirkum 

vinnubrögðum og árangursríkri útkomu hópverkefna meðal fólks sem kemur saman til að 

ná sameiginlegum markmiðum. Það eru til eins margar tegundir verkefnahópa/vinnuhópa 

og það eru til tegundir af daglegum störfum og verkefnum. Verkefnahópar geta þar af 

leiðandi verið gríðarlega ólíkir og geta verið allt frá teymi hjá fyrirtæki sem sett er saman 

til þess að framleiða ákveðna vöru og yfir í jólahlaðborðsnefnd á meðalstórum vinnustað. 

Burtséð frá tegund eða formi, leggja allir verkefnahópar áherslu á árangur og skilvirkni í 

því að klára fyrirfram greind markmið með góðum árangri og samvinnu (Gladding, S.  

2014:28).  

2.6 Listgreinar  

Listsköpun af ýmsu tagi er frábært verkfæri í æskulýðsstarfi með börnum og unglingum. 

Uppbyggilega ferlið sem felst í því að teikna, búa til tónlist eða leika ákveðnar aðstæður 

getur hjálpað börnum að átta sig á og koma ákveðnu formi á upplifanir sínar og í kjölfarið 

ná börnin að túlka raunveruleikann í stað þess að gefa sér ákveðinn raunveruleika. Að 

túlka heiminn og ná að túlka raunveruleika í gegnum upplifun er eitt af megin 

markmiðum listarinnar (Wright, 2015).  

Rannsóknir hafa verið gerðar til þess að kanna áhrif listgreina á börn og unglinga. Ein 

slík rannsókn var t.d. framkvæmd í Bandaríkjunum á 10. áratug síðustu aldar og voru þá 

25.000 börn sem stunduðu listgreinar látin taka þátt í megindlegri rannsókn yfir 10 ára 

tímabil. Börnin voru látin svara spurningakönnun og var síðan samanburðarhópur sem 

stundaði ekki listgreinar einnig látinn svara sömu spurningakönnun. Í niðurstöðum komu 

fram vísbendingar um að tónlistarnám bætti frammistöðu í stærðfræði, dans ýtti undir 

skapandi og frumlega hugsun og lestrarkunnátta batnaði sömuleiðis. Nemendur sem tóku 

þátt í leiklistarstarfi tóku framförum í félagslegum samskiptum, því að lúta aga, 

málnotkun, sjálfstrausti og hreyfigetu. Einnig ýtti það undir að þátttakendur þroskuðu 

sjálfsmynd sína og áhugahvöt. Einnig var ályktað að þátttaka í leiklistarstarfi ýtti undir 

samkennd og þolinmæði gagnvart náunganum (Catterall, Chapleau og Iwanga, 1999).  

2.6.1 Leiklist fyrir börn  

Leiklistarnám fyrir börn getur tekið á sig ýmsar ólíkar myndir. Það getur t.d. farið fram 

í gegnum skipulagt tómstundastarf sem er sérstaklega sniðið að börnum með faglærðum 
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aðilum sem stjórna hópnum en það getur einnig verið algjörlega sjálfsprottið hjá 

börnunum sjálfum á meðan þau eru að leika sér. Þegar öllu er á botninn hvolft getur 

upplifunin sem fæst í gegnum leiklist gefið börnum tækifæri á því að viðra skapandi 

hugmyndir sínar í óformlegu umhverfi. Hvort sem það er óundirbúin brúðusýning eða 

stutt leikrit sem börn sýna jafningjum sínum eða fjölskyldu. Hérna gefst börnum tækifæri 

á því að bæði skapa eitthvað alveg sjálf og einnig að framkvæma eitthvað upp á eigin 

spýtur sem er mikilvægt og í þessu felst stórt tækifæri til aukins þroska. Þó er eitt atriði 

sem vantar hér inn en það er að börn leggi mat á önnur verk. Það er oft vöntun á því að 

börn fái að koma með sitt álit á annarra manna leiklist, hvort sem það er hjá jafningjum 

eða faglærðum leikurum sem sýna í atvinnumannaleikhúsum. Þessi þrjú atriði þ.e.  

sköpun, framkvæmd og álitsgjöf býður barninu upp á tækifæri til þess að dýpka skilning 

sinn á leiklist, sjálfum sér og heiminum (Wright, 2015).  

2.6.2 Ungmennaleikhús  

Ragnheiður Dísa Gunnarsdóttir (2017) fjallaði um ungmennaleikhús í 

meistararprófsverkefninu sínu en þar skilgreindi hún ungmennaleikhús sem 

leiklistarstarfsemi sem ungmenni stunda í sínum frítíma utan skóla t.d. í félagsmiðstöð 

eða frístundaheimili. Ungmennaleikhús er öflugt verkfæri í forvarnarstarfi og hefur einnig 

verið notað til þess að koma í veg fyrir önnur vandamál eins og félagslega útskúfun 

(Hughes og Wilson, 2004).  

Ungmennaleikhús geta verið mjög ólík og getur verið mikill munur á gæðum 

ungmennaleikhúsa. Það eru þó nokkur grundvallaratriði sem einkenna öflug 

ungmennaleikhús og auðvelda þeim að hafa áhrif á ungt fólk. Áhrifarík ungmennaleikhús:  

• eru fyrir öll ungmenni, óháð hæfni eða bakgrunni;  

• fara fram á óformlegum stað utan skóla og heimilis;  

• einkennist af óformlegu en öguðu ferli sem felur í sér miklar væntingar til 

þátttakenda;  

• skapa tækifæri fyrir ungt fólk til þess að taka áhættu í öruggu umhverfi;  

• veita ungu fólki tækifæri til þess að taka þátt í uppsetningu á leikriti;  
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• veita ungu fólki tækifæri til þess að taka nauðsynlega ábyrgð svo sýningin 

verði að veruleika;  

• fela í sér skilning á því sem brýnt er, skuldbindingu og tilfinningu fyrir 

mikilvægum skilafresti (Hughes og Wilson, 2004).  

2.6.3 Hlutverkakenningin   

Hlutverkakenningin er sálfræðileg kenning sem fjallar um þann ramma sem ungu fólki er 

veittur þegar það kemur fram fyrir framan aðra og mikilvægi þess í félagslegri og 

persónulegri þróun ungs fólks. Með því að koma fram fyrir framan aðra og leika annað 

hlutverk þróar einstaklingur sjálfsvitund sína en hún ákveðst einnig af sjálfsmynd og með 

félagslegum samskiptum við aðra. Í félagslegum samskiptum fáum við síðan endurgjöf frá 

öðrum í gegnum viðbrögð þeirra og þannig lærum við að þekkja aðra og móta okkur sjálf 

félagslega og efla sjálfstraust okkar. Við þróum sjálfshæfni okkar með því að hugleiða 

hvernig aðrir túlka okkur, þetta hjálpar okkur einnig í félagslegum tengslum og túlkun á 

aðstæðum. Hér erum við að læra að lesa í aðstæður og setja okkur í spor annarra. Þeir 

sem aðhyllast hlutverkakenninguna leggja áherslu á að það að setja sig í spor annarra sé 

mikilvæg færni sem þarf að læra til þess að vera gjaldgengur í félagslegum samskiptum. 

Hæfnin til að gegna félagslegu hlutverki, skilja og gegna væntingum annarra en á sama 

tíma þróa þinn eigin persónulega stíl í samskiptum er mikilvægt fyrir árangursríka þróun 

(Hughes og Wilson, 2004).   
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3 Lýsing á námskeiði  

Námskeiðið sem fjallað er um í þessu lokaverkefni er skipulagt tómstundastarf í formi 

leiklistarnámskeiðs sem er ætlað einstaklingum á unglingastigi eða 8.–10. bekk og hefur 

það verið sett upp í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu í nokkur ár en er hægt að nýta 

hvar sem er. Leiklistarnámskeiðið hefur verið unnið í samstarfi við félagsmiðstöð og hefur 

reynst vel að láta starfsmenn félagsmiðstöðvarinnar sjá um námskeiðið. Námskeiðið 

hefur verið keyrt í gegn sjö sinnum og er búið að slípa það til í hvert skipti, taka út hluti 

sem virka ekki og bæta við hlutum sem virka.  

Í þessu lokaverkefni verður námskeiðið sett upp í nokkrum köflum en ekki er farið í 

hverja æfingu fyrir sig með nákvæmum tímaseðli. Það er frekar farið yfir ýmis hagnýt 

atriði sem gott er að hafa í huga við uppsetningu á leikriti með unglingum. Höfundur trúir 

að með þessu fái lesandinn betri hugmynd um hvernig unnt sé að hrinda slíku 

leiklistarnámskeiði í framkvæmd og er það von höfundar að með þessari uppsetningu 

nýtist námskeiðið betur sem verkfæri í skipulögðu tómstundastarfi hér á landi.  

Kostirnir við að láta starfsmenn félagsmiðstöðvarinnar sjá um leikritið eru margir. 

Bæði er hægt að bjóða starfsmönnunum að vinna að gerð leikritsins að hluta til á sínum 

vinnutíma sem er mikill kostur þar sem að mikill tími fer í uppsetningu á leikriti sem 

þessu. Sömuleiðis er öruggt að leikstjórarnir þekki flesta þátttakendur vel, það getur þó 

reyndar líka verið ókostur þar sem sumir hafa gott af því að byrja sem autt blað hjá nýjum 

leikstjóra sem þekkir ekki viðkomandi persónulega. Faglegur leikstjóri og starfsmaður 

félagsmiðstöðvar ættu þó ekki að láta það á sig fá, þess þá heldur ættu allir að eiga góðan 

möguleika á því að njóta sín á sviði í þessu skemmtilega verkefni sem býður upp á svo 

marga möguleika og tækifæri.  

Lokaafurð ferilsins hjá höfundi hefur verið árshátíðarleikrit sem er sýnt á árshátíð 

skólans fyrir nemendur og kennara. Einnig heldur leikhópurinn styrktarsýningu þar sem 

allur ágóði sýningarinnar rennur til góðs málefnis en þar finna unglingarnir beint fyrir því 

hvaða jákvæðu áhrif það hefur að gefa af sér og gefa til baka til samtaka eða hópa sem 

þurfa virkilega á þessum peningum að halda sem unglingarnir safna. Því er ekki um 

hefðbundið leiklistarnámskeið að ræða heldur frekar leiklistarhóp sem kemur saman yfir 

ákveðið tímabil og skapar saman sýningu, liðsheild og fallegar minningar.  
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Allir mega taka þátt í leikritinu en leikstjórar þurfa þó að hafa það í huga að mæta 

hverjum og einum út frá sínu getustigi.  

Lengd sýningarinnar getur verið mjög breytileg en mælt er með að sýningin sé 40–70 

mínútur að lengd. Leikhópurinn ætti einnig að vinna saman í 6–8 vikur en hægt er að 

stytta ferlið eða lengja það eftir þörfum. Æfingaferlinu er skipt niður í nokkra kafla sem 

standa fyrir ákveðin tímabil í ferlinu og þar er mismunandi hverjar áherslunar eru á 

hverjum tímapunkti. Fyrsti kaflinn er t.d. undirbúningur og prufur og er þar lögð rík 

áhersla á jákvæðni og að allir þátttakendur séu á sömu blaðsíðu og átti sig á þeim kröfum 

sem gerðar eru til þeirra.  

3.1 Undirbúningur og prufur  

Því oftar sem maður leikstýrir unglingaleikriti áttar maður sig alltaf betur á því hvað 

undirbúningurinn er gríðarlega mikilvægur. Atriði eins og að undirbúa sjálfan sig, ákveða 

hvernig maður vill kynna verkefnið fyrir krökkunum og hvernig maður ætlar að kynna fyrir 

þeim þær kröfur sem eru gerðar til þeirra í ferlinu sjálfu. Þar þurfa að koma fram atriði líkt 

og að þau þurfi að mæta á æfingar og ef þau forfallast á æfingar þurfa þau að láta 

leikstjóra vita af því tímanlega.   

Ein góð leið til þess að láta unglingana átta sig á þeim gildum sem leikstjóri vill hafa í sínu 

æfingaferli er að útbúa jákvæðnissamninga handa unglingunum og láta alla þátttakendur 

skrifa undir hann þegar þeir mæta í leiklistarprufu. Þetta gerði höfundur ásamt 

meðleikstjóra sínum fyrir nokkrum árum. Leikstjórar höfðu ekki gert þetta áður en fannst 

þetta ágæt hugmynd og útbjuggu þess vegna samning þar sem farið var yfir þau gildi og 

væntingar sem þeir gerðu til leikara. Þetta var ekkert flókinn samningur en þar kom fram 

að undirritaður ætlaði að leggja sitt af mörkum til þess að skapa jákvætt andrúmsloft og 

flotta liðsheild. Einnig var lögð áhersla á að mæta vel á æfingar og á meðan 

leiklistarferlinu stæði væri mikilvægt að setja leikritið ofarlega í forgangsröðunina. Með 

því að tala við hvern og einn um þennan samning náðu leikstjórar strax að skerpa aðeins 

betur á þeim markmiðum sem þeir vildu ná með hópnum. Þessi samningur er klárlega 

eitthvað sem er komið til að vera og fengum leikstjórar góðar undirtektir frá flestum 

þátttakendum og fundu fyrir mikilli gleði og jákvæðni í garð samningsins. Með þessu er 

einnig skýrt fyrir öllum unglingunum að hópurinn er á sömu blaðsíðu og deilir 
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sameiginlegum markmiðum sem eru ekki flókin. Flestir sem ákveða að taka þátt í 

leikritinu hafa sameiginleg markmið og væntingar. Það vilja fyrst og fremst allir hafa 

gaman. Það er oft ágætt að minna sig á þessa staðreynd og það eru einnig gríðarleg 

forréttindi að vinna með hóp unglinga sem er saman kominn með það sem yfirlýst 

markmið að hafa gaman. Önnur markmið einstaklinga innan hópsins geta síðan verið að 

kynnast nýju fólki, fá reynslu í leiklist, stíga út fyrir þægindarammann og fleira.  

Undirbúningur fyrir leikritið felst einnig í því að auglýsa vel prufur fyrir leikritið og þar 

er hægt að leika sér með ýmis form auglýsinga bæði á helstu samfélagsmiðlum 

(Facebook, Snapchat, Instagram), upp í skóla og í félagsmiðstöðinni. Mikilvægt er að 

bjóða upp á tíma á prufum þar sem flestir komast og einnig er gott að taka fram að ef 

einhver kemst ekki á þessum tíma sé lítið mál að koma á öðrum tíma sem hentar þeim 

einstaklingi betur. Sjálfur hefur höfundur heyrt sögur af unglingum sem hafa ekki tekið 

þátt í leikriti sökum þess að þau hafa ekki komist í prufurnar. Það er ótrúlega sorglegt ef 

einhver sem hefur mikinn áhuga á því að taka þátt í leikritinu nær því ekki sökum þess að 

viðkomandi var t.d. í útlöndum þegar prufurnar fyrir leikritið fóru fram. Það ætti ekki að 

vera mikið vandamál að finna nýjan tíma fyrir þann einstakling eða einhvern sem er í 

svipaðri aðstöðu. Þess vegna er mikilvægt að það komi fram að hægt sé að hafa samband 

við leikstjóra komist maður ekki á tilskildum tíma í prufurnar.  

Prufurnar fara síðan fram í félagsmiðstöðinni og eru þær í raun upphafið á ferlinu. 

Unglingarnir mæta þá í félagsmiðstöðina og þar bíður þeirra skráningarlisti þar sem þau 

skrá sig í röð fyrir prufurnar og þar fá þau einnig blað sem þau fylla út. Á blaðinu sem þau 

fylla út eiga þau að svara nokkrum hagnýtum spurningum líkt og hvenær þau eru í öðrum 

tómstundum (íþróttum, tónlist, dansi, o.s.frv) en það getur reynst leikstjórum erfitt að 

finna góðan tíma til æfinga þar sem unglingar eru trúlega uppteknustu manneskjur 

heimsins og eru þeir oftast í skipulagðri dagskrá frá morgni til kvölds. Á blaðinu gefst 

unglingunum einnig tækifæri til þess að láta vita hvernig hlutverki þau óska eftir en þar 

geta þau valið á milli þess að vera aðalhlutverk, aukahlutverk, dansari eða í tæknimálum. 

Einnig þurfa þau að taka fram hvort þau séu tilbúin að syngja í leikritinu en þessi 

skólaleikrit eru oftar en ekki söngleikir. Neðst á blaðinu er síðan spurt hvort viðkomandi 

sé til í að taka þátt í æfingahelgi leikhópsins en þar hittist hópurinn um helgi, æfir saman, 

hefur gaman og gistir í félagsmiðstöðinni.  
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Næsta skref í leiklistarprufunum er leiklestur en þá fær viðkomandi stuttan leiktexta í 

hendurnar sem einstaklingurinn fær að lesa yfir en þarna er gott að finna einhverja senu 

úr leikriti þar sem tvær sögurpersónur tala saman. Einnig er hreinlega hægt að semja 

einhvern smá textabút sérstaklega fyrir leiklesturinn. Leiklesturinn gerir leikstjóra grein 

fyrir því hvað viðkomandi getur. Þarna kemur oftast í ljós hversu sterka rödd unglingarnir 

hafa og hversu góð þau eru að leika með tilþrifum og innlifun. Það er líka hægt að taka 

eftir hversu góðir unglingarnir eru í því að túlka aðstæður og setja sig í spor annarra, 

sumir átta sig strax á þeirri senu sem þeir eru að fara túlka og sækja þá í réttar tilfinningar 

sem passa við senuna.  

Þegar leiklestri er lokið gefst leikurum tækifæri á að syngja lag að eigin vali en það er 

valfrjálst hvort maður syngur eða ekki. Við hvetjum þó alltaf alla til þess að taka lagið og 

oft þurfa sumir nokkuð hressandi hvatningu sem er bara gaman en margir af okkar bestu 

söngvurum eru þeir sem hafa kannski ekki þorað að syngja í fyrstu atrennu og hafa þurft á 

smá hvatningu að halda. Það er alltaf gott fyrir svona ferli að vita hvað maður hefur 

marga söngvara í sínum röðum og getur það haft áhrif á leikritaval en það er einmitt 

næsta skref leikstjóra eftir prufur.  

Val á leikriti getur reynst snúið þegar árshátíðarleikrit er unnið og er í mörg horn að 

líta í þessari ákvörðun. Það þarf að passa að leikritið hafi ekki verið sett upp áður í 

skólanum eða allavega ekki á allra síðustu árum. Passa þarf að leikritið henti stærð 

leikhópsins og þess vegna er mikilvægt að velja leikrit eftir að prufur fyrir leikritið eru 

búnar. Þú ferð ekki að setja upp leikrit sem þarfnast 30 leikara með aðeins 20 manna hóp 

og sömuleiðis ferðu ekki að setja upp einleik með stóran hóp af leikurum, það gengur 

einfaldlega ekki upp. Mikilvægt er að finna sýningu sem hentar þeim fjölda þátttakenda 

sem þú hefur úr að velja hverju sinni en reynslan er sú að ekki þarf að hafa jafn miklar 

áhyggjur af karlhlutverkum og kvenhlutverkum, oft er hægt að leika sér með því að breyta 

kyni á hlutverkum og breyta karlhlutverki í kvenhlutverk og öfugt. Áhugi leikstjóra á 

leikritinu er einnig mikilvægur, leikstjórinn þarf að hafa gaman af leikritinu sem verður 

fyrir valinu, ef leikstjóranum finnst leikritið leiðinlegt er líklegt að það smitist til leikara. 

Þess vegna þurfa leikstjórar að ákveða leikrit sem þeim finnst skemmtilegt og hafa gaman 

af, þannig er auðveldast fyrir þá að kveikja áhuga leikhópsins á verkinu og þá er mun 

auðveldara fyrir leikstjóra að stýra leikritinu. Leikstjórar sem gjörsamlega elska lögin, 
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hlutverkin og sýninguna sem er verið að setja upp eru alltaf að fara standa sig betur en 

leikstjóri sem hefur ekki gaman af því leikriti sem hann er að leikstýra. Þetta segir sig 

sjálft, ef þú hefur gaman af einhverju eru miklu meiri líkur á því að þú gerir það vel, af 

ástríðu og metnaði. Þess vegna áttu alltaf að velja verk sem þú vilt setja upp og þú hefur 

brennandi áhuga á og þú veist að unglingarnir eiga eftir að kunna meta.  

Þegar allar leikprufur eru búnar og búið er að ákveða hvaða leikrit verður fyrir valinu 

er komið að því að raða leikurum niður í hlutverk. Þarna er gott að líta til  

skráningarblaðsins sem leikararnir fylltu út fyrir prufurnar en þar kom meðal annars fram 

hvort unglingarnir vilja leika aðahlutverk eða aukahlutverk. Það getur reynst vandasamt 

að raða leikurum niður í hlutverk og þarf að hafa margt í huga þegar það er gert. Maður 

vill ekki gefa neinum hlutverk sem hann ræður einfaldlega ekki við og svo vill maður 

einnig reyna komast hjá því að særa tilfinningar en þetta er viðkvæmur aldur og getur 

bara það að fá of lítið hlutverk í leikriti haft mikil áhrif á sjálfsmynd viðkomandi.  

Nú er búið að halda prufur, ákveða leikrit og raða í hlutverk og er þá næsta skref að 

boða leikhópinn á fyrstu leikæfinguna og hefja æfingaferlið.  

3.2 Æfingaferlið  

Fyrsta skrefið í æfingaferlinu er að boða þátttakendur á fyrstu æfingu leikhópsins. Gott er 

að búa til facebook hóp með leikhópnum þar sem allar hagnýtar upplýsingar fara inn eins 

og æfingatímar, skilaboð leikstjóra, staðsetning og tímasetning á fyrstu æfingunni o.fl. 

Fyrsta æfingin skiptir miklu máli en hún setur tóninn fyrir það sem koma skal. Á þessari 

fyrstu æfingu eru nokkur mikilvæg atriði sem nauðsynlegt er að komi fram. Þar kynna 

leikstjórar hvaða leikrit hópurinn mun setja upp, hlutverkum úthlutað og leikhópurinn les 

handritið saman í fyrsta sinn. Hér geta leikstjórar nýtt tækifærið og verið með 

skemmtilega kynningu á leikritinu sem byggir upp spennu hjá leikhópnum. Leikstjórar 

þurfa hérna að selja leikhópnum leikritið og ef það tekst vel eru meiri líkur á því að 

leikhópurinn leggi sig meira fram við æfingar á leikritinu. Hér er verið að reyna byggja upp 

liðsheild og er stundum gott að sjá leikstjórann fyrir sér sem þjálfara leikhópsins. Ef 

leikmenn kaupa hugmyndafræði þjálfarans er líklegra að liðið nái árangri. Hlutverk 

þjálfara er að kenna liðinu sínu, hvetja það áfram og skipuleggja æfingar. Hlutverk 

þjálfara og leikstjóra eru ekkert svo ósvipuð.  
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Gott er að taka fram á fyrstu æfingunni að handritið sé aðeins beinagrind fyrir 

leikritið og að þau eigi eftir að setja allt kjöt á þessa beinagrind. Leikritið verður aldrei 

nákvæmlega eins og það er í handritinu og er gott að taka það alltaf fram strax á fyrstu 

æfingu að allar hugmyndir fyrir leikritið séu góðar hugmyndir. Í leikritum bætast oft við 

ýmis hlutverk og meira að segja heilu senurnar sem eru ekki í upprunalega handritinu og 

er gaman að leyfa unglingunum að setja sitt mark á sýninguna og gefa þeim frelsi til þess 

að gera verkið að sinni eigin listsköpun.  

Þegar lesið er yfir handritið er gott að safna hópnum saman í stóran hring. Í þessum 

hring er gott að fara í nokkra nafnaleiki áður en hafist er handa að lesa handritið. Í 

þessum hring er einnig gott að tala aðeins um leikritið og segja frá því. Hvenær gerist 

það? Er eitthvað sögulegt samhengi? Hvernig hlutverk eru þetta? Þegar því er lokið er 

gott að lesa yfir hvert hlutverk fyrir sig og útskýra fyrir unglingunum hvernig hlutverk þau 

eru að leika. Mikilvægt er þó að gefa ekki of mikið upp um hlutverkin, unglingarnir þurfa 

að fá tækifæri á því að túlka þessi hlutverk á sinn hátt.  

Á fyrstu æfingunni er þó ekki bara verið að lesa yfir handritið heldur hefst þarna 

einnig fyrsta skref hópaþróunar sem er mótunarstig (forming), samkvæmt 

hópaþróunarkenningu Tuckmans. Þarna er strax mikilvægt að byrja á því að þjappa 

hópnum saman og fara með unglingunum í nokkra skemmtilega leiki. Það er mikilvægt 

fyrir hópinn að byrja strax á því að leika sér saman og ýta undir jákvæða menningu innan 

hópsins.  

Á fyrstu skrefum æfingaferilsins er mikilvægt að stimpla jákvæðni inn í hópinn. Þá er 

gott að hópurinn setji sér ákveðnar reglur eða boðorð sjálfur sem gilda innan hópsins og á 

æfingum. Reglur eins og að koma ekki seint á æfingar, sýna öllum innan hópsins virðingu 

og vera jákvæður eru dæmi um reglur sem koma gjarnan upp í svona vinnu. Hérna er 

mikilvægt að skapa jákvæð viðmið innan hópsins í ljósi þess að leikhópurinn þarf að geta 

átt í góðum og jákvæðum samskiptum sín á milli. Hópurinn á eftir að vera mikið saman í 

margar vikur og þurfa því allir að vera á sömu blaðsíðu og þar skipta viðmið hópsins miklu 

máli. Hópurinn þarf að geta tekið mikilvægar ákvarðanir í sameiningu og til þess að taka 

góðar ákvarðanir þurfa samskipti hópsins að vera góð.  

Í æfingaferlinu er gott að hafa 2–3 æfingar í viku til að byrja með. Lengd á æfingum 

getur verið mismunandi en hún er þó aldrei styttri en tveir klukkutímar. Fyrstu æfingar 
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snúast fyrst og fremst um að búa til góðan hóp og eru þá leikir í aðeins meira 

aðalhlutverki en leikritið sjálft og þar getur verið gott að kenna unglingunum skemmtilega 

leiki sem þjappa hópnum saman. Einnig er sniðugt að kenna leiki sem snúast fyrst og 

fremst um að ná einbeitingu en þannig leiki er sniðugt að fara í áður en leikritið er æft. 

Þegar leikritið er svo æft eru nokkrir fastir punktar í æfingaferlinu en þessir föstu punktar 

eru upphitun, senuæfingar og rennsli.  

3.2.1 Upphitun  

Í íþróttum og annarri hreyfingu er mikilvægt að hita líkamann vel upp fyrir átök, á þessu 

er engin undantekning við æfingar á leikriti. Í leikritum er líkaminn helsta verkfæri 

leikarans og er röddin þar meðtalin. Þess vegna skiptir góð upphitun miklu máli og í 

upphitun gefst einnig tækifæri fyrir leikhópinn að stilla saman strengi fyrir æfinguna sem 

er framundan.  

Gott er að byrja á nokkrum kraftmiklum leikjum sem krefjast þess að þátttakendur 

hreyfi sig og jafnvel noti röddina. Þetta kveikir vel í hópnum og eftir kraftmikla upphitun 

er gott að láta hópinn taka æfingu sem krefst einbeitingar og er talningaleikurinn gott 

dæmi um þannig æfingu. Sá leikur er ósköp einfaldur en þá leggjast allir meðlimir hópsins 

á bakið, loka augum og reyna síðan að telja saman upp á 10, 20 eða eins hátt og hópurinn 

getur. Í þessum leik má aðeins einn tala í einu en ef einhverjir bera tölu upp á sama tíma 

þarf að byrja talningu upp á nýtt.  

3.2.2 Senur/rennsli  

Helsti liðurinn við uppsetningu á leikriti er að æfa leikritið, bæði í heild sinni (rennsli) og í 

minni pörtum (senum). Þegar leikrit er æft í heild sinni er það kallað rennsli, þá rennir 

leikhópurinn leikritinu í gegn, frá byrjun og til enda. Senuvinna kallast sú vinna þegar ein 

ákveðin sena er æfð. Fyrst um sinn geta rennslin verið nokkuð ruglingsleg, það er verið að 

æfa leikrit í fyrsta sinn og það getur reynst bæði strembið og flókið. Langflestir vilja líka 

halda á handriti fyrstu vikur æfingaferilsins og er það eitthvað sem þarf að reyna taka fyrir 

eins fljótt og auðið er. Handritið gefur leikurum mikið öryggi á sviðinu en það dregur 

mikið úr framförum á leikritinu. Það er erfitt að bæta leik sinn ef maður er alltaf með 

andlitið ofan í handriti. Því fyrr sem handritin hverfa af sviði, því betra. Mikilvægt er að 

leggja mikla áherslu á að leikarar læri textann sinn og það strax.  
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Oft á tíðum minna fyrstu rennsli á púsluspil sem þarf að setja saman. Það veit enginn 

leikari hvar hann á að vera á sviðinu, hvar hann á að koma inn á sviðið eða hvernig hann á 

að hreyfa sig á sviðinu. Þessi ruglingur er allur mjög eðlilegur og er þolinmæði mikilvæg 

þegar þessi fyrstu skref eru tekin. Leikstjóri þarf að leiða þessa vinnu og hafa ákveðna sýn 

en þó ekki of skýra sýn, unglingarnir þurfa líka að geta komið með sínar hugmyndir fyrir 

atriði í leikritinu.  

Í senuæfingum er einnig mikilvægt að æfa söngatriði ef um söngleik er að ræða. Það 

getur reynst erfitt fyrir marga að syngja fyrir framan aðra og til þess að byggja upp 

sjálfstraust hjá söngvurum er oft gott að bjóða þeim að koma á séræfingar fyrst um sinn 

til þess að æfa lögin sín. Þetta hefur reynst gríðarlega vel og þarna geta söngvarar ásamt 

leikstjórum ákveðið hvernig best sé að flytja lagið.  

3.2.3 Leikmynd, ljós og hljóð  

Þeir unglingar sem vilja taka þátt í uppsetningu á leikriti vilja ekki endilega allir leika á 

sviði. Sumum finnst ekki spennandi að fara upp á svið fyrir framan aðra og líður þeim 

einstaklingum jafnvel betur á bakvið tjöldin en þar eru ýmis verkefni sem þarf að sinna. 

Mörgu er að huga að við uppsetningu á leikriti fyrir utan leikritið sjálft og þar eru 

leikmynd, ljós og hljóð fremst í flokki. Tæknimál leika stórt hlutverk í leiksýningum og geta 

gæði sýningar stóraukist með góðum ljósum og hljóðheim. Gott er að auglýsa eftir 

tæknifólki og sviðsmyndahönnuðum í skólanum og félagsmiðstöðinni. Starfsmenn 

félagsmiðstöðva þekkja oft á tíðum áhugasvið skjólstæðinga sinna og hafa þeir oft góða 

hugmynd um hverjir væru áhugasamir um að taka þátt í þessum verkefnum.  

Þessi verkefni opna oft nýjar dyr fyrir unglingunum sem taka þau að sér og fer þarna 

fram mikið hálf-formlegt nám sem getur haft uppbyggjandi og jákvæð áhrif á einstaklinga.  

Þarna lærir fólk að hanna leikmynd, tengja hljóðkerfi, stjórna ljósaborði og margt fleira. 

Gott að er að auglýsa opnanir í félagsmiðstöðinni sem eru undirlögð fyrir 

leikmyndahönnun og geta þá jafnvel þeir leikarar sem hafa áhuga á því að taka þátt í 

hönnun leikmyndar mætt og fengið að spreyta sig undir leiðsögn starfsmanns.  

3.2.4 Gisting  

Þegar líða fer á seinni hluta æfingaferilsins er komið að gistingu leikhópsins en þá er 

skipulögð gisting þar sem allir þátttakendur í leikritinu gista saman í félagsmiðstöðinni. 
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Reynsla höfundar er að hafa gistinguna á föstudegi, gefa hópnum frí á laugardegi og taka 

langa æfingu á sunnudegi. Unglingarnir taka með sér heim leyfisbréf nokkrum dögum 

fyrir gistinguna en allir þurfa að fá leyfi fyrir því að gista frá foreldri eða forráðamanni.  

Hópurinn hittist á föstudags eftirmiðdag, æfir fram á kvöld og á síðan gæðastund 

saman í félagsmiðstöðinni þar sem er pöntuð pizza, farið út í sjoppu og haldin kvöldvaka. 

Á gistinóttinni er makmiðið að þjappa hópnum saman en eftir gistinótt verður æfingaálag 

aðeins meira enda farið að styttast í frumsýningu. Þess vegna er mikilvægt að eiga gæða 

stund saman og mynda jákvætt andrúmsloft innan hópsins fyrir komandi lokasprett.   

Á gistinóttinni er óvænt æfing um kvöldið og er gott að hafa hana nokkuð seint um 

kvöld en þá eru unglingarnir oft með svefngalsa og er gott að nýta það. Á dagskrá á þeirri 

æfingu er svokallað ýkt rennsli en eins og nafnið gefur til kynna er það rennsli þar sem 

leikarar gera allt í leikritinu ýktara, stærra og hærra en það er vanalega. Í ýktu rennnsli er 

allt leyfilegt og mega t.d. óvæntir gestir rata inn á svið, leikarar öskra línurnar sínar og þar 

fram eftir götum.  

Það er margt hægt að nýta úr ýktu rennsli og hefur höfundur oftar en ekki sagt 

leikurum að tala jafnhátt í sjálfri sýningunni og þeir tala í ýktu rennsli. Í ýktu rennsli sleppa 

leikarar gjarnan af sér beislinu og getur það gefið sýningunni mikið.  

Gott er að gefa frí á laugardag og taka síðan góða æfingu á sunnudegi þar sem er 

gaman að fara í ákveðinn hópeflisleik sem heitir. Í þessum leik raðar leikhópurinn sér í 

beina röð þar sem allir standa upp á sínum stól. Markmið leiksins er að koma öllum 

meðlimum hópsins á ákveðinn stað en bannað er að snerta gólfið, það má aðeins standa 

ofan á stól. Þau eiga að láta aftasta stólinn ganga fremst og fikra sig þannig hægt og 

rólega áfram. Síðan er hægt að bæta allskonar reglum inn í leikinn eins og t.d. banna tal, 

leyfa aðeins einum einstakling að tala og færa þann sem stendur aftast í röðinni fremst í 

röðina. Ef þau brjóta reglunar sem þeim eru settar missa þau stól, þessi leikur reynir mikið 

á samvinnu hópsins, hristir upp í hópnum og þarna sést oft greinilega hver er leiðtoginn í 

hópnum og hver vinnur ekki fyrir heildina.  

4 Lokaorð  

Leiklistarnámskeið fyrir unglinga er fyrir alla þá starfsmenn félagsmiðstöðva sem hafa 

hugsað sér að byrja með leiklistarstarf í sinni félagsmiðstöð. Hugmyndafræðin og 

námskeiðið í þessari ritgerð á að nýtast þeim starfsmönnum í þeirra starfi og gefa þeim 



32  

góða hugmynd um hvernig best sé að fara að uppsetningu á leikriti með unglingum. 

Mikilvægt er að bjóða upp á fjölbreytt starf í félagsmiðstöðvum og þá sérstaklega 

listsköpun af ýmsu tagi.  

Félagsmiðstöðvar eru menntastofnanir og eru verkefni á borð við leikrit eitthvað sem 

ætti að vera miklu meira af í félagsmiðstöðvum landsins. Í félagsmiðstöðvum er engin 

námskrá og eru starfsmenn félagsmiðstöðva þess vegna með töluvert frjálsari hendur í 

starfi sínu heldur en t.d. grunnskólar sem þurfa að fylgja aðalnámskrá. Starfsmenn 

félagsmiðstöðva eiga að hjálpa skjólstæðingum sínum að finna sitt áhugasvið og hafa 

ofurtrú á getu hvers og eins af því öll erum við góð í einhverju.  

Leiklist í félagsmiðstöðvastarfi getur verið gríðarlega öflugt tól þegar það er notað 

rétt. Í uppsetningu á leikriti gefst unglingum frábært tækifæri til þess að efla félagsleg 

samskipti, sjálfsmynd og andlegan þroska.   
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