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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um leiksköpunaraðferðina (e. playmaking) í starfi með unglingum og áhrif 

hennar á sjálfsmynd þátttakenda. Aðferðin, sem á uppruna sinn í Bandaríkjunum, er blanda 

af ritlist og spunalist og þátttakendur skrifa leikrit út frá eigin reynslu. Árið 2020 fékk ég 

tækifæri til þess að halda leiksköpunarnámskeið við Vættaskóla í Grafarvogi fyrir nemendur 

í 8.-10. bekk skólans. Námskeiðið var hluti af rannsóknarverkefni þar sem ég kannaði hvort 

ég gæti nýtt mér aðferðina í eigin starfi til þess að styðja við unglinga og sjálfsmynd þeirra. 

Rannsóknaraðferðin sem ég notaðist við nefnist starfendarannsókn (e. action research) og 

einkennist af því að þátttakandi rannsakar eigið starf og er þátttakandi í rannsókninni. Auk 

þess að kanna eigið starf útbjó ég æfingakver sem gagnast gæti kennurum sem hafa áhuga á 

að nýta sér aðferðir leiksköpunar. Heimsfaraldur COVID-19 setti rannsóknina úr skorðum 

og hafði áhrif á niðurstöður hennar. Niðurstöðurnar sýna að aðferðin getur stutt við 

nemendur í þeirra eigin sjálfsmyndarvinnu og gæti gagnast sem leið til þess að skapa 

nemendum öruggan vettvang til sjálfskönnunar. Ég komst að því að með því að nota ritlist 

og leiklist saman er hægt að hefja upp raddir og reynslu nemenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 1 

 

Abstract 

An exploration of the method of playmaking in practice with teenagers and its use in building 

positive self-image. The method, which originates from the United States, is a blend of 

creative writing and improv theatre and participants write a play based on their own 

experiences. In 2020 I had the opportunity to teach a course in playmaking to students in 

years 8-10 at Vættaskóli school in Grafarvogur, Iceland. The course was a part of a research 

project intended to explore how I can use playmaking in my work with teenagers to support 

them and their self-image. The research method utilised is action research, in which the 

researcher is exploring their own practice and is themself a participant in the research.  

The COVID-19 pandemic upset the course of the research and impacted its results. The 

results I did find are that I can use playmaking as a tool to support students in their own 

exploration of self-image. Using drama as well as creative writing can help empower and 

elevate students' own stories and voices.  
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Inngangur   

Sem kennari og sem listamaður heillast ég af heildstæðu ferli og hefur lengi fundist ferlið 

sem fylgir uppsetningu leikverka frá upphafi til enda vera gnægðarbrunnur tækifæra til 

lærdóms sem við höfum ekki nýtt eins mikið og við hefðum getað. Leiklist á að mínu mati 

heima í öllu skólastarfi að einhverju leyti. Leiklist býður upp á ótal tækifæri í skólanum. Frá 

árinu 2012 hef ég unnið innan áhugaleikhúss og í litlum leikhópum sem leikstjóri og hef séð 

áhrifin sem leikhúsið hefur á ungt fólk sem tekur þátt í slíku starfi. Unglingar eru að kanna 

eigin sjálfsmynd og möguleika og að máta sig við hin ýmsu hlutverk. En það sem greip mig 

var að sjá þá unglinga sem voru á jaðrinum, stóðu höllum fæti félagslega eða í skóla, koma 

inn í leikhópa og finna einhvern frið. Þar hafa þau opið rými til að skapa og kanna eigin 

sjálfsmynd og listsköpun. Þau finna samfélag sem gefur þeim tækifæri til að hafa rödd, ásamt 

mjög skýrum væntingum og sameiginlegu markmiði. Vegna þessara athugana fór ég að 

skoða hvað ég gæti gert til þess að ná til þessarra krakka, og hvernig ég gæti skapað 

andrúmsloft fyrir ferli sem er algjörlega þeirra. Því skal engan undra að þegar ég fann 

leiksköpunaraðferðina átti hún hug minn allan. Ég hafði áður unnið spunaverk með 

ungmennum, og það ferli færði mig nær því sem ég var að leita að, en þó fann ég fyrir því 

að frelsið lá frekar í spunaleikjum og æfingum og að raddir sumra nemenda áttu til að 

drukkna undir þeim sem háværastar voru.  

Ég hef frá unga aldri heillast af skapandi skrifum og þeirri einstöku tjáningu sem í þeim getur 

falist. Ég hef beislað mína eigin sköpunarþörf í leikritaskrifum, og veit því hversu mikið það 

getur hjálpað við það að vinna sig í gegnum tilfinningar og spurningar. 

Leiksköpunaraðferðin er þróuð af bæði sviðslistamönnum og rithöfundum og er því ólík 

mörgum öðrum leiklistaraðferðum. Árið 2007 gaf rithöfundurinn David Judah Sklar út bók 

þar sem hann sagði frá leiksköpunarferli í grunnskóla í New York (Sklar, 2007). Ég nýtti 

mér þessa bók óhikað við uppbyggingu og framkvæmd minnar rannsóknar. Ég var að leita 

að leiðum til þess að vinna með ungum leikurum að sjálfssköpunarverki þegar ég rakst á bók 

Sklar. Ég las bókina og þótti hún um leið áhugaverð og varð mér úti um meira efni til að 

kynna mér hvernig ég gæti nýtt þessar aðferðir í kennslu. Önnur rannsókn sem ég las oft 

spjaldanna á milli er Girl Time eftir bandaríska fræðimanninn og aktivistann Maisha T. 

Winn. Maisha fylgdi leikhópunm Synchronicity milli stúlknafangelsa og fósturheimila í 

Atlanta í Bandaríkjunum og skrifaði um starf þeirra með stúlkum sem áttu erfitt uppdráttar 

innan samfélagsins (Winn, 2011). 
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Vorið 2019 fékk ég tækifæri til þess að prufukeyra leiksköpunarnámskeið í gegnum 

verkefnið Listalestin. Listalestin er sameiginlegt verkefni Listaháskóla Íslands og átaksins 

List fyrir alla, sem er ætlað til þess að auka aðgang að listgreinakennslu á landsbyggðinni 

(List fyrir alla, 2020). Þá fórum við nokkrir nemendur listgreinakennslu við Listaháskólann 

til Akraness til að kenna vinnusmiðjur fyrir unglingadeildir grunnskólanna þar. Ég var með 

tveggja daga námskeið í leiksköpun, þar sem nemendur skrifuðu stutta leikþætti og unnu 

stuttmyndir út frá þeim. Stuttmyndirnar voru svo sýndar á byggðasafni bæjarins í bíósal. Ég 

tók eftir því eftir þá smiðju að þótt allir hafi skemmt sér og notið þess að skapa og tjá sig, 

voru það krakkarnir sem stóðu höllum fæti félagslega sem blómstruðu mest í verkefninu. 

Þeir fengu vettvang til að deila sínum sögum og vinna með öðrum að því að koma sögunum 

á bíótjaldið. Vegna þess hvernig verkefnið var skipulagt fengu nemendur líka tækifæri til að 

vinna bakvið tjöldin við búninga, upptöku, förðun, klippingu og margt fleira. Eftir aðeins 

tvo daga voru allir hóparnir búnir að kynnast og læra á aðra meðlimi hópsins. 

Haustið 2019 hóf ég störf við Vættaskóla í Grafarvogi sem leiklistarkennari. Í samráði við 

skólastjórnendur skipulagði ég átta vikna leiksköpunarnámskeið sem stóð nemendum í 

unglingadeild til boða. Verkefnið var starfendarannsókn þar sem ég kannaði eigið starf og 

hvernig ég gæti notað aðferðir leiksköpunar með nemendum mínum. Námskeiðið hófst 

snemma á vorönn 2020 og átti að taka átta vikur, en vegna COVID-19 og samkomubanns 

kláraðist námskeiðið ekki fyrr en í lok annar. Þátttakendur voru fjórir og höfðu allir verið í 

leiklist sem valgrein hjá mér, svo ég þekkti þá nokkuð vel.  

Á námskeiðinu skrifaði hver nemandi stutt leikverk út frá eigin minningu. Kveikjan til að 

velja minningu var „eitthvað sem ég skildi ekki.“ Þegar nemendur höfðu skrifað niður 

minninguna bjuggu þeir til útskýringu á atvikinu og skrifuðu leikþátt úr útskýringunni. Í lok 

námskeiðsins komu fullorðnir leikarar til þess að leika verkin þeirra fyrir áhorfendur. 

Þátttakendur leikstýrðu leikurunum til þess að sýn höfunda skilaði sér í sýningunni. Ég lét 

svo prenta verk nemenda í bók sem þeir fengu með sér heim.  

Auk rannsóknarinnar útbjó ég leikja- og æfingakver sem nýst gæti öðrum kennurum sem 

hafa áhuga á að nota aðferðir leiksköpunar. Helst tel ég að kverið gæti reynst þeim gagnlegt 

sem kenna íslensku, lífsleikni eða leiklist. Aðalnámsskrá hvetur til þverfaglegs náms og 

samþættingar námsgreina og leiksköpunarverkefni gæti verið áhugaverð, þroskandi og 

skemmtileg leið til þess að kenna skapandi skrif, orðaforða, stafsetningu og málfar á sama 

tíma og tjáningu, samkennd, rýmisvitund og sköpunargleði. 
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1. Skapandi skólastarf  

Árið 2011 kom út ný aðalnámsskrá Grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

2011) þar sem meiri áhersla var lögð á list- og verkgreinar en áður. Fyrir þessa breytingu 

hafði leiklist setið á hakanum í mörgum - ef ekki flestum - grunnskólum. Árið 2003 gerði 

María Pálsdóttir könnun á stöðu leiklistarkennslu í 29 grunnskólum í Reykjavík (María 

Pálsdóttir, 2003). Gerð var handuppréttikönnun sem 655 kennarar tóku þátt í auk þess sem 

hún ræddi nánar við 6 kennara sem notuðu leiklist í kennslu. Aðspurðir svöruðu um 

helmingur þeirra 655 kennara sem tóku þátt að þeir settu upp leikþátt eða leikrit einhvern 

tíma yfir veturinn. Í öllum skólunum voru þó settar upp leiksýningar í sambandi við 

tyllidaga, jólaskemmtanir, árshátíðir og slíkt. Í flestum tilfellum sáu áhugasamir 

bekkjarkennarar um þær sýningar, en í nokkrum grunnskólum störfuðu kennarar sem voru 

menntaðir í leiklist. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar fengu helmingur nemenda í 

úrtaksskólunum einhverja leiklistarkennslu árið 2003 en í hinum helmingnum var alls engin 

leiklistarkennsla (María Pálsdóttir, 2003; Rannveig Þorkelsdóttir, 2009). Rannveig 

Þorkelsdóttir gerði rannsókn sem náði til 108 grunn- og framhaldsskóla í Reykjavík árið 

2009. Þar kom fram að í 67 skólum af 108 var leiklist tengd sérstökum viðburðum líkt og í 

rannsókn Maríu, en var ekki inni í almennri stundatöflu skólans (Rannveig Þorkelsdóttir, 

2009). 

Mér þótti áhugavert að allir skólarnir nýttu leiklist á tyllidögum og settu upp einhvers konar 

sýningar. Árið 2009 var haldinn fundur á vegum Menntaráðs Reykjavíkur. 

Listgreinakennarar voru boðaðir á fundinn til að meta þeirra upplifun af stöðu listgreina í 

skólastarfi. Þar unnu listgreinakennarar og kennaranemar í umræðuhópum og svöruðu 

spurningum sem lagðar voru fyrir. Á þessum fundi sögðu hóparnir að listgreinakennsla væri 

alltaf fyrst til þess að líða fyrir niðurskurð í efniskaupum og kennslu, þrátt fyrir að þær væru 

notaðar til þess að láta skólana líta vel út útávið með leiksýningum, sýningum á verkum 

nemenda og fréttum á síðu skólans (Anna Margrét Ólafsdóttir, Sara Björg Ólafsdóttir, 2009). 

Eins og flestum kennurum ætti að vera kunnugt um er sköpun einn af grunnþáttum 

menntunar í hinni nýju aðalnámsskrá og heilbrigði og velferð annar. Samkvæmt 

aðalnámsskrá ber okkur skylda til þess að leggja áherslu á að nemendur öðlist fjölbreyttar 

leiðir til að tjá sig og að nýta skuli listrænt og leikrænt ferli í skólastarfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Þótt leiklist sé hluti af aðalnámsskrá og hluti af 

skyldunámi nemenda mætir hún oft afgangi. Eins og margar list- og verkgreinar er hún oft 

sett í flokk valgreina á unglingastigi og ekki talin kjarnagrein. Það hjálpar ekki að erfitt getur 
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reynst að fá fagmenntaða leiklistarkennara til starfa. Leiklist á rétt á sér í stundatöflu og 

kennir börnum að tjá sig á skapandi hátt, þjálfar þau í samvinnu og hlustun. Auk 

leiklistartíma getur leiklist nýst kennurum annarra faga sem hluti af fjölbreyttum 

kennsluháttum. Hægt er að nota leiklist í miklum mæli í skólastarfi á öllum aldursstigum og 

sem hluta af langflestum námsgreinum.  

Kennslufræðingurinn Eisner segir listnám auka möguleika á að upplifa lífið á fjölbreyttan 

hátt (Eisner, 2005). Hann talar um að áþreifanleg og sjónræn tól í kennslu geri nemendum 

auðveldara fyrir að skilja efni. Auk þess sem listir í víðum skilningi hjálpi börnum að læra 

og skapa nýja þekkingu, séu þær líka verkfæri til þess að leyfa börnum að skilja og tengjast 

menningu sinni og umhverfi. Nemendur læra að nota hæfni í nýju samhengi í listgreinum. 

Tökum leiksköpun sem dæmi. Nemendur nota ritun, sem er hæfni sem er kennd frá unga 

aldri í íslensku, til þess að skapa leikverk. Leikverkið byggja þeir á eigin reynslu - þá er 

ritunin orðin leið til þess að tjá sig um hana og umbreyta henni í eitthvað annað. Þeir nota 

spuna, sem við vinnum með í leiklistartímum, sem aðferð við sköpun verksins og spinna út 

frá persónum sem samnemendur hafa skapað.  

Eisner segir einnig að skólastarf eigi að taka mið af félagslegum aðstæðum nemenda og 

áhugamálum utan skóla. Hann segir að hlutverk skóla sé að undirbúa nemendur fyrir lífið 

utan skólans, en ekki bara innan veggja skipulagðra námsstofnana (Eisner, 2005) Þar er ég 

sammála og tel að styrking sjálfsmyndar sé hluti þess sem listnám veitir nemendum á leið út 

í lífið. 

Ung börn nota hlutverkaleik til þess að máta sig við hin ýmsu hlutverk og til að þróa 

samkennd (Shumaker, 2012). Þau læra af því að þykjast og það getum við nýtt í 

skólastofunni með leikjum og æfingum. Þá liggur beint við að tengja þessa leiki við leiklist 

í kennslu, þar sem kennari getur byggt upp þykjustuleik til þess að kenna fög, dygðir eða til 

þess að skapa samtal. Börn eru leidd gegnum uppbyggilegan spuna og leyft að máta sig við 

hlutverk sem þau hafa ekki komist í tæri við áður. Þau kanna ný sjónarmið og fá rými til 

tilrauna. Ef við föllumst á það, þá er leikritun leið sem við getum notað í leiklist, íslensku 

eða lífsleikni. Leikrit út frá reynslu nemendanna sjálfra gefur þeim tækifæri til þess að sjá 

heiminn frá sjónarhorni samnemenda sinna í stutta stund. Að gefa unglingum rými til að 

deila sínu sjónarmiði, sinni reynslu og sínum skoðunum sendir skilaboðin: „Þú hefur rödd. 

Við hlustum á það sem þú hefur að segja.“ Í gegnum þennan vettvang þróa ungmenni sínar 

skoðanir og rödd á sjálfstæðan og einlægan máta. Ung börn nota frjálsan leik til þess að finna 

sín mörk og annarra og geta þannig lært samskipti sem einkennast af virðingu gagnvart 

sjálfum sér og öðrum (Shumaker 2012). Það má færa rök fyrir því að ritlist, leiklist og 
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leiksköpun séu næsta þrep þess náms fyrir eldri nemendur og geti hjálpað ungu fólki að 

þroskast í sjálfstætt og skilningsríkt fullorðið fólk.  

Á unglingsárunum prófum við og könnum skoðanir og sjónarmið sem vekja athygli okkar. 

Unglingar eru að reyna að móta sína sjálfsmynd en til þess þarf að auka aðgengi þeirra að 

fjölbreyttum náms- og sköpunarleiðum til að kanna með opnum hug. Með því að hvetja 

unglinga til að skrifa frá eigin hjarta rennum við stoðum undir þeirra sjálfskönnun. Þegar 

þau deila verkum sínum með öðrum fá þau tækifæri til þess að læra af jafningjum og upplifa 

hugarheim annarra gegnum þeirra listsköpun. Í grein sinni „Listgreinar í skólastarfi - krydd 

eða kjarni?“ segir Þorgerður Hlöðversdóttir „Megintilgangur listmenntunar á að vera að auka 

hæfni og þroska nemenda í gegnum þá reynslu að skapa og skynja á áhrifaríkan hátt.“ 

(Þorgerður Hlöðversdóttir, 2009). Þar á hún við að í gegnum listmenntun læri nemendur að 

skoða nýja túlkun og ný sjónarhorn. Með því að skoða hlutina á mismunandi hátt öðlist 

nemendur nýja þekkingu á þeim. 

 

1.2 Paulo Freire 

Paulo Freire var brasilískur kennari sem skrifaði ritið Pedagogy of the oppressed eða 

Kennslufræði hinna undirokuðu. Kennsla er, samkvæmt honum, í eðli sínu pólitísk og er því 

ekki hægt að aftengja nám og stjórnmál. Freire kallaði nám fyrsta skrefið í frelsun og 

fangelsun fjöldans (Freire, 1973). Hann gagnrýndi hinar hefðbundnu kennsluaðferðir og líkti 

þeim við að leggja inn á bankabók – kennarinn væri að reyna að leggja vitneskju inn á huga 

nemandans. Þessi „bankakennsla“, það er að segja þegar kennarinn stendur við töfluna og 

nemandinn situr, hegðar sér og skrifar, kennir nemandanum að samþykkja að kennarinn hafi 

vald yfir honum. Þessi námsaðferð, hélt Freire fram, styrkir alltaf ójafna valdskiptingu og 

skiptir þá ekki máli hvort kennarinn ætlaði sér það eða ekki. Freire (1973, bls. 50) segir 

einmitt: „Hinn menntaði maður er hinn aðlagaði maður, því hann passar betur við heiminn“. 

Þar á hann við að menntaður maður hafi aðlagast því að yfir honum sé drottnað, og vill hann 

meina að hugarró kúgarans sé ekki ógnað á meðan fólk aðlagist vel þessari heimsmynd. 

Frelsun gegnum nám byrjar, samkvæmt Freire, á því að jafna valdaskiptingu milli 

nemanda og kennara þar til þeir standa jöfnum fæti og hvor lærir af öðrum. Með því að vinna 

stöðugt að jafnri valdastöðu innan kennslustofunnar og kenna nemendum að taka ábyrgð og 

vera virkir þjóðfélagsþegnar er hægt að stuðla að frjálsara og lýðræðislegra samfélagi (Freire 

1973). Freire var álitinn hættulegur af stjórnvöldum Brasilíu og svo fór að hann var 

handtekinn, pyntaður og gerður útlægur þaðan árið 1964 (Freire Institute, 2020).  



 

 8 

Maisha T. Winn vitnar í Freire í bók sinni Girl Time (Winn, 2011) þar sem 

kennslufræðileg nálgun leiksköpunarnámskeiðs leikhópsins sem hún fylgdi byggist á 

kenningum hans. Þegar unnið er með unglingum sem eru vanir því að talað sé niður til þeirra 

og ákvarðanir teknar fyrir þeirra hönd, líkt og stúlkurnar í fangelsunum sem koma við sögu 

í rannsókn Winn, geta kenningar Freire um kennarann sem jafningja hjálpað til við að ná til 

nemenda. Winn vísar til þess að Freire segi í bók sinni Teachers as cultural workers (Freire, 

1998) að kennarar eigi að stíga inn í heim barnanna, læra þeirra orðaforða og samhengi við 

heiminn til þess að læra af þeim á sama tíma og við kennum. Þetta hefur mér þótt mikilvægt, 

sérstaklega í starfi með unglingum, að virða þeirra menningarheim sem er svo ólíkur mínum. 

Ef við viðurkennum heiminn sem unglingar hrærast í sem sinn eigin menningarheim sem 

við þurfum að læra um og bera virðingu fyrir leggjum við bæði grunninn að virkri hlustun 

kennara og jákvæðu sambandi kennara og nemanda.  

 

1.3 Lausnaleitarnám 

Lausnaleitarnám er námsstefna sem fyrst var tekin upp í McMaster háskóla í Ontario, 

Kanada (Þórunn Óskarsdóttir, 2000). Aðferðin gerir ráð fyrir því að nemendur takist á við 

vandamál og finni lausnir í sameiningu. Til þess nota nemendur rökhugsun, sköpun og ýmsa 

hæfni og leikni sem þeir hafa tileinkað sér. Kennarar hjálpa nemendum að koma auga á 

vandamálið og nemendur skilgreina það, greina og nota umræður og tilraunir til þess að leysa 

það. Til þess að greiða leiðina eru notaðar þrjár spurningar:  

• Hvað vitum við? 

• Hvað þurfum við að vita? 

• Hvað eigum við að gera?  

Aðferðina notaði ég að miklu leyti til þess að hjálpa nemendum að þróa ritverk sín og í 

spunavinnu. Eftirfarandi dæmi er úr rannsóknardagbók minni og sýnir hvernig við notuðum 

spurningarnar. Nemendur höfðu skapað persónu út frá hlut að eigin vali í fyrri æfingu og við 

notuðum þær í spunaæfingu. M, Ó og E eru dulnefni nemenda.  

„M var með sögu um bók sem þráði að láta lesa sig aftur. Ó lék hlutverk bókarinnar en 

E hlutverk eigandans. M gaf þeim aðstæður - bókin lætur sig detta af hillunni og talar 

við eiganda sinn. Leikararnir , Ó og E, byrja að spinna, en eftir stutta stund verður ljóst 

að þau þurfa meiri leiðsögn. Ég bið þau að frjósa og spyr leikarana:  

„Hvað er að stoppa spunann?“  

„það er ekkert að gerast,“ svarar E með pirringstóni. Ég minni þau á samtal úr síðasta 

tíma, að til þess að atriði sé áhugavert þurfi að vera hvörf, eða breytingar. Ég held 

áfram:  

"Hvað getum við gert til þess að gefa bókinni ástæðu fyrir að tala við eigandann? 

Hvers vegna núna?““ (Rannsóknardagbók, 2020)  
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Þessar leiðbeiningar voru til þess ætlaðar að leiða nemendur að því að koma auga á 

vandamálið í spunanum -í þessu tilfelli var „ekkert að gerast“- og nota fyrri þekkingu þeirra 

á hvörfum til þess að finna lausn. Nemendur stungu svo upp á ástæðu fyrir bókina til að tala 

við eigandann og spuninn hélt áfram. Spurningarnar sem ég spurði nemendur voru búnar til 

út frá spurningunum þremur sem notast er við í lausnaleitarnámi, en aðlagaðar aðstæðum. 

Spurningarnar voru til þess ætlaðar að hjálpa nemendum að finna úrlausn spunans í 

sameiningu. Þær spurningar sem ég notaðist við voru eftirfarandi: 

• Hvað er að gerast? 

• Af hverju? 

• Hvað heldur þú að gerist næst? 

• Vantar eitthvað í spunann eða aðstæðurnar til að færa söguna áfram? 

• Skoðum ótta, þrá og híbýli, er eitthvað þar sem við getum notað til þess að halda 

áfram með spunann? (Æfingakver, bls 10).  

Í lausnaleitarnámi geta nemendur leitað til kennarans sem nokkurs konar sérfræðings. 

Kennarinn stjórnar hins vegar ekki ferðinni, heldur er þeim innan handar sem 

samstarfsfélagi. Þessi stefna virkar oft mjög vel í leiklistarstofunni þar sem heildstætt 

leikrænt ferli býður upp á ótal áhugaverð vandamál til þess að leysa. Þegar kennarinn er 

samstarfsaðili er hægt að búa til menningu innan skólastofunnar þar sem hugmyndaríkar og 

skapandi lausnir fá rými og nemendur fá að prófa sig áfram í lausnaleit. Lausnaleitarnám fer 

yfirleitt fram í litlum hópum og byggist á samvinnu og umræðum. Hópurinn okkar var því 

ágætis stærð fyrir þessa aðferð.  
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2. Sjálfsmynd  

Sjálfsmynd er sú hugmynd sem einstaklingur hefur um sjálfan sig, áhrif hans á umheiminn 

og fyrir hvað hann stendur. Sjálfsmyndin er margbrotin og fer eftir aðstæðum hverju sinni, 

það hvernig við upplifum okkur sjálf breytist að einhverju leyti eftir þeim. Þannig getur sama 

manneskja séð sjálfa sig sem móður, vinkonu, dóttur og vinnufélaga. Heildarsjálfsmynd 

okkar liggur einhvers staðar þarna á milli. Erik Erikson, sálfræðingur, sagði að ef unglingi 

tækist ekki að mynda sér sjálfsmynd á þeim aldri gæti það leitt til efasemda hans um eigið 

ágæti og erfiðleika í samskiptum við aðra (Erikson, 1993; Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2020). Áhugavert er að sjálfsmyndin hefur ekki bara áhrif á samband einstaklings við sjálfan 

sig, heldur hefur hún áhrif á samskipti hans við umhverfi sitt. Árið 1997 kom út rannsókn í 

Journal of Personality and Social Psychology um sjálfsmynd og fordóma (Fein & Spencer, 

1997). Rannsóknin var gerð þrisvar alls og niðurstöðurnar sem birtust voru úr þeim öllum. 

Þátttakendum var skipt upp í tvo hópa. Annar hópurinn gerði æfingar sem voru til þess 

ætlaðar að styrkja sjálfsmynd þeirra en hinn gerði engar æfingar. Síðan voru báðum hópum 

sýndar myndir af einstaklingi sem tilheyrði samfélagshóp sem neikvæðar staðalmyndir voru 

bundnar við. Einstaklingar úr hópnum sem hafði gert æfingarnar voru ólíklegri til þess að 

bregðast við myndunum á neikvæðan hátt en einstaklingarnir sem ekki höfðu gert 

æfingarnar. Niðurstaðan benti til þess að einstaklingar með veika sjálfsmynd væru líklegri 

til þess að sýna fordóma sem leið til þess að reyna að styrkja eigin sjálfsmynd. Fólk sem fer 

út í heiminn með sterka sjálfsmynd er ólíklegra en annað fólk til þess að sýna fordóma í garð 

annarra. Ljóst er að sterk sjálfsmynd er forskot í lífinu og ein af undirstöðum heilbrigðra 

samskipta og sambanda. Í rannsókn minni var tilgangurinn að hjálpa nemendum að byggja 

upp eigin sjálfsmynd og til þess nýttist ég meðal annars við kenningar Rosenbergs (1965, 

1979) til að mæla hana og skilgreina. 

2.1 Rosenberg  

Morris Rosenberg var bandarískur sálfræðingur sem kannaði meðal annars sjálfið, 

sjálfsmynd og sjálfsvirðingu. Ég studdist við kenningar hans um mælingar sjálfsmyndar til 

þess að fá hugmynd um sjálfsmynd nemenda (Rosenberg, 1965). Samkvæmt Rosenberg er 

sjálfsvirðing sá hluti sjálfsmyndar sem er mælanlegur og sjálfsvirðing skiptist í tvo hluta. 

Annars vegar er svokallað almennt sjálfsálit (global self-esteem) sem er það hversu vel 

einstaklingi líkar við sjálfan sig í heildina. Hins vegar er sértækt sjálfsálit (specific self-

esteem), sem er hversu mikils einstaklingur metur einstaka eiginleika í fari sínu (Rosenberg, 

1965; Hjördís Rós Jónsdóttir, 2011). Rosenberg þróaði spurningalista sem er til þess gerður 
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að mæla sjálfsvirðingu og eru gefin mismörg stig fyrir svör við spurningunum, minnst engin 

stig og mest 40 stig (Rosenberg 1979). Þeir sem fá minna en fimmtán stig á prófinu hafa 

líklega lága sjálfsvirðingu. Ég byggði spurningalista minn á þessum skala en tók út eina 

spurningu í samráði við rýnivin, vegna aðstæðna nemanda sem tók þátt í námskeiðinu. 

Spurningin sem um ræðir tengdist lífi þessa nemanda á hátt sem ég óttaðist að myndi koma 

honum í uppnám, og ég vildi ekki hætta á að byrja námskeiðið með vanlíðan. 

 

2.2 Maslow 

Þarfapýramídi Maslows er kenning sem gengur út frá því að til þess að við getum lifað 

hamingjusöm og heilbrigð þurfi að uppfylla grunnþarfir okkar. Hann raðar þörfum í fimm 

hæðir, og segir að til þess að hægt sé að uppfylla þarfirnar sem eru á ákveðinni hæð, þurfi 

hæðin fyrir neðan að vera sterk. Neðst í píramídanum eru líkamlegar þarfir, þ.e. fæða, svefn, 

heilsa o.s.frv. Næst kemur öryggi, sem nær yfir fjárhagslegt, líkamlegt og félagslegt öryggi 

- að vita hvaðan næsta máltíð kemur, hvar við sofum og að við eigum stað í samfélaginu. Á 

eftir öryggi kemur umhyggja, en að finna fyrir kærleik í garð sjálfra okkar og annarra og að 

finna að öðrum þyki vænt um okkur er gífurlega mikilvægt. Nátengt kærleiknum er næsta 

skref, virðing. Virðing telur til virðingu annarra en líka sjálfsvirðingu. Þegar allar þessar 

þarfir hafa verið uppfylltar er hægt að snúa sér að sjálfsbirtingu, sem snýr að því hver við 

erum, hver okkar tilgangur er og æðra markmið - hvernig við sjáum okkur sjálf og þar með 

hvernig við eigum samskipti við heiminn (Maslow, 1970). 
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Þarfapýramídi Maslows. 

Unglingar eru mjög leitandi á aldrinum 13-18 ára og eru að reyna að finna sinn stað í 

heiminum. Ef við göngum út frá því að nokkuð sé til í kenningum Maslows er ekki hægt að 

búast við því að þeim takist það nema að minnsta kosti neðstu þremur þörfunum í 

pýramídanum sé mætt. Þannig er ekki hægt að gera ráð fyrir því að glorsoltinn eða vansvefta 

nemandi hafi getu til þess að vinna í uppbyggingu sjálfsmyndar. Því er mikilvægt að við sem 

kennarar sköpum andrúmsloft þar sem við getum unnið eftir þörfum nemenda og mætt 

hverjum nemanda þar sem hann er að hverju sinni. Við getum sýnt þeim virðingu og verið 

þannig fyrirmyndir fyrir þá hegðun. Við getum stuðlað að því að grunnþörfum nemandans 

sé mætt. Ef nemandinn býr við óöryggi getum við skapað öryggi innan stofunnar svo hann 

hafi þó eitthvert öruggt skjól. Sjálfsbirting og sköpun er mannleg þörf og við sem kennarar 

eigum að styðja nemendur í þeirri sjálfskönnun sem þeir þurfa á að halda til þess að stuðla 

að því að þessi þörf sé uppfyllt. 

 

2.3 Að styðja sjálfsmynd 

Sálfræðingurinn Dr. J. Stuart Ablon notar frasann „krakkar standa sig vel ef þeir geta“. Þar 

á hann við að öll börn vilji standa sig vel í námi, en hafi misjafnar þarfir. Ef þörfum þeirra 

er mætt, innan skólastofunnar og utan, munu þau standa sig vel. Stundum er óþarfa áreiti í 

umhverfi þeirra, stundum hefur barnið ekki lært samskiptareglur og sum börn eiga erfiðara 

með að stjórna tilfinningum sínum en önnur. Þetta eru allt misjafnar þarfir sem við getum 
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mætt og hjálpað þeim með til þess að greiða þeim veginn til velgengni. Þetta er að mörgu 

leyti ólíkt hinu hefðbundna skólasamfélagi, þar sem skilaboðin eru oft „krakkar standa sig 

vel ef þeir nenna.“ Það sjónarhorn er ef til vill ekki meðvitað hjá okkur, en það læðist inn 

hjá kennurum - jafnvel þeim sem vilja nemendum allt það besta. Þetta brýst fram í því 

hvernig við tölum við nemendur og hvernig við reynum að leysa hegðunarvanda þeirra. 

Ablon segir að í stað umbunarkerfis eða refsinga ættu kennarar og foreldrar að spyrja 

nemandann og komast að því hvað hann þarf til þess að honum geti gengið vel. 

Umbunarkerfi eru hvatakerfi sem eiga að auka vilja barna til að standa sig vel, en Ablon 

segir að viljinn sé þegar fyrir hendi og þess vegna liggi lausnin ekki í hvatakerfi. Vandamál 

nemenda á jaðrinum eru sjaldan svo einföld að hægt sé að fullyrða að þá langi ekki til að 

ganga vel. Alla langar til þess að ganga vel. Það er á okkar ábyrgð að mæta þörfum þeirra 

og hjálpa þeim að geta gengið vel (Ablon, 2014). Eins og leikkonan Hannah Gadsby sagði:  

 Ef þú elur barn upp við skömm þróast ekki boðleiðirnar í heila þess sem flytja 

 sjálfsvirðingu. (Gadsby, 2018) 

Hér á hún við að barn sem alla tíð trúir því að það sé latt og heimskt lifir við skömm. Þessi 

skömm fer ekki þegar við eldumst, og barnið lærir aldrei sjálfsvirðingu. Ablon segir að starf 

okkar sem kennara sé að mæta hverju barni þar sem það er statt og hjálpa því á þann hátt 

sem það þarfnast. Ég trúi því að einn góður kennari geti haft áhrif í lífi barns - og að gott 

kennarateymi geti gert gæfumuninn fyrir barn sem á erfitt. Með því að gefa þátttakendum 

athygli okkar skilyrðislaust sendum við skýr skilaboð um það að þeirra orð, þeirra tjáning sé 

okkur dýrmæt og að hún veki áhuga okkar. 

Menntamálaráðuneytið gaf árið 2013 út röð hefta um grunnþætti menntunar. Í heftinu sem 

fjallar um heilbrigði og velferð segir: „sjálfsmyndin er ekki meðfædd. Hún er í sífelldri 

mótun alla ævi. Smám saman fá börn í gegnum umhverfi sitt og samskipti við aðra skilaboð 

sem þau raða svo saman í sjálfsmyndina“ (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og 

Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 20). Sem sagt, við höfum bein áhrif á sjálfsmynd nemenda 

okkar og okkur ber skylda til þess að hafa það í huga og senda þeim jákvæð skilaboð.  

Þegar við sendum þau skilaboð að þeir nemendur sem eiga erfitt hafi einfaldlega ekki viljann 

eða viljastyrkinn til að ganga vel, erum við að stimpla þau sem annars flokks nemendur. 

Börn og unglingar skynja þetta, og ef þeim er sagt nógu oft að þau séu löt eða nenni bara 

ekki að læra, fara þau að trúa því og sjálfsmyndin þeirra skaddast. Svona endum við með 

nemendur sem er sama um námið, því þau hafa fengið þessi skilaboð, jafnvel þegar þau 

reyna sitt besta, að þau séu löt og ekki eins góð og aðrir nemendur sem læra hraðar, hljóðlátar 

eða auðveldar.  
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En hvað ef við sleppum tökunum á þessu? Hvað ef við prófum verkefni sem er um 

nemandann sjálfann og fer algjörlega eftir getu hans og áhuga? Við biðjum nemendur að 

vinna út frá eigin reynslu, úr þeirra eigin hugarheimi. Ekkert er rétt eða rangt, því við viljum 

bara þeirra rödd og þeirra orð. Þeim getur ekki mistekist, því þetta er ferli þar sem við erum 

að læra saman á hátt sem rennir stoðum undir þeirra sjálfsálit.  

2.4 Samkennd 

Þroskasálfræðingurinn Charisse Nixon segir að til þess að unglingar geti átt jákvæð 

samskipti þurfi að leggja áherslu á samkennd. Þetta, samkvæmt henni, getum við gert með 

því að deila okkar sögum. Með því séum við að gefa af okkur, tjá okkur, segja frá okkar 

sjónarhorni (Nixon, 2016). Með því að hlusta á aðra séum við að tengja við þá, heyra nýtt 

sjónarhorn og ef til vill uppgötva að við eigum eitthvað sameiginlegt. Heilbrigð samskipti 

hafa mikil og jákvæð áhrif á sjálfsmynd unglinga, þar sem eitt af því sem við sjáum hjá þeim 

er að þeir eru að leita að stað þar sem þeim finnst þau passa inn, stað þar sem þeim er tekið 

eins og þau eru og geta reitt sig á aðra. Hluti af sjálfsmynd okkar er hvernig við upplifum 

okkar samskipti við aðra og áhrif á heiminn í kringum okkur (Aldís Guðmundsdóttir, 2020).  

Breski hjúkrunarfræðingurinn Theresa Wiseman (1996) gaf út grein þar sem hún setti fram 

kenningu um að samkennd megi skipta upp í fjóra hluta.  

Ég tel að þessi kenning nýtist í starfi til þess að kenna unglingum að þekkja og tjá samkennd. 

Í gegnum leiksköpunarferlið förum við í hvern hluta fyrir sig, þó nemendum sé það ekki 

endilega ljóst.  

• Sjónarhorn - Hér er átt við að hlusta á sjónarmið annarra og að gefa því rými. Að 

skilja að sjónarmið hvers og eins er sannleikur fyrir honum. 

• Að dæma ekki - Hér er átt við að við verðum að forðast að dæma aðstæður 

annarra: hvorki að bregðast of harkalega við aðstæðum né gera lítið úr þeim. Þegar 

okkur er sagt frá erfiðleikum er auðvelt að dæma þá út frá okkar eigin lífi, en eins 

og í fyrsta hluta verðum við að taka mið af sjónarhorni þess sem segir okkur frá.  

Kennari verður að vera fyrirmynd þegar að þessu kemur. Við getum sett reglur 

innan skólastofunnar um að dæma ekki hvort annað og að hlusta, en það skiptir 

miklu máli að kennarinn skapi andrúmsloft þar sem hægt er að deila sögum 

fordómalaust. 

• Að sjá eða skilja tilfinningar annarra - Þessi hluti getur reynst sumum erfiður. 

Við getum mörg lesið tilfinningar og brugðist við þeim, en margar ástæður geta 

legið að baki því að einstaklingur á erfitt með að lesa tilfinningar. Unglingar eru til 

dæmis oft ekki góðir í að lesa líkamstjáningu og svipbrigði annarra og mistúlka oft 

viðbrögð þeirra sem reiði gagnvart sér (Nixon, 2016). Hér held ég að unglingar 

strandi stundum þegar kemur að samkennd. Þeir halda að fólk sé að fylgjast með 
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þeim í mun meiri mæli en það er í raun og veru að gera. Þeir eiga það til að 

bregðast við áreiti alls ótengdu þeim sem persónulegri árás (Nixon, 2016). Ég tel að 

það sé mikilvægt fyrir þá sem vinna mikið með unglingum að vera á varðbergi 

gagnvart tilhneigingu og vinna á móti henni þegar hægt er. Ein leið til þess að vinna 

á móti henni er að hvetja nemendur til að spyrja aðra hvernig þeim líði, frekar en að 

ákveða það innra með sér að viðbrögð skólafélaga stafi af neikvæðum tilfinningum 

í þeirra garð. Kennari getur einnig verið fyrirmynd í þessari hegðun og verið 

duglegur að spyrja nemendur hvernig þeim líði og hvað þau séu að hugsa. Það 

skapar andrúmsloft þar sem svona spurningar eru ósköp eðlilegar og auðveldar 

nemendum að spyrja þeirra þegar þeir eru óvissir. 

• Að sýna öðrum að þú sjáir tilfinningar þeirra. - Það þarf ekki að vera flókið að 

sýna öðrum að við skiljum þá. Við mannfólk höfum ótal leiðir til þess að miðla 

þessum upplýsingum. Við föðmumst, sitjum saman, bjóðum vatn að drekka eða 

finnum aðra leið til þess að sýna skilning í verki. Stundum getur verið best að segja 

það hreint út: „ Ég sé að þú ert sorgmædd." Mikilvægt er að reyna ekki að laga 

tilfinningar annarra, heldur sýna þeim að við skiljum og leyfa þeim að finna fyrir 

tilfinningum (Wiseman, 1996).  

Hluti af sjálfsmynd einstaklings er upplifun hans af þeim áhrifum sem hann hefur á 

umhverfið. Að hafa áhrif á umhverfi sitt, að finna fyrir því að maður skipti máli, að finna að 

maður eigi stað í heiminum er mikilvægt við byggingu sterkrar sjálfsmyndar.  

Eins og ég minntist á hér að ofan er megináskorun unglingsáranna að mynda sjálfsmynd og 

finna þennan samastað í heiminum (Aldís Guðmundsdóttir, 2020). Unglingar eru að þroskast 

frá bernsku og verða að fullorðnum einstaklingum og því er mikið umrót í þeirra lífi. Á sama 

tíma er kynþroskinn við völd og alls konar tilfinningar sem voru áður óþekktar skjóta upp 

kollinum. Unglingar standa á tímamótum í sínu lífi og þurfa bæði stuðning og sjálfstæði til 

þess að læra að mynda heilbrigða sjálfsmynd og sambönd.  
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3. Aðferðafræði 

Ég ákvað að rannsaka hvort ég gæti nýtt leiksköpunaraðferðina (playmaking) (Sklar, 2007; 

Winn, 2011) í mínu starfi með 13-15 ára unglingum til þess að hjálpa þeim að byggja 

jákvæða sjálfsmynd. Ég vissi að þörfin var til staðar af fyrri samskiptum mínum við 

nemendur. Margir minna nemenda höfðu margt að segja, en ekki vettvang sem var 

sérstaklega hannaður fyrir þau að deila sínum sögum. Í samstarfi við vinnuveitendur mína 

skipulagði ég stutt námskeið fyrir nemendur unglingadeildar skólans. Námskeiðið var leið 

fyrir mig til þess að þróa mín vinnubrögð og komast að því hvar ég þyrfti að setja áherslurnar 

í kennsluáætlun.  

3.1 Starfendarannsókn 

Starfendarannsókn er ein tegund eigindlegra rannsókna sem byggist á því að rannsakandinn 

kanni eigið starf. Hann kemur auga á vandamál, eitthvað sem hann vildi gjarna bæta eða 

eitthvað sem hann vill skoða betur í sínu starfi. Því næst setur hann upp aðstæður þar sem 

hann gerir inngrip í starfið og skrásetur hvað gerist í beinu framhaldi (Cohen & Manlon, 

1989) 

Þessi tegund rannsóknar stefnir ekki að því að finna eina rétta svarið við spurningu. 

Starfendarannsóknir gera ráð fyrir því að þekking sé skapandi ferli sem allir taki þátt í bæði 

vitsmunalega og líkamlega. Rannsakandinn og þátttakendur eru því að vinna saman að því 

að finna eða skapa nýja þekkingu (Cohen & Manlon, 1989). 

Ég hef tekið eftir því í gegnum starf mitt með unglingum að margir nemenda eiga í einhvers 

konar erfiðleikum með sína sjálfsmynd og sjálfsálit og eftir stutta leit fann ég rannsóknir 

sem studdu þessa athugun mína (Hjördís Rós Jónsdóttir, 2011; Arna Garðarsdóttir & Margrét 

Malena Magnúsdóttir, 2010;). Þegar ég kom auga á þennan vanda fór ég að velta fyrir mér 

hvort ég gæti fundið aðferðir innan leiklistar sem myndu hjálpa þeim við að styrkja sína 

sjálfsmynd. Ég skoðaði rannsóknir sem hafa verið gerðar á tengslum leiklistar og 

sjálfsmyndar (Elísabeth Lind Ingólfsdóttir, 2014; Conard & Asher 2000) og virtist vera að 

fylgni væri milli leiklistar og bættrar sjálfsmyndar barna sem hana lærðu. 

Starfendarannsóknir ganga í hringi. Það er að segja, rannsóknin gengur gegnum endurtekin 

ferli þar sem aðferðirnar eru greindar og metnar áður en þær eru endurteknar. Þessi rannsókn 

er í raun fyrsti hringur í stærra ferli. Næsti hringur gæti verið að endurtaka rannsóknina og 

þá til lengri tíma eða oftar í viku (McNiff, 2010). Niðurstöður þessarar rannsóknar gera mér 

kleift að endurskoða ferlið með tilliti til þeirra gagna sem ég hef og þróa mínar aðferðir út 

frá þeim.  
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3.2 Þátttakendur 

Þeir nemendur sem tóku þátt í rannsókninni eru nemendur sem ég hafði boðið að taka þátt í 

samstarfi við námsráðgjafa. Allir nemendurnir voru í unglingadeild Vættaskóla í Grafarvogi 

og var þeim nemendum boðið sem við töldum hafa mestan ávinning af námskeiðinu. Þar af 

voru stúlkur í meirihluta, en á námskeiðinu voru þrjár stúlkur og einn drengur. Úrtakið var 

ekki mjög stórt, en þó taldi ég að ég gæti fengið nokkuð góða hugmynd um hvernig ég gæti 

nýtt mér aðferðina út frá þessu námskeiði. Hópurinn var lítill en fjölbreyttur, þátttakendur 

voru í mismunandi hópum félagslega og dreifðust á alla árganga unglingadeildar. Hluti 

nemenda var með greinda námsörðugleika og tók ég tillit til þess við skipulagningu 

námskeiðsins og kennslu.  

3.3 Námskeiðið 

Rannsóknin mín samanstóð af átta vikna námskeiði í samvinnu við Vættaskóla í Grafarvogi, 

en þar vann ég sem leiklistarkennari meðan á rannsókninni stóð og var því í þeirri góðu stöðu 

að krakkarnir þekktu mig. Mér fannst þetta mikilvægur liður af því unglingar geta verið lengi 

að hleypa nýju fólki að sér og í raun var ég líka þátttakandi í rannsókninni. Það er jú mitt 

starf sem ég er að skoða. Á þann hátt eru starfendarannsóknir áhugaverðar, því 

rannsakandinn er líka þátttakandi (Cohen & Manlon, 1989). 

Tímar voru einu sinni í viku. Ég byrjaði með kennsluáætlun sem þó var opin fyrir breytingum 

eins og mér fannst þarft því ég vildi geta hlustað á hópinn. Þetta varð mikilvægur hluti 

rannsóknarinnar, því ég fann það um leið að ég þurfti að aðlaga kennsluáætlunina að 

þátttakendum. Ég fann það hratt að leiklistinni var ekki gert nógu hátt undir höfði í 

upprunalegri áætlun. Nemendur virtust bregðast betur við efninu þegar við stóðum upp og 

unnum úti á gólfi - ritunin fylgdi svo þeim æfingum. Strax eftir fyrsta tíma aðlagaði ég 

kennsluáætlunina - og svo eftir hvern tíma, liggur við. Hver kennslustund var 90 mínútna 

löng og ég tel að það hafi verið rétt ákvörðun. Klukkustund hefði verið of stutt, en eftir einn 

og hálfan tíma eru nemendur þreyttir, sérstaklega þar sem námskeiðið var eftir skóla. Eftir 

fyrstu kennslustund tók ég eftir því að sumir nemenda minna voru lengi að taka saman eigur 

sínar og vildu vera eftir að spjalla. Eftir það gaf ég mér stutta stund eftir hvern tíma í 

óformlegar umræður fyrir þá sem vildu. Nemendur sem lá eitthvað á hjarta gátu þá sagt mér 

frá því og ég gat hlustað af athygli. Þessi tími gerði það að verkum að nemendur áttu 

auðveldara með samskipti okkar á milli og mér fannst ég tengjast þeim og skilja þá betur. 

Auk þess var meiri vinnufriður í tímum þegar nemendur vissu að ég gæfi þeim tíma til þess 

að spjalla um daginn og veginn eftir tímann.  
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3.4 Kófið  

Þegar starfendarannsóknin var hálfnuð skall á heimsfaraldur veirusjúkdómsins COVID-19 

og ríkisstjórnin setti á samkomubann. Því varð eðlilega hlé á námskeiðinu. Óhætt er að segja 

að þetta hafi verið viss eldskírn fyrir mig, glænýja kennarann, en ég gerði mitt besta til þess 

að halda dampi.  

Vegna sóttvarnarlaga dró mikið úr öllum kennslustundum við skólann, kennsla 

umsjónarkennara í unglingadeild og á miðstigi fór að miklu leyti fram á netinu og list- og 

verkgreinar féllu alveg niður. Skólaliðar unnu hörðum höndum við að sótthreinsa 

kennslustofur fyrir og eftir tíma hjá hverjum bekk fyrir sig, og nemendur voru aldrei fleiri 

en tuttugu í stofu. Auk þessara ráðstafana féll félagsstarf alveg niður og eins og gefur að 

skilja höfðum við ekki lengur aðgang að kennslustofu fyrir námskeiðið. Þegar hér er komið 

við sögu eru fjórar kennslustundir eftir og nemendur byrjaðir á lokahluta verkefnisins. Ég 

íhugaði að halda tímana í gegnum netið, með myndspjalli eða vikulegum verkefnum. Að 

lokum tók ég ákvörðun í samráði við rýnivin og leiðbeinanda um að gera alveg hlé á 

námskeiðinu og einbeita mér frekar að heimildavinnu á meðan. Þetta var bæði til þess að 

virða sóttvarnarreglur og til þess að bæta ekki á álagið sem var þegar á nemendum.  

Ég vann þó áfram við skólann, og rakst stundum á nemendur þegar þeir voru á leið í eða úr 

sínum vikulegu tímum. Auk þess vorum við með hópspjall á netinu sem þeir gátu notað til 

þess að hafa samband við mig. Þegar ég talaði við nemendur á meðan samkomubannið stóð 

tók ég eftir því að flest áttu þeir erfiðara með að koma hlutum í verk þegar rútínan þeirra var 

ekki lengur til staðar og nokkur þeirra sögðu mér að þeir söknuðu námskeiðsins. Unglingar 

eru sérstaklega viðkvæmir fyrir skyndilegum breytingum og streituvaldandi atburðum 

(Hjördís Rós Jónsdóttir, 2011). Þegar streitan sem fylgir heimsfaraldri og stórfelldri röskun 

á eðlilegu lífi þeirra bætist ofan á stress og minni afköst námslega verð ég að velta fyrir mér 

hvaða áhrif heimsfaraldurinn hafði á þeirra sjálfsmynd. 

Einn nemenda minna kom ekki aftur eftir samkomubannið. Þessi nemandi stóð þegar höllum 

fæti félagslega. Við höfðum tekið því fagnandi að hann virtist vera að tengja við aðra 

þátttakendur á námskeiðinu og jafnvel hitta þá utan skipulagðra tíma. Eftir samkomubannið 

sá ég hann ekki aftur, né heyrðu aðrir þátttakendur frá honum og í því felst óneitanlega 

afturför. Mörg ungmenni sem áttu erfitt með samskipti og félagsfærni þurftu nú að takast á 

við margra vikna tímabil þar sem þau gátu ekki reitt sig á skipulagt félagsstarf til þess að 

hitta jafningja. Við þurftum öll að eiga við einangrun og einmanaleika á þessum vikum sem 

við máttum lítið sem ekkert umgangast aðra. Ég velti fyrir mér hvort þessi einangrun og 
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einmanaleiki muni halda áfram hjá þeim unglingum sem komu verst út úr samkomubanninu 

félagslega.  

3.5 Rýnivinur 

Þar sem ég var að rannsaka eigið starf fannst mér mikilvægt að hafa einhvers konar utan að 

komandi álit. Einhvern sem gat haldið uppi spegli fyrir mig til þess að sjá nýtt sjónarhorn, 

hjálpað mér að grisja frá þau gögn og niðurstöður sem skiptu máli og átt gagnrýnið samtal 

um hverja kennslustund. Því ákvað ég að fá til liðs við mig samverkamann (e: critical 

friend). Samverkamenn þekkjast í starfendarannsóknum og gegna alls kyns hlutverkum, allt 

frá því að stökkva inn í rannsókn til að veita hjálparhönd í tíma að því að liggja yfir 

niðurstöðum til að veita annað sjónarhorn við greiningu þeirra. Rannsakandinn einbeitir sér 

að því að bæta starf sitt innan kennslustofunnar en samverkamaður styður við lærdóm 

rannsakanda (Elliott, 1985). 

Rýnivinur minn var Hans Hansen (Hansi). Hansi hefur mikla reynslu af sjálfboðastarfi með 

unglingum og hefur til dæmis starfað við friðarfræðslu með unglingum í sumarbúðum og 

ungmennastarfi á vegum samtakanna CISV International. Einnig var hann ábyrgðarmaður 

fyrir mánaðarlanga sýningarferð sem ég skipulagði fyrir unga leikara á Fringe 

leiklistarhátíðina í Edinborg árið 2017. Hann þekkir því mína starfshætti og við höfum þegar 

byggt traust okkar á milli en rannsóknir hafa sýnt að samverkamenn hjálpa meira við 

rannsóknir ef gott samband er milli þeirra og rannsakenda (Kember, Ha, Lam, Lee, NG,  

Yan, &Yum, 1997). Eftir hvern tíma námskeiðsins settumst við niður saman og ræddum 

hvað okkur þótti ganga vel, hvar við mættum grípa inn í og framfarir nemenda. Auk þessara 

gagnrýnu samtala fann ég að tveir leiðbeinendur virkuðu betur en einn, því í ferlinu græddu 

nemendur mjög á því að hafa mikinn aðgang að okkar aðstoð og reynslu. Þegar að því kom 

að nemendur skrifuðu lokaverk sín, gátum við til dæmis, tekið langan tíma með hverjum 

nemanda til þess að ræða verk þeirra og hjálpa þeim. Nemendur unnu á misjöfnum hraða í 

skrifum sínum og með því að skipta hópnum upp gátum við komið til móts við þarfir fleiri 

nemenda en ég hefði getað ein.  

3.6 Gögn 

Á meðan á námskeiðinu stóð hélt ég dagbók, en dagbækur eru mikið notaðar í 

starfendarannsóknum (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Rannsakandi skrásetur þá tíma í 

smáatriðum og greinir svo færslur dagbókarinnar ásamt öðrum gögnum. Dagbókin var 

einnig mikilvægt tól til þess að skrifa mig gegnum hugleiðingar og pælingar. Auk 

dagbókarinnar notaðist ég við upptökur á samtölum mínum við Hansa þar sem við ræddum 

hvern tíma eftir að honum lauk. Þessar upptökur reyndust mér dýrmætar við úrvinnslu gagna 
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og gerð æfingakversins. Auk þessara viðtala var ég í sambandi við námsráðgjafa skólans. Sú 

samtöl voru óformleg og spurningar ekki fyrirfram ákveðnar, heldur fylgdu samtalinu hverju 

sinni. Samskipti mín við námsráðgjafa voru bæði til þess fallin að ígrunda aðferðir mínar og 

til þess að standa vörð um hagsmuni nemenda.  

Ég útbjó kver með æfingum sem ég notaði í leiksköpunarferlinu. Kverið vona ég að gæti 

gagnast öðrum kennurum sem hafa áhuga á að nýta sér aðferðina í kennslu. Kverið, ásamt 

bók með verkum nemenda, fylgir með sem viðauki.  

3.7 Mat 

Samkvæmt kenningum sænska sálfræðingsins Erikson um sálfélagslega kreppu eru 

nemendur að mynda sér sína sjálfsmynd á aldrinum tólf til átján ára. Stóra spurningin sem 

þeir eru að kljást við er „hver er ég?“. Þeir unglingar sem finna svar við þessari spurningu 

fara út í heiminn með sterka sjálfsmynd, en aðrir eiga erfiðara með hana (Erikson, 1993; 

Aldís Guðmundsdóttir, 2020). 

Til þess að fá einhverja mynd af því hvort námskeiðið hafi jákvæð áhrif bað ég nemendur 

að svara spurningalista í byrjun verkefnis til þess að fá tilfinnningu fyrir því hvar þeir væru 

stödd. Spurningalistinn er byggður á Rosenberg sjálfsmyndarskalanum. Upprunalega hafði 

ég hugsað mér að láta þá taka prófið tvisvar og bera saman niðurstöðurnar fyrir og eftir 

námskeiðið. Ástæða þess að ég ákvað að leggja spurningarnar ekki aftur fyrir þá er röskunin 

sem varð þegar COVID-19 skall á. Í stað átta vikna samfellds námskeiðs varð úr að 

nemendur fengu átta tíma námskeið á þremur mánuðum - með langt bil um mitt námskeiðið. 

Ég efaðist hreinlega um hversu marktækur spurningalistinn yrði fyrst það var svona stór 

breyta sem ég gat ekki reiknað með. Svo í staðinn fylgdumst við Hansi með framförum 

nemenda og reyndum frekar að leggja mat á hvaða aðferðir virtust ná best til nemendanna.  

Eftir sjálfsmatið fylgdumst við Hansi með þátttakendum og tókum eftir breytingum á virkni, 

þátttöku og samvinnufýsi ásamt áræðni í spunaæfingum. Einnig fylgdumst við með 

breytingum á því hvernig nemendur sögðu okkur frá verkum sínum og hvernig þeir deildu 

þeim með öðrum.  

3.8 Siðfræði 

Þótt rannsóknin sé á mínu eigin starfi en ekki á þátttakendum eru ákveðnir siðferðislegir 

þættir sem ég hafði í huga við framkvæmd rannsóknarinnar. Í fyrsta lagi var öllum 

þátttakendum, foreldrum þeirra og skólastarfsmönnum ljóst frá upphafi að námskeiðið væri 

hluti af meistaraverkefni mínu. Í tölvupóstsamskiptum við foreldra útskýrði ég það ásamt 

tilgangi rannsóknarinnar og mínum fræðilega bakgrunni. Einnig lagði ég mig fram um að 

halda fyllsta trúnað við nemendur og koma þeir hvergi fram undir nafni í ritgerð þessari, auk 
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þess sem ég greini ekki frá kyni þeirra eða auðþekkjanlegum persónueinkennum. Þar sem 

vitnað er til nemenda hef ég gefið þeim bókstaf sem dulnefni og tala um alla nemendur óháð 

kyni. Ég gerði mér grein fyrir því að leiksköpun sem tól til valdeflingar getur verið á mörkum 

leiklistarkennslu og leiklistarmeðferðar. Með mikilli rannsóknarvinnu, varfærni og samráði 

við rýnivin hef ég passað mig að halda mig við kennslufræðina og að fara ekki yfir í 

leiklistarmeðferð. Ég er ekki meðferðaraðili og hef ekki þau verkfæri sem 

leiklistarmeðferðarfræðingur hefur og það væri í hæsta máta óábyrgt af mér að ætla mér þann 

sess.  
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4. Leiksköpunaraðferðin 

Daniel Judah Sklar er  rithöfundur og kennari frá Bandaríkjunum. Árið 2007 gaf hann út bók 

sem rakti ferli hans í kennslu leiksköpunar við skóla í Suður-Bronx (Sklar, 2007). Í bókinni 

lýsti hann vinnu sinni með börnum í sjötta bekk grunnskóla og ferlinu sem nemendur notuðu 

til að skrifa og setja á svið sín eigin leikrit. Auk þess deildi Sklar æfingum sínum og 

kennsluáætlun ásamt hugleiðingum um hvernig best væri að nota aðferðina í framtíðinni. 

Hann tvinnar saman leiklist og ritlist til þess að hjálpa nemendum að þróa verk sín. Sklar 

vann náið með umsjónarkennara barnanna, konu sem í byrjun ferlisins virtist ekki hrifin af 

því að listkennsla tæki upp tíma í töflu barnanna, og samtöl þeirra eru leið fyrir hann til þess 

að rýna í eigin aðferðir í textanum. Skólinn sem Sklar skrifar um er almenningsskóli þar sem 

nemendur koma margir frá lítt efnuðum fjölskyldum og fann hann fyrir því að listkennsla 

sat á hakanum. Eftir að bókin kom út fór Sklar að vinna fyrir 52nd street project, samtök 

sem standa fyrir hinum ýmsu leiklistarnámskeiðum fyrir börn í nærumhverfi sínu í New 

York. Þar býður hann upp á leiksköpunarnámskeið þar sem nemendur skrifa leikrit og 

fullorðnir leikarar flytja þau (Sklar, 2007; 52nd street project, 2020). 

Í Atlanta í Bandaríkjunum hefur leikhópurinn Synchronicity notað aðferðina í átaki sínu 

Leiksköpun fyrir stelpur (e. Playmaking for girls). Átakið gengur út á það að vinna með 

stúlkum í unglingafangelsum og á fósturheimilum til þess að skrifa leikrit út frá eigin reynslu 

(Synchronicity, 2020). Námskeiðinu er ætlað að vera valdeflandi fyrir þátttakendur og hjálpa 

þeim að sjá eigin sögu í nýju ljósi. Kennslu-listamennirnir, eins og Synchronicity kallar 

leiðbeinendur, vinna með stúlkunum, eða listamönnunum, að minnsta kosti á meðan á 

námskeiðinu stendur. Stúlkurnar vinna í hópum og skapa verk frá upphafi til enda. Margar 

stúlknanna sem taka þátt í átakinu hafa aldrei komið í leikhús áður, hvað þá lagt stund á 

leiklist í skóla. Því er námskeiðið ný reynsla fyrir þær flestar og er eitt markmiða átaksins að 

opna augu þeirra fyrir nýjum möguleikum í lífinu (Winn, 2011). 

Stúlkunum býðst einnig að taka þátt í sumarstarfi námskeiðsins eftir að þær koma út úr 

fangelsi, þar sem þær ferðast í önnur unglingafangelsi og flytja verk sín fyrir aðrar stúlkur. 

Sumarstarfið gerir það einnig að verkum að þær finna sér tilgang og verkefni sem ekki 

tengjast aðstæðunum sem komu þeim í fangelsi.  

Maisha T. Winn fylgdi Synchronicity leikhópnum eftir og skrifaði bók um starf þeirra (Winn, 

2011). Í bókinni talar hún um „Já, og...“ heimsspekina. „Já, og...“ er hugtak sem notað er í 

spunavinnu í leiklist. Þegar leikarar spinna saman er „já, og...“ fyrsta reglan. Leikarar taka 
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við öllum hugmyndum í spuna (já) og bæta einhverju við hana (og...) . Syncronicity hefur 

þetta hugtak að leiðarljósi í allri sinni vinnu og leitast við að loka aldrei á hugmyndir 

þátttakenda. Margir þeirra skjólstæðinga heyra neitanir allan daginn, alla daga og eitt fyrsta 

skref kennslulistamanna er að skapa jákvætt andrúmsloft þar sem stúlkurnar upplifa að 

hlustað sé á þær (Winn, 2011) .  

4.1 Reynslur og sögur   

Leiksköpunaraðferðin notast við reynslur og sögur nemenda til að byggja leikverk. Með því 

að byggja á sögum nemenda myndar leiksköpun umhverfi þar sem hlustað er á nemendurna 

og þeir hlusta hver á annan. Ólíkt hefðbundnum spunaverkum þar sem öll sagan er spunnin 

í sameiningu er áhersla lögð á þjálfun ritlistar samhliða leiklist. Nemendur skrifa yfirleitt 

verk sem samnemendur þeirra setja á svið, þótt einnig sé þekkt að fullorðnir atvinnuleikarar 

setji á svið leikrit eftir ung skáld. Báðar leiðir hafa sína kosti og galla. Þegar atvinnuleikarar 

taka að sér verkin tekur styttri tíma að setja þau upp, því leikarar með reynslu eru oft fljótir 

að ná verkunum. Auk þess veitir það ungum höfundum stolt og ábyrgðartilfinningu að 

leikstýra fullorðnum leikurum og loks að sjá verk sín leikin af þeim á sviði. Þegar nemendur 

taka að sér öll hlutverk í uppsetningu þjálfast þeir enn frekar í samvinnu og samsköpun. Í 

uppsetningu leikverks skapast lítið samfélag þar sem allir hafa hlutverk og tilgang. Litla 

samfélagið gefur þátttakendum stað þar sem þeir geta átt samastað og skapar hóp sem vinnur 

saman á skilvirkan og áhrifaríkan máta. Þessi hluti verkefnis kennir nemendum að taka 

lýðræðislegar ákvarðanir og taka tillit til samfélagsins alls (Cahill, 2002). 

Í leiksköpun skrifar hver nemandi um eigin minningu út frá kveikju frá kennara. Í framhaldi 

af því spinna samnemendur verkið og halda ef til vill áfram með það. Höfundarnir og 

áhorfendurnir ræða spunann og nýta innlegg bekkjarfélaga sinna til þess að bæta verkið. Með 

þessum umræðum og spunaæfingum skapast smám saman verk sem síðan er sviðsett. Í 

ferlinu býr valdefling og traust, nemendurnir stunda virka hlustun, gefa hvoru öðru endurgjöf 

og taka ábyrgð á að setja upp fullklárað verk.  

 4.1.1 - Hvernig veljum við reynslu til að skrifa um? 

Eitt af því sem ég rak mig á er það að nemendur eiga til að stökkva beint í að leita að 

djúpstæðri eða sársaukafullri reynslu sem hafði áhrif á líf þeirra. Það er mikilvægt að hvetja 

þá til þess að stökkva ekki beint í að skrifa um sársaukafull atvik. Það er ekki tilgangurinn 

með námskeiðinu. Þegar við tölum um reynslu er einfaldlega átt við eitthvað sem nemandinn 

upplifði. Þótt milljón manns hafi upplifað sama hlut, hefur ekkert þeirra upplifað hann á 
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sama hátt. Því er hvert einasta augnablik dýrmætt og merkilegt. Þegar það skapast menning 

innan námskeiðsins þar sem nemendur fara að keppast um stærsta eða merkilegasta atvikið 

er auðvelt að missa sjónar á þessum hluta. Það er alltaf einhver nemandi sem finnst hann 

ekki hafa neitt merkilegt að skrifa um. Að hann hafi ekkert að segja. En allir eiga einhverja 

sögu, og jafnvel minnsta saga er merkileg þegar við deilum henni með öðrum og tengjum 

þannig hvort við annað. Auk þess eiga ekki allir stórar og lífs-breytandi sögur, eða vilja 

einfaldlega ekki tala um þær. Þótt ég vilji styðja nemendur í sköpun og sjálfskönnun þýðir 

það ekki að ég hafi verkfærin til þess að hjálpa nemanda að vinna úr erfiðri reynslu. Það væri 

því í hæsta máta óábyrgt af mér að byrja að kafa með þeim í erfiða reynslu og senda þá svo 

áfram út í heiminn án þess að veita þeim þá hjálp sem þeir eiga skilið.  

Einn nemenda minna byrjaði á að skrifa um áfall sem hann hafði orðið fyrir en aldrei unnið 

úr. Ég fann að hann langaði til þess að ræða það, en ég vissi líka að þetta átta vikna námskeið 

væri ekki rétti vettvangurinn til þess að opna á áföll í fyrsta skipti. Ég vildi samt auðvitað 

ekki loka á hans sköpun og var því á báðum áttum með hvað skyldi gera. Úr varð að ég 

spjallaði við nemandann og bað hann að skipta um sögu, en bauð honum að ræða við mig 

um það sem hann hafði að segja. Auk þess vísaði ég honum áfram á námsráðgjafa, sem var 

betur í stakk búinn til þess að veita honum hjálp umfram það að hlusta einfaldlega og veita 

stuðning. Ungur kennari getur auðveldlega lent í þeirri gildru að langa til að bjarga 

heiminum. Þá er auðvelt að leyfa sér að halda að með svona trausti nemanda sértu að gera 

eitthvað rétt. En kennari er ekki meðferðaraðili, og þótt við getum veitt stuðning, umhyggju 

og eyra sem hlustar er það ekki okkar staður að reyna að vinna úr áföllum.  

4.2 Ritlist 

Sumir nemendur eiga mjög auðvelt með hefðbundnar kennsluaðferðir og standa sig vel að 

því er virðist áreynslulaust. En þeir nemendur sem læra á annan hátt eru ekki verri á nokkurn 

hátt og þeir geta líka notið skapandi skrifa.  

Samkvæmt aðalnámsskrá á nemandi, við lok sjöunda námsárs, að hafa fengist við skapandi 

skrif og samið sögur, ljóð og leikþætti (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2011). Sumir 

nemendur eiga auðvelt með þetta um leið og finna sig í þessari tegund listsköpunar. Aðrir 

nemendur eiga erfiðara með skapandi skrif og þá sérstaklega þegar þeir sjá ekki tilgang með 

þeim. Með því að gera meira úr afurð skrifanna, að setja þau á svið og upphefja þau getum 

við gefið ólíkum nemendum tækifæri til þess að upplifa gleðina sem fylgir því að skrifa 
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skapandi texta. Að fá hjálp samnemenda í gegnum spuna til þess að skrifa saman getur líka 

hjálpað börnum sem finnst best að vinna í hóp.  

Í okkar ferli fann ég fyrir stíflu hjá nemendum í fyrstu ritæfingunum. Stundum fannst þeim 

æfingin einfaldlega asnaleg. Í minni vinnu með þeim hef ég tekið eftir því að unglingar tengja 

ekki við æfingar sem þeim finnast asnalegar. Asnalegar æfingar eru hraðlest til áhugaleysis 

hjá mínum nemendum.  

Við styttum ritunarhluta æfingarinnar og færðum okkur yfir í að spinna í hlutverki. Þá fékk 

höfundurinn að fylgjast með og stýra spunanum á meðan tveir samnemendur stigu inn í 

hlutverk leikara og léku persónur í aðstæðum sem höfundurinn hafði skrifað. Auk höfundar 

og leikara var einn nemandi líka ritari og skrifaði niður í grófum dráttum það sem gerðist í 

spunanum. Ritarinn var ótrúlega dýrmætur, því þá gat höfundurinn einbeitt sér að því að 

hlusta á spunann og njóta þess að skjóta hugmyndum til leikaranna. Eftir spunann fékk 

höfundurinn svo glósur ritarans og byggði stuttan leikþátt út frá þeim. Eftir spunann var allt 

annað andrúmsloft yfir sköpuninni. Nemendur voru spenntir og fannst þeir vera að skrifa 

með ásetningi. Munurinn var ótrúlegur. Þegar að því kom að skrifa verk sem setja skyldi á 

svið höfðu nemendur nýjan metnað fyrir því sem þeir voru að gera. 

4.3 Samvinna  

Ég varð vör við öruggari vinnubrögð og aukna sköpunargleði hjá nemendum þegar þeir unnu 

saman. Þegar höfundur fékk aðra til að leika eða spinna út frá verkum sínum opnaði það 

umræðu sem hjálpaði öllum. Það var ekki óalgengt að nemandi stoppaði í miðjum 

samræðum til að hripa niður hugmynd eða lausn á vandamáli sem komið hafði upp. 

Samvinnunám er regnhlífarhugtak sem nær yfir aðferðir þar sem samvinna nemenda er 

lykilatriði í kennslu. Í samvinnunámi vinna nemendur í litlum hópum og þurfa að nota 

rökræður, lausnaleit og skapandi hugsun til þess að komast að sameiginlegri niðurstöðu 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2011). Nemendur læra hver af öðrum og þannig á sér stað miðlun 

þekkingar milli jafningja.  

John Dewey var bandarískur uppeldis- og kennslufræðingur við upphaf 20. aldar. Samkvæmt 

Dewey læra börn betur þegar þau geta tengt námið við eigin reynslu. Ein leið til þess er að 

láta þau framkvæma frekar en að hlusta (Dewey, 2009). Hann gagnrýndi þá kennslustefnu 

sem réði ríkjum á þeim tíma og taldi formfestuna sem í henni var fólgin vinna gegn 

náttúrulegri þróun mannsins. Samkvæmt honum átti að byggja nám út frá reynslu hvers 

nemanda. Hann taldi að taka þyrfti tillit til sérstakra þarfa hvers nemanda og félagslegs 
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bakgrunns. Hlutverk kennara væri því að mæta nemanda þar sem hann væri staddur og skapa 

aðstæður til náms þar sem nemandi gæti, með aðstoð kennara, fundið lausn á hinum ýmsu 

vandamálum (Dewey, 2009).  

Hlutverk uppeldis og kennslu átti að vera að miðla þekkingu og grunngildum samfélagsins 

gegnum vísindalegar aðferðir og byggjast á samvinnu nemenda og kennara. Nemendur geta 

notað þá reynslu sem þeir hafa þegar öðlast til þess að skapa nýjar lausnir á vandamálum og 

öðlast þannig nýja reynslu sem þeir gátu notað næst. Hann sagði einnig mikilvægt að fólk 

væri ávallt viðbúið að endurskoða viðhorf sín með tilliti til eigin reynslu. Dewey trúði því 

að menntun væri tól til að flytja menningu milli kynslóða, en líka til mikilvægra 

samfélagsbreytinga (Dewey, 2009; Rannveig Þorkelsdóttir, 2009; Gunnar E. Finnbogason, 

2010). 

Við notuðum spuna til þess að setja fram vandamál sem nemendur leystu á skapandi hátt í 

sameiningu. Við stöðvuðum spunann þegar leikarar festust í aðstæðum sem virtust ekki ætla 

að fara neitt. Nemendur ræddu um hvað gæti gerst næst í spunanum og af hverju, hvað hafði 

gengið vel og hverju mætti breyta. Spunann notuðu þeir svo til þess að skrifa sögu og læra 

um sjónarhorn. Þannig byggjum við ofan á fyrri reynslu til þess að auka skilning á efninu.  

4.4 Uppsetning leikverks  

Í bók Sklar (2007) talar hann um ferli þar sem nemendur settu upp verk hvors annars. Þetta 

er ein aðferð við að komast að lokaafurð námskeiðsins. Í rannsókn hans settu nemendur öll 

verkin upp, sum sem leiksýningar, önnur sem leiklestra og loks sum sem stuttmyndir, en öll 

verkin voru sýnd á einhvern hátt. Allir nemendur léku í verki eftir annan nemanda. Við þessa 

vinnu læra börn sögur hvers annars og æfa sig í að deila sögum með jafningjum. Einnig er 

heildstætt ferli í sköpun og sýningu verksins sem getur veitt börnum afrekstilfinningu. Annar 

kostur við þessa leið er að hún gefur mismunandi nemendum tækifæri til þess að láta ljós sitt 

skína. Nemendur sem njóta þess að koma fram fá jafn mikla útrás og þeir sem finna sig í 

skrifunum eða leikstjórn (Sklar, 2007).  

Synchronicity leikhópurinn sem Maisha T. Winn fjallar um í rannsókn sinni (Winn, 2011; 

Synchronicity 2020) hefur sína eigin útfærslu af þessu ferli. Þátttakendur skrifa, leika og 

leikstýra verkunum, en höfundar vinna tveir og tveir saman við skrifin. Stúlkunum gefst svo 

færi á að ferðast milli annarra fangelsa og stofnana og sýna verk sín. Með því að deila sínum 

sögum með öðrum hafa þær áhrif á umhverfi sitt og geta talað við aðrar stúlkur í sömu 

sporum. Þátttakendur sýna einnig verk sín í fullbúnu leikhúsi, þar sem komið er fram við 

þær sem listamenn og þær koma inn sem leikhópur, en ekki sem vandræðaunglingar. 
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Sýningin er öllum opin og þær fá að deila fullkláruðu verki með sal fullum af áhorfendum. 

Winn talar um í bók sinni að þessi reynsla hjálpi þeim að sjá sjálfar sig í nýju ljósi. Að stúlkur 

sem margar hafa alla tíð verið stimplaðar sem „erfiðar“, „vonlausar“ og jafnvel „hættulegar“ 

fái að upplifa sig sem listakonur sem hafa mikilvæga hluti til málanna að leggja. Winn leggur 

áherslu á að ævisaga hvers og eins sé einstök og að engir tveir í heiminum eigi nákvæmlega 

sömu upplifanir. Þess vegna sé hver saga dýrmæt og mikilvæg. Kennslulistamenn 

Synchronicity hafa þetta sem hugsjón í vinnu sinni (Winn, 2011). 

52nd Street project er verkefni sem Sklar hefur unnið að eftir útgáfu bókarinnar (52nd Street 

project, 2020). Þar fer fram leiksköpunarnámskeið fyrir börn eftir skóla. Í lok námskeiðsins 

sem þar er haldið úti koma atvinnuleikarar og setja upp verk hinna ungu höfunda. Með því 

að fá fullorðna atvinnuleikara til þess að leika í verkunum er orðum barnanna gefið vægi í 

heimi hinna fullorðnu. Höfundurinn fær að sjá túlkun leikara sem hafa margra ára reynslu 

innan leikhússins á sinni eigin reynslusögu. Mikilvægur þáttur í starfi 52nd Street project er 

að við uppsetningu verks eru fleiri fullorðnir listamenn en börn. Þetta er svo hver þátttakandi 

hafi óheftan aðgang að reynslu og athygli listamannanna (52nd Street project, 2020). Þetta 

er sú aðferð sem ég nýtti í minni rannsókn í Vættaskóla og fyrir því eru tvær aðal ástæður. 

Annars vegar var ég með afskaplega lítinn hóp nemenda, sem þýddi að við gátum veitt þeim 

þessa miklu athygli. Hins vegar vegna þess að þetta gaf þeim tækifæri til þess að dvelja 

lengur í ritunarferlinu þar sem utanaðkomandi leikararnir voru fljótir að læra verkin þeirra.  
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5. Ferlið  

5.1 Fyrsta kennslustund.  

Við hófum kennslustundina á spjalli um námskeiðið og aðferðirnar. Ég sagði nemendum 

stuttlega frá leiksköpunaraðferðinni, að hún sé leið til þess að skrifa frá hjartanu og nýta sér 

aðstoð félaga í gegnum spuna og ritæfingar. Ég fékk þá til þess að svara spurningalista 

Rosenberg- skalans (Rosenberg, 1965; Rosenberg, 1979) án þess að setja nöfn sín á blöðin 

og setti blöðin til hliðar fyrir mig að skoða síðar.  

Í vinnu minni með leikurum hefur oft reynst vel að hefja tíma á íhugun. Samkvæmt minni 

reynslu eiga leikarar oft auðveldara með að einbeita sér að stað og stund eftir stutta íhugun 

þar sem þeir kjarna sig eða ná einbeitingu og leggja til hliðar það sem er í gangi utan 

rýmisins. Því ákvað ég að reyna það með þessum hóp. Ég bað þátttakendur að koma sér fyrir 

þannig að þeim liði vel, loka augunum og anda djúpt ofan í maga. Næst bað ég þá að ímynda 

sér að með hverjum andardrætti losi þeir streitu og álag og andi því út. Ég hafði varla fyrr 

sleppt orðinu en hönd skaust upp til að ná athygli minni. Ég stoppaði og spurði hvað væri 

að. „Hvernig ímyndar maður sér streitu?“ Einn unglinganna starði á mig með skilningsleysi. 

„Streita er ósýnileg,“ sagði hann. Hann kom mér í opna skjöldu. Mér hafði aldrei dottið í 

hug að nemandi myndi lenda á vegg með æfingu sem mér þótti augljós. En þátttakendur voru 

ekki allir eins og sumir voru bókstaflegri í hugsun en aðrir. Ég átti ekkert svar fyrir hann. Á 

endanum bað ég hann að einbeita sér að andardrættinum ef hann ætti erfitt með að ímynda 

sér streituna. Hann yppti öxlum og ég kláraði æfinguna. En eftir þetta atvik þurfti ég að íhuga 

mínar aðferðir. Nemendur hugsa ekki eins og ég, svo ég lagði mig fram um að hafa æfingar 

skýrar og einfaldar upp frá þessu.  

Næst bað ég þátttakendur að finna sér stað í litlu stofunni sem við höfðum eignað okkur fyrir 

námskeiðið. Borðunum var raðað í boga, svo allir gætu séð framan í alla aðra. Þessi uppröðun 

átti eftir að reynast okkur vel þegar vinnan við ritæfingar hófst, sem og veita okkur fallegt 

lítið svíðsrými fyrir spunaæfingar. Í þessari æfingu áttu nemendur erfitt með að finna sér 

þægilegan stað í rýminu. Loks voru allir búnir að koma sér fyrir og ég bað þá um að sjá fyrir 

sér hillu. Hillan mátti vera hvernig sem var, en ég bað þá að ákveða hvað hún væri stór, hvort 

hún væri á vegg eða gólfstandandi, hvernig hún væri á litinn og hvar nákvæmlega hún væri 

í rýminu þeirra. Þarna bað ég nemendur í fyrsta sinn að vinna með smáatriði, en við áttum 

eftir að vinna meira með þau í ritæfingum. Þátttakendur ímynduðu sér kassa með sex hlutum: 

hring, fjöður, penna, sparibauk, myndaramma og bók. Verkefnið var að leika með látbragði 
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að taka upp hlutina sex og setja þá á hilluna í röð sem þátttakendur ákváðu sjálfir. Síðan áttu 

hinir að giska á röð hlutanna. 

Þetta er mjög einföld leið fyrir nemendur til að segja sögu skýrt og greinilega. Þessi leikur 

hristi upp í hópnum og var aðferð til að byrja tímann í gleði. 

Það var mér mikilvægt að andrúmsloftið á námskeiðinu væri jákvætt og að uppbyggileg 

gagnrýni væri höfð í fyrirrúmi. Til þess að reyna að ná þessu fram notaði ég meðal annars 

teikniæfingu sem ég þróaði út frá myndbandinu Fiðrildi Austins (E.L. Education, 2012) 

Nemendur unnu tveir og tveir saman. Annar nemandi fékk einfalda mynd í hendurnar og 

varð leikstjóri en hinn blað og blýant og varð listamaður. Markmið æfingarinnar var að 

teikna mynd sem væri eins lík upprunalegu myndinni og hægt er. Leikstjórinn mátti ekki 

sýna listamanninum myndina en fékk 30 sekúndur til þess að lýsa myndinni fyrir honum. 

Þegar 30 sekúndurnar voru búnar fékk listamaðurinn stutta stund til þess að teikna það sem 

hann hélt að leikstjórinn ætti við. Þá sýndi listamaðurinn leikstjóranum teikninguna og 

leikstjórinn sagði honum hverju þyrfti að breyta til þess að myndin væri líkari þeirri 

upprunalegu. Listamaðurinn fékk svo annað tækifæri til þess að teikna. Ferlið var endurtekið 

þrisvar sinnum og svo rætt. „Fannst ykkur leikstjórinn vera að setja út á myndina?“ spurði 

ég. Svarið var nei, listamaðurinn og leikstjórinn ynnu saman til þess að reyna að hafa 

myndina eins. Úr þessu varð umræða og sátt um að í rýminu okkar skyldi öll gagnrýni vera 

í þeim anda að hjálpa hvoru öðru - eins og í leiknum.  

Þá var kominn tími til þess að byrja að skrifa. Fyrst fékk ég alla til þess að velja sér hlut. 

Áður en við komumst lengra fékk ég spurningu.  

„Má ég skrifa á ensku?“ Spurði einn nemenda minna. Annar kinkaði kolli og vildi það sama. 

Ég ákvað að leyfa þeim að skrifa á hvaða tungumáli sem þeir vildu, með þeim fyrirvara að 

þeir gætu ekki neytt leikara til þess að leika á öðru máli en íslensku þegar að því kæmi. Allir 

sammæltust um það að leikararnir fengju að velja sitt tungumál þegar við byrjuðum að 

spinna. Ákvörðun mín um að leyfa þeim að velja sér tungumál var harðlega gagnrýnd á 

kennarastofunni þegar út spurðist að hvorki meira né minna en helmingur nemenda hefði 

kosið að skrifa á ensku. Vissulega er það rétt að þarna var tækifæri til þess að styðja við 

íslenskunám nemenda og ef ég væri íslenskukennari hefði ég gripið það. En námskeiðið sem 

um er að ræða var haldið til þess að vinna með sköpunargleði og jákvæða sjálfsmynd og því 

vildi ég leyfa þeim að vinna eftir eigin höfði að því leyti sem ég gat. Sumir nemenda minna 

áttu auðveldara með að skrifa á ensku svo ég leyfði þeim það. Ég sá aldrei eftir að hafa leyft 

það, og fyrir því eru tvær ástæður. Annars vegar áttu þessir nemendur auðveldara með að 

komast í flæði í skrifum sínum - það er að segja, þeir hættu að ritskoða orð sín og leyfðu sér 
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að njóta skrifanna heilshugar. Þangað til við áttum samræður um tungumál hafði þeim 

gengið brösuglega að koma hugmyndum sínum á pappír. Hins vegar sýndi ég þeim þá 

virðingu að gefa þeim stjórn á sinni eigin listsköpun. Ef við horfum til Freire (1973) og 

kenninga hans um það að kennarinn sé jafningi og samstarfsmaður þá hef ég ekki rétt til þess 

að hindra þeirra ferli vegna þess að ég vil að þeir skrifi á íslensku. Hvað þá þegar námskeiðið 

hefur ekkert með íslenskunám að gera.  

Eftir stutta umhugsun og umræðu komumst við aftur á strik. Ég bað nemendur að velja sér 

hlut. Hluturinn mátti vera hvað sem er, svo lengi sem hann var ekki lifandi vera. Tveir 

nemenda minna völdu sér dauð dýr. Þetta var ekki það sem ég hafði hugsað mér, en skortur 

minn á hugmyndaflugi er ekki ástæða til þess að banna þeim að skrifa um dauð dýr ef þeir 

vilja. Tæknilega passaði það inn í rammann og við héldum áfram ótrauð. Þegar allir höfðu 

valið sér hlut bað ég þá að velja nafn fyrir hlutinn. Það var fyrsta skrefið til þess að gera 

persónu úr hlutnum. Þegar hlutirnir höfðu fengið nafn völdu nemendur samastað fyrir 

persónu-hlutinn, sem sagt staðinn þar sem hlutnum líður best og upplifir sig öruggan. Einnig 

völdu þeir mikilvægustu persónu í lífi hlutarins, heitustu þrá og stærsta ótta. Að lokum deildu 

nemendur persónusköpun sinni með hópnum og ræddu saman. Eftir þennan fyrsta tíma var 

ég jákvæð gagnvart námskeiðinu. Við Hansi settumst niður yfir kaffibolla og ræddum 

tímann, hvað hafði gengið vel og hvað hefði mátt betur fara. Við tókum eftir því að í þessu 

ferli virtist henta nemendum betur að hafa allar upplýsingar fyrirfram, en ég á til að gefa 

upplýsingar um einn hlut í einu. 

5.2. Önnur kennslustund 

Ég fékk tvo nemendur til þess að koma út á mitt gólf og spinna sögu. Ég gaf þeim aðstæður 

til þess að spinna með og bað þá um að reyna að komast að niðurstöðu. Aðstæðurnar voru 

þær að þeir væru nemendur sem brutu glugga í skólabyggingunni. Annar þeirra vildi segja 

frá, en hinn vildi hlaupa burt og þykjast ekkert vita. Spuninn hófst og nemendurnir voru 

fljótir að bæta við söguna, þarna kom í ljós að persónurnar væru systkini og að sá sem vildi 

segja frá væri yngri. Í stutta stund tókust þeir á um hvort væri betra en komust ekki að 

niðurstöðu. Ég frysti spunann, bað þá að frjósa hreyfingarlausa í stellingum, og bað þriðja 

nemandann að koma inn í spunann. Sá lék kennara. Kennarinn spurði nemendurna hvað 

hafði gerst. Í fyrstu reyndi nemandinn sem vildi hlaupa burt að ljúga að kennaranum, en hinn 

nemandinn endaði á að segja sannleikann. 

Um leið og spuninn kláraðist skrifaði hver og einn þátttakandi niður atburðarásina. Ég bað 

þá ekki um neitt meira, bara að skrifa niður spunann svo við gætum munað eftir honum. 

Þegar allir höfðu lokið skrifunum deildu þeir textanum sínum með bekknum. Þá kom í ljós 
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að sá sem leikið hafði nemandann sem vildi flýja hafði skrifað sögu um ósanngjarnt systkini 

sem klagaði í kennarann. Sá sem vildi segja frá hafði skrifað sögu um nemanda sem hafði 

brotið glugga og systkini hans sem vissi að lygar myndu bara gera málið verra. Sá sem lék 

kennarann hafði hins vegar skrifað sögu um tvo nemendur sem brutu glugga og héldu að þeir 

gætu komist upp með það þar til annar gaf sig og sagði frá. Við hvern upplestur ráku 

þátttakendur upp hlátrasköll þegar þeir áttuðu sig á hversu ólíkar sögurnar voru í raun. Úr 

varð skemmtileg umræða um sjónarhorn og misskilning. Auk þess að vekja nemendur til 

umhugsunar um mikilvægi sjónarhorna í skapandi skrifum tók ég eftir því að nemendur settu 

sig í spor persóna sinna, jafnvel þótt spuninn væri búinn.  

Við tókum fram persónulýsingarnar á hlutum frá síðasta tíma. Ég fékk höfund sem var 

tilbúinn til þess að leikstýra spuna um sinn hlut. Svo fékk ég tvo nemendur til þess að koma 

út á gólf og vera leikarar. Að lokum bað ég einn nemanda að vera ritari.  

Höfundurinn lýsti hlutnum og mikilvægustu persónu í lífi hlutarins. Hann las upp þrá 

hlutarins og stærsta ótta auk þess sem hann lýsti híbýlum hlutarins. Leikararnir tveir urðu að 

hlutum og mikilvægustu persónunni. Höfundurinn gaf þeim aðstæður og þeir hófu að spinna. 

Á meðan á spunanum stóð mátti höfundurinn frysta spunann og skjóta inn nýjum 

uppástungum. Ritarinn skrifaði niður allt sem að gerðist í spunanum og lét höfundinn hafa 

textann eftir spunann. Þannig gat höfundurinn tekið virkan þátt sem leikstjóri og treyst því 

að öllu yrði haldið til haga.  

Í lok tímans bað ég þátttakendur að taka næstu viku í að íhuga atvik sem þeir gætu skrifað 

út frá. Kveikjan sem ég notaði er komin frá Daniel Sklar og var „atvik sem ég skildi ekki“ 

(Sklar, 2007). Ég lagði áherslu á það við nemendur að kveikjan væri bara útgangspunktur og 

að þeir þyrftu ekki að velja djúpstæða eða sársaukafulla minningu, bara minningu sem þeir 

ættu sjálfir.  

5.3 Þriðja kennslustund 

Ég notaði tússtöflu sem var í stofunni til þess að fara yfir uppsetningu leikrita. Fyrst skrifaði 

ég „Atriði 1“ stórum stöfum á töfluna og bað þátttakendur að taka fram stílabók og penna. 

Saman sömdum við atriði, ég skrifaði á töfluna og þeir á blað, öll sama textann. Efst 

skrifuðum við sviðslýsingu, sem sagði okkur hvar atriðið gerðist og hvernig umhverfið leit 

út. Fyrir neðan það, fyrir miðja síðu skrifuðum við „Manneskja A:“. Einn nemenda benti 

mér á að í handriti sem við vorum að vinna með í vikulegum leiklistartímum innan skólans 

væru nöfn persónanna ekki miðjujöfnuð. Ég samþykkti það, en spurði hvort væri auðveldara 

að lesa hratt. Við ræddum um mikilvægi þess að hafa texta aðgengilegan og auðlesinn bæði 



 

 32 

vegna þess að leikarar þurfa að geta fundið setningar hratt í handritinu og vegna þess að fólk 

á misauðvelt með að lesa.  

Eftir persónunafnið skrifuðum við stutta setningu. Setningin var í næstu línu fyrir neðan 

nafnið, enn og aftur til þess að handritið sé auðlesið. Fyrir neðan skrifuðum við „Manneskja 

B:“. Ég útskýrði fyrir nemendum hvernig höfundur getur haft áhrif á framkomu leikarans. 

Við bættum við sviga á undan því sem Manneskja B átti að segja. Inn í svigann skrifuðum 

við „feimnislega“. Þannig gátum við ákveðið með hvaða fasi leikarinn sem kæmi til með að 

leika Manneskju B myndi flytja textann.  

Ég ákvað að nota töfluna frekar en að dreifa til þeirra blaði með leiðbeiningum af tveimur 

ástæðum. Að hluta til vegna þess að ég vildi gefa pláss fyrir umræðu um tilgang 

uppsetningarinnar. Ef ég hefði rétt þeim blað efa ég að við hefðum rætt um aðgengileika 

handrita. En líka vegna þess að ég hef margreynt að dreifa blaðsneplum til nemenda, auk 

þess sem ég hef tekið við ótal blaðsneplum frá kennurum í gegnum tíðina, og þeir eiga það 

til að týnast. Í hvert sinn sem ég læt nemendur fá útprentað efni finn ég að minnsta kosti tvö 

eintök á gólfinu eftir tíma. Eftir þennan tíma fann ég líka blað, en ég veit í það minnsta að 

þátttakendur tóku þátt í samræðum og skrifuðu sjálfir leiðbeiningar. Mér þótti það vænlegra 

til vinnings en blað sem þeir höfðu aldrei lesið.  

„Kannast einhver við orðið hvörf?“ Fjögur tómleg augnaráð voru eina svarið sem ég fékk 

við þessari spurningu. Þegar eitthvað gerist sem breytir stefnu atriðis heitir það hvörf. Ég 

rifjaði upp spunann um brotna gluggann og spurði hvar hvörfin væru þar. Nemendur voru 

fljótir að svara: „Þegar kennarinn kom!“ „Þegar annar nemandinn sagði frá!“ Við spjölluðum 

um mikilvægi hvarfa í verki og hvað gerist þegar þau eru ekki til staðar. Ég minntist á 

persónu-hlutaspuna úr síðasta tíma þar sem leikararnir höfðu fest sig í samtali sem gekk í 

hringi. Þar vantaði hvörf, sagði ég.  

Loks kom að því að byrja að leggja grunn að lokaverkum þátttakenda. Ég bað þá að skrifa 

niður minningarnar sem við töluðum um í síðasta tíma, atvikið sem þau skildu ekki. Þeir 

skrifuðu um atvikið í eins miklum smáatriðum og þeir mundu, til þess að hafa sterkan grunn 

að byggja ofan á þegar þar að kæmi. Þegar nemendur luku við að skrifa niður minningarnar 

bjuggu þeir til spurningu um það sem þeir skildu ekki við atvikið. Svo bjuggu þeir til 

uppspunnið svar við spurningunni. Ég lagði áherslu á að svarið þyrfti alls ekki að vera rökrétt 

og hvatti þá til þess að hugsa út fyrir kassann. Sumir áttu erfitt með að fá hugmyndir að 

útskýringum, þá settumst við Hansi hjá þeim og skiptumst öll á að koma með ólíklegustu og 

fyndnustu svör sem okkur datt í hug. Það hjálpaði nemendum að losa sig við hugmyndir um 

að svarið þyrfti að vera fullkomið.  
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Við lukum tímanum á því að fara í ninja-leik; skemmtilegan leik sem kemur öllum út á 

gólf og fær þá til þess að hlæja (æfingakver bls. 3).  

 

5.4 Fjórða kennslustund  

Við hófum fjórða tíma, að beiðni nemenda, á ninja-leiknum úr síðustu kennslustund. Allir 

hlógu og ég sá mun á því hvernig nemendur báru sig fyrir og eftir leikinn. Eftir leikinn 

voru þeir lausari og frjálsari en áður og virtust hafa minni áhyggjur af áliti hinna 

nemendanna í tímanum. Til að koma okkur yfir í sögumannshlutverkið fórum við í 

samvinnuleik. Allir röðuðu sér upp á miðju gólfi og ég tók mér stöðu líkt og 

hljómsveitarstjóri. Sá nemandi sem ég benti á átti svo að hefja sögu og tala þar til ég benti 

á einhvern annan, sem tók þá við og hélt áfram með söguna. Þannig sömdu nemendur 

saman stutta sögu.  

Þegar leiknum var lokið settust nemendur í sín sæti og drógu upp sögurnar sínar. Ég bað 

nemendur um að breyta nöfnunum á þeim sem koma við sögu í verkinu, sjálfum sér líka. 

Um leið og þeir eru að skrifa um einhvern annan en sjálfan sig verður auðveldara að skálda 

í eyðurnar. Ég bað þá sem höfðu lokið við að skrifa upp útskýringu um að koma auga á 

hvörfin í sögunni og að gera þau eins skýr og þeir gátu. Tíminn fór í að ganga á milli 

nemenda og spjalla og láta hugann reika með þeim.  

Í tímanum ræddum við um nýleg smit COVID-19 á Íslandi. Nemendur spurðu hvort ég 

vissi í hvað stefndi og ég viðurkenndi að ég vissi það ekki. Mikil óvissa ríkti í hópnum og 

umræður í lok tímans einkenndust af vangaveltum um það hvað þessi faraldur myndi þýða. 

Við vissum það ekki þá, en þetta var síðasta kennslustund okkar í bili.  

 

5.4.1 Samkomubann 

Þann 16. mars var tilkynnt um samkomubann á Íslandi til að hefta útbreiðslu COVID-19 

faraldurins. Samkvæmt banninu máttu ekki fleiri en 20 manns koma saman á einum stað 

og tveir metrar skyldu vera á milli manna. Auk þess var fólk beðið að vera sem mest heima 

og að vera ekki innan um annað fólk nema nauðsyn væri til. Mikil röskun varð á öllu 

daglegu lífi í samfélaginu og breyttist skólastarf til muna á þessum tíma. Vegna þessa varð 

hlé á námskeiðinu. Mikil óvissa fylgdi þessum tímum, ég vissi ekki hvort hægt yrði að 

halda áfram seinna eða hvort ég yrði að byrja upp á nýtt þegar allt væri yfirstaðið. Ég vann 

í heimildavinnu á meðan reglurnar voru strangastar og velti fyrir mér hvort ég þyrfti að 

byrja upp á nýtt. En svo varð ekki og þegar skólarnir hófu starfsemi sína að nýju í maí hélt 

námskeiðið áfram.  

 

5.5 Fimmta kennslustund- eftir samkomubann.  

Fyrsti tími eftir samkomubann fór að hluta til í spjall um það hvernig allir höfðu það eftir 

samkomubann og að rifja upp hvar allir voru staddir áður en allt fór á hliðina. Ég fann fyrir 
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miklu óöryggi hjá nemendum, þeim fannst þeir þurfa að vinna upp það sem þeir höfðu misst 

af í samkomubanninu. Þeir nemendur sem voru að klára tíunda bekk voru kvíðnir yfir því að 

byrja í framhaldsskóla sem þeir höfðu aldrei séð, því framhaldsskólarnir höfðu þurft að 

aflýsa opnum dögum. Afrakstur kennslustundarinnar var ekki eins mikill og ég hafði hugsað 

mér, en kennsluáætlunin hafði breyst mikið frá upphafi. Þegar heimsfaraldur kemur upp í 

miðju ferli þarf að aðlagast aðstæðum. Nemendur skoðuðu verkin sem þeir höfðu byrjað að 

skrifa fyrir samkomubannið, en höfðu nýjar hugmyndir og tengdu ekki allir við gömlu 

verkefnin. Sumir nemenda kusu að skrifa um nýja minningu, aðrir héldu áfram með það sem 

þeir höfðu þegar byrjað á. Einn nemandi mætti ekki í þennan tíma og átti ekki eftir að koma 

aftur.  

5. 6 Sjötta kennslustund  

Aðeins einn nemandi mætti í þennan tíma. Við vildum þó ekki að sá nemandi yrði af 

vinnutíma, svo við Hansi stukkum inn í sem leikarar og lásum verkið. Við stukkum í hlutverk 

persónanna og spunnum undir leikstjórn nemandans, sem skrifaði niður það sem honum leist 

á. Ég viðurkenni að þegar hér er komið við sögu var ég farin að missa móðinn. Þurfti ég að 

byrja upp á nýtt? Var óraunhæft að reyna að klára verkefnið eftir svona mikla röskun? Var 

ósanngjarnt að leggja þessa aukavinnu á nemendur á meðan þeir voru að leggja hart að sér 

við að klára skólaárið? Ég ræddi við rýnivin um þessi áhyggjumál og við komumst ekki að 

niðurstöðu eftir þennan tíma. Við ákváðum að sjá til hvernig mætingin yrði í næsta tíma og 

jafnvel ræða við nemendur um framhaldið.  

5.7 Sjöunda kennslustund  

Í þennan tíma mættu þrír nemendur, allir nema sá sem hafði ekki látið sjá sig síðan fyrir 

samkomubann. Þeir voru sammála um það að þeir vildu klára námskeiðið. Nemandinn sem 

mætti í síðastu kennslustund hitti hér leikara sem höfðu boðið sig fram í verkið og mættu í 

kennslustundina. Leikararnir voru sjálfboðaliðar sem ég hafði áður unnið með og voru til í 

að aðstoða við námskeiðið. Þeir fóru út úr stofunni og unnu að verkinu. Leikararnir lásu 

verkið einu sinni upphátt og fengu tækifæri til þess að spjalla við höfundinn um verkið. Næst 

lögðu leikararnir frá sér handritin og spunnu atriðið eftir minni. Þessi æfing getur hjálpað 

höfundinum við að sjá hvað er eftirminnilegast í atriðinu og hvernig orðalag getur verið 

náttúrulegra.  

Á meðan unnu aðrir þátttakendur í verkum sínum, annar heiman frá og hinn inni í 

kennslustofu. Sá sem var inni í stofu var að glíma við ritstíflu og ég reyndi að spjalla við 

hann og hjálpa honum út úr ritstíflunni 
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Ég lagði áherslu á það við þátttakendur að verkin þeirra séu alltaf verk í vinnslu og að við 

séum að vinna í ferlinu saman. Það er aldrei of seint að breyta eða bæta og ferlið við að skrifa 

er það sem við erum að æfa okkur í. Ekki voru allir nemendur búnir með verkin sín og báðu 

þeir um aukaæfingu á mánudeginum eftir - sem var annar í hvítasunnu. Við Hans sættumst 

á það og ég bað leikara að mæta á æfingu á mánudeginum, svo nemendur gætu unnið með 

þeim.  

5.8 Aukaæfing.  

Þegar kom að aukaæfingunni sem nemendur höfðu beðið um, mætti enginn þeirra. Þarna 

dró úr mér allan mátt og ég efaðist um að við næðum lokasýningu. Ég sendi skilaboð á 

hópinn á Instagram-spjallinu sem við höfðum sett upp og bað þá um að taka ákvörðun þá 

og þegar um það hvort þeir treystu sér til þess að klára.  

Ég hefði getað hringt í foreldra þeirra, og ég íhugaði það, en ég hafði gert mitt besta í 

gegnum allt ferlið til þess að leyfa þeim að taka ákvarðanir sjálfir og hlusta á þá. Ég vildi 

láta þá finna fyrir því að ég treysti þeim til þess að taka þessa ákvörðun sjálfir, þótt það 

hefði verið vægast sagt óheppilegt fyrir mína rannsókn ef nemendur hefðu ákveðið að þeir 

vildu ekki taka þátt í lokasýningu. Eftir stuttar umræður ákváðu nemendur að klára 

verkefnið. 

5.9 Sýning.  

Tveir af fjórum nemendum mættu á sýninguna. Þeir tveir nemendur sem mættu fengu að 

hitta leikarana, vinna stuttlega með þeim og fara yfir hvernig þeir vildu láta nota sviðið. 

Leikararnir voru sjálfboðaliðar sem ég hafði unnið með að öðrum verkefnum í leikhúsi. Allir 

áttu þeir það sameiginlegt að hafa áhuga á unglingastarfi. Þeir sem ég bað um að koma voru 

leikarar sem ég vissi að væru tilbúnir til að hlusta á og taka leiðsögn unglinga. Ég bað þá 

sem tóku þátt að koma fram við þátttakendur eins og hvern annan leikstjóra og ég tók eftir 

því að samskipti milli þeirra og hinna ungu þátttakenda einkenndust af gagnkvæmri virðingu 

og skemmtilegri samvinnu. Þegar leikarar voru ekki á sviði sátu þeir í salnum og voru virkir 

áhorfendur sem gáfu sýningunni alla sína athygli.  

Þegar kom að sýningu sá ég og fann að nemendurnir voru eftirvæntingarfullir og kannski 

örlítið stressaðir. Með hverri sekúndu virtust þeir stækka í sætunum, litu stolt í kringum sig 

þegar áhorfendur hlógu að línum sem þeir höfðu skrifað og roðnuðu þegar lófatak glumdi 

eftir hvert verk. Það var eins og nemendur stækkuðu um tíu sentimetra í sætum sínum við að 

sjá verkin sín leikin á sviði. Þeir voru settir í hlutverk leikstjóra og höfunda með því að láta 

aðra leika verkin þeirra. Með þessu gátum við hafið upp verk þeirra. Ritlistarverkefni á 
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námskeiði eftir skóla varð að leikriti sem sýnt var á sviði. Um leið og þeir sáu leikarana túlka 

persónur úr leikverkunum sínum, þegar áhorfendur hlógu að bröndurum sem þeir höfðu 

skrifað eða brugðust við því sem var að gerast á sviðinu fundu nemendur stolt í eigin 

listsköpun. „Þau ljómuðu“ sagði áhorfandi eftir sýninguna og átti við þátttakendur, 

höfundana.  

Eftir sýninguna spjölluðum við um sýninguna við leikara, áhorfendur og nemendur og 

spurðum hvernig þeim hafði fundist og hvað stóð upp úr. Þar voru þeir sérfræðingar og 

fengu rými til þess að tjá sig um eigin listsköpun. Í sameiginlegum hæfniviðmiðum 

listgreina segir að nemendur eigi, í lok tíunda bekkjar, að geta rökstutt verk sín og átt í 

samræðum um þau (Mennta- og menningrmálaráðuneytið, 2011). 

„Það er miklu flottara að sjá verkið svona á sviði en inni í stofu,“ sagði einn höfundur. 

Hinn kinkaði kolli. Þetta fannst mér gott að heyra, því ég hafði þrjóskast við að hafa 

lokasýningu. Mér þótti mikilvægt að nemendur fengju að sjá afurðina af allri vinnunni sem 

þeir höfðu lagt í leikritin sín. Persónulega þótti mér sýningin sjálf heppnast vel og það var 

gaman að sjá þá nemendur sem mættu njóta afraksturs síns.  

Sumir leikaranna stöldruðu við og spjölluðu við og gáfu þeim ráð varðandi val á 

framhaldsskólum. Aldursbil leikaranna var tilviljun, það vildi bara þannig til að ungir 

leikarar voru þeir sem vildu taka að sér að aðstoða við þetta verkefni, en eftir á að hyggja 

held ég að það hafi heppnast vel. Leikararnir voru fullorðnir og nokkuð reyndir leikarar, án 

þess þó að vera mikið eldri en þátttakendur. Vegna þessa myndaðist frjálslegt andrúmsloft 

þar sem þátttakendur gátu átt uppbyggileg samtöl við fólk sem þeir litu upp til á 

jafningjagrundvelli.  
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6. Úrvinnsla  

Rannsóknin sem átti að taka átta vikur tók að lokum alla önnina og úrvinnsla fór að miklu 

fram yfir sumarið 2020. Nemendur voru fjórir í byrjun rannsóknar en fækkaði um helming 

og aðeins tveir nemendur tóku þátt í sýningu í lok verkefnisins. Þetta tel ég að eigi rætur 

sínar að rekja til þeirra raskana sem urðu á öllu starfi í samkomubanninu vegna COVID-19. 

Ég tek tillit til þeirra í úrvinnslu gagna. Ljóst er að þessar raskanir höfðu stórfelld áhrif á allt 

skólastarf og félagsstarf og seinna, þegar við horfum til baka, eigum við eftir að komast að 

því hvaða áhrif það hefur. Þann 29. apríl lagði UNICEF á Íslandi ásamt ýmsum 

félagasamtökum ungmenna fram tillögur að aðgerðum til stuðnings ungu fólki í viðkvæmri 

stöðu (UNICEF, 2020). Þar var meðal annars lögð áhersla á að halda uppi félagsstarfi í 

samkomubanninu. Barnalæknar í Bandaríkjunum (Silliman Cohen & Adlin Bosk, 2020) hafa 

varað við áhættu sem fylgir takmörkuðum aðgangi að því stuðningsneti sem skólar og 

félagsstarf veita. Þeir telja stöðuna geta haft skelfileg áhrif á unglinga sem þegar eru í áhættu- 

eða minnihlutahópum og aukið líkur á ofbeldi, fíknisjúkdómum og kvíða. Samkvæmt 

rannsókn sem var gerð á börnum í einangrun í Kína (Liu, Bao, Huamg, Shi & Lu, 2020) 

þróuðu 30% barna sem sett voru í sóttkví eða langtímaeinangrun með sér einkenni 

áfallastreituröskunar. Röskun á daglegu lífi reynir alltaf á, svo ekki sé minnst á óvissuna og 

kvíðann sem fylgir heimsfaraldri. Ef litið er aftur til þarfapýramída Maslows (Maslow, 1970) 

sjáum við að öryggi er önnur hæð pýramídans. Þegar ein hæð pýramídans er óuppfyllt er 

ekki hægt að vinna að þeim sem koma fyrir ofan. Því má segja að samfélagið allt hafi verið 

fast í að uppfylla þær þarfir sem koma fram á fyrstu tveimur hæðunum: Líkamlegar þarfir 

og öryggi. Við aðstæður eins og heimsfaraldur er fullkomlega eðlilegt að nám sitji á 

hakanum, en félagslíf og samskipti fengu líka að kenna á því. 

Hvað varðar mína rannsókn sá ég hvaða áhrif samkomubannið hafði á mína nemendur. 

Ástand nemenda sem komu aftur eftir samkomubann var allt annað en þeirra sem hafið höfðu 

námskeiðið. Nemandinn sem ekki sneri aftur eftir samkomubannið var í viðkvæmri stöðu 

fyrir og hafði verið að taka framförum á námskeiðinu þar til samkomubannið skall á. Hann 

hafði verið spenntur fyrir verkefnunum og tengst öðrum þátttakendum vinaböndum, en kom 

ekki aftur og hafði lítið samband við þátttakendur þegar við hófum störf að nýju. Aðrir 

nemendur töluðu um kvíða gagnvart því að byrja í framhaldsskóla í heimsfaraldri, ótta við 

að missa fjölskyldumeðlimi og einmanaleika. Vegna þessara þátta varð seinni hluti 

námskeiðsins frábrugðinn þeim fyrri, en mikill hluti hverrar kennslustundar fór í að styðja 



 

 38 

nemendur og vera til staðar fyrir þá til að tala um áhyggjur sínar. Niðurstöður rannsóknar 

minnar eru því mótaðar af aðstæðum, rétt eins og rannsóknin öll.  

Í rannsóknardagbók minni og samtölum við rýnivin skrifaði ég hjá mér ýmsar athuganir á 

rannsókninni og framförum nemenda í ritun, samvinnu og virkni. Í fyrsta tíma þekktust 

nemendur ekki mikið en við fórum í leiki til þess að reyna að hrista hópinn saman. Ég tók 

eftir því að með hverri vikunni sem leið urðu nemendur á námskeiðinu opnari í samskiptum 

við hina nemendurna. Þegar þeir deildu skrifum sínum hver með öðrum og gáfu 

uppbyggilega gagnrýni varð til fallegt samband þeirra á milli. Eins og áður kom fram höfðu 

allir nemendur á námskeiðinu verið í leiklistartímum hjá mér áður. Ég tók eftir því að á þessu 

námskeiði voru þeir óhræddir við að sýna frumkvæði í spuna, þótt sumir væru smeykir í 

byrjun. 

Nemendurnir sem tóku þátt voru missterkir félagslega, sumir þeirra höfðu ekki áhuga á að 

vera með skólasystkinum sínum eða áttu fleiri vini utan skólans en innan hans, aðrir áttu 

erfitt með samskipti af einhverjum ástæðum. Með hverjum tímanum sem leið sá ég þá eiga 

auðveldara með að tjá sig og tengjast hvoru öðru betur. Áður en námskeiðið hófst hélt ég 

að ritverkin sjálf væru mikilvægust, þar sem verkin eru lokaafurð sem nemendur geta deilt 

með öðrum, en ég komst að því að ferlið er mikilvægara en afurðin. Nemendur voru stoltir 

af verkunum sem þeir sköpuðu og það stolt var hollt fyrir þá og frábært að sjá. En í hverri 

viku komu þeir á námskeið þar sem þeirra raddir, þeirra sögur voru aðalatriðið. Við vorum 

öll þarna til þess að styðja hvert við annað og vinna að sameiginlegu markmiði. Þetta 

sameiginlega markmið og verkefnin virðast hafa skipt miklu og hjálpað þeim að skapa sér 

öruggt rými til sköpunar og könnunar. 

6.1 Aðstæður  

Þær aðstæður sem ég skapaði voru mikilvægar í rannsókninni.  

Veraldlegar aðstæður voru staðsetning, tímasetning, hópastærð, kennarar og sjálfboðaliðar. 

Við ákvörðun allra þessara þátta tók ég mið af rólegu og uppbyggjandi umhverfi. Eina 

undantekningin var tímasetning, því ég varð að taka mið af stundatöflu skólans og lausum 

stofum. Hópurinn var lítill, aðeins fjórir nemendur. Vegna þess hve fáir nemendur tóku þátt 

gátum við Hansi unnið mjög einstaklingsbundið með hverjum nemanda. Við erum bæði 

sviðslistamenn sem þekkja leikrænt ferli. Við gátum því tekið þátt í þeirra verkum þegar á 

því var þörf - til dæmis þegar aðeins einn nemandi mætti og við spunnum út frá hans texta.  

 Það var mikilvægt að búa til rými þar sem þátttakendur gætu fundið fyrir öryggi. Í byrjun 

ferlisins lagði ég mikla áherslu á trúnað á námskeiðinu. Allir samþykktu að fara með allt 

sem gerðist á námskeiðinu sem trúnaðarmál. Þarna áttum við ekki bara við sögur nemenda, 
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heldur líka spuna, leiki og umræður. Nemendur vissu að ég væri að skrifa um námskeiðið, 

en ekkert skyldi vera nafngreint og enginn talaði um það sem aðrir gerðu í tímum við fólk 

sem ekki var með í leiksköpun. Eins og ég kom inn á fyrr í ritgerðinni eru unglingar líklegir 

til þess að lesa aðstæður vitlaust og sjá neikvæðar tilfinningar í sinn garð þar sem engar eru 

til staðar (Nixon, 2016). Með því að ákveða að engu sem gerðist í tímum skyldi deilt gátu 

nemendur slakað ögn á og þurftu ekki að óttast viðbrögð samnemenda.  

Teiknileikurinn sem við fórum í í byrjun námskeiðsins reyndist mér ómetanlegur 

(Æfingakver, bls. 6). Uppbyggileg gagnrýni er lykilatriði í leiksköpunaraðferðinni þar sem 

hún byggist að miklu leyti á samvinnu. Með því að fara í leik sem þjálfaði nemendur í að 

gagnrýna verk og að taka gagnrýni í byrjun tímans var búið að gera gagnrýni að tæki til 

samvinnu og hún var ekki eins ógnvekjandi og hún virtist áður. 

Ég nýtti mér kenningar Freire (1973) mikið í mínum kennsluaðferðum. Ég lagði mikið upp 

úr samvinnu og reyndi af mesta magni að setja mig í sess samstarfsmanns með 

sérfræðikunnáttu - frekar en kennara. Í þessu tilfelli held ég að umhverfið hafi hjálpað mér. 

Í fyrsta lagi settum við borðin í stofunni upp í U- laga samsetningu, svo allir gætu séð framan 

í hvorn annan, en þeir væru ekki allir að horfa á mig. Þetta var strax persónulegri nálgun en 

hin hefðbundna skólastofa. Þrátt fyrir að við værum að nota skólastofu var námskeiðið samt 

utan skólatíma, svo ég gat leyft mér að slaka á kennarahlutverkinu. Þar hjálpaði hópastærðin 

líka, en ég þurfti ekki að hafa miklar áhyggjur af því að hafa „stjórn“ á hópnum. Úr varð 

þægilegt og frjálslegt andrúmsloft þar sem umræður og glens fylgdu allri vinnu. Enginn fann 

sig knúinn til þess að rétta upp hönd ef hann vantaði aðstoð, heldur kölluðu þátttakendur á 

mig eða vörpuðu spurningum fram til hópsins. Þannig fengu fleiri tækifæri til þess að svara 

og skapa umræður og mér sýndist nemendur upplifa að þeir hefðu meira tilkall til tíma míns 

en þegar þeir þurfa að rétta upp hönd og bíða eftir að það henti mér að koma til þeirra. Í 

staðinn biðu nemendur eftir að annar nemandi væri búinn að fá aðstoð og kölluðu svo á mig 

eða spurðu hópinn. Mér þótti áhugavert að sjá þá virða hvern annan nóg til þess að bíða 

þolinmóð þar til næsta manneskja var búin að tala þar sem reynsla mín af kennslustundum 

innan skólans hefur verið gerólík því. Ef til vill á hópastærðin stóran hlut í þessu, nemendur 

vita að þeir týnast ekki í hópnum og að það er nægur tími fyrir allar spurningar. Umræður 

utan tíma fóru fram á hópspjalli á smáforritinu Instagram, þar sem nemendur mínir sögðu að 

það væri eina forritið sem þeir skoðuðu reglulega. Ég sætti mig við að það væri hluti af þeirra 

daglega lífi og menningu og fékk einn nemenda til þess að setja mig inn í hópspjall. Allir 

þessir þættir komu saman til þess að skapa lýðræðislegt umhverfi þar sem unglingarnir höfðu 

rödd og fundu að á þá var hlustað við ákvarðanatöku.  
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6.2 Uppgötvanir  

Samuel Beckett (1996), leikskáld, sagði „gerðu önnur mistök, gerðu betri mistök.“ Þessi orð 

hafa áhrif á allt mitt starf og ég deildi þeim með nemendum. Í leiksköpunarstofunni var fullt 

af mistökum, en öll þessi mistök urðu vegna þess að við vorum að prófa okkur áfram. Við 

ræddum við nemendur um öruggt rými til könnunar og að styðja hvert annað. Kannski var 

það hópastærðin, eða heppni með þátttakendur, en mjög fljótlega skapaðist andrúmsloft þar 

sem við sáum nemendur taka meiri áhættu í sköpun með hverri kennslustund.  

Það sem ég komst að um námskeiðið er að það besta sem ég get gert til þess að styðja við 

jákvæða sjálfsmynd unglinga er að skapa aðstæður þar sem þeim líður vel. Með aðferðum 

leiksköpunar get ég gefið þeim vettvang til þess að byggja hana upp sjálf. Leiksköpun hvetur 

nemendur til þess að rýna í eigin reynsluheim og deila tilfinningum sínum með öðrum í 

gegnum skáldskap.  

Það dýrmætasta sem ég get gefið þeim er að hlusta á þá af heilum hug og styðja þeirra 

listsköpun. Jón Thoroddsen, kennari, segir í grein í skólaþráðum:  

 Mestu skiptir að treysta nemendum og vera ekki hræddur við að leyfa þeim að fara 

 inn í óvissuna. Nemendur þurfa að finna að þeir séu tekin [sic] alvarlega sem 

 vitsmunaverur. (Jón Thoroddsen, 2016) 

Með því að leyfa nemendum að stjórna ferðinni finna þeir að ég treysti þeim fyrir sínum 

eigin sögum. Roy Petitfils, bandarískur félagsráðgjafi, sagði að það mikilvægasta sem við 

höfum að gefa unglingum sé tími og hlustun (Petitfils, 2011) Ég fann fyrir því í ferlinu að 

það er líka mikilvægasti hluti leiksköpunar fyrir mig sem kennara. Æfingarnar og 

ritkveikjurnar hjálpa okkur að búa til verk, en lykilatriðið er þessi vettvangur til sköpunar og 

stuðningur.  

Aðferðin virkaði fyrir mig sem kennara. Það sem mér þótti mikilvægast í framkvæmdinni 

var að koma fram við nemendur sem sérfræðinga í eigin lífi og listsköpun.  

Ég fann að ég þurfti að læra að sitja á mér til þess að ofvernda ekki nemendurna. Þegar þeir 

áttu erfitt með að komast á skrið í skrifunum fannst mér erfitt að gefa þeim rými til þess að 

hugsa. Þetta rými er þó mikilvægt, þar sem nemendur eru einfaldlega misfljótir að hugsa. Ég 

rak mig á við að vilja ýta á eftir þeim svo við værum örugglega með lokaafurð - en 

lokaafurðin er alls ekki það mikilvægasta.  

Í fyrri hluta námskeiðsins, fyrir samkomubannið, tók ég eftir breytingum hjá nemendum sem 

virtust styðja þá tilgátu mína að leiksköpunaraðferðin gæti hjálpað nemendum við byggingu 

jákvæðrar sjálfsmyndar. Við Hansi tókum eftir auknu sjálfstrausti nemenda í samskiptum 
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sín á milli. Einnig voru nemendur ákveðnari í umræðum í fjórða tíma en þeim fyrsta. Þessi 

þróun var að mínu mati jákvæð og sýndi mér að nemendur ættu auðveldara með að tjá sig. 

Aðstæðurnar sem við höfðum skapað saman höfðu góð áhrif á virkni, þátttöku og sjálfstraust 

nemenda í tímum. Þegar nemendur kláruðu verkefni deildu þeir verkum sínum með hópnum. 

Ég tók sérstaklega eftir því að með hverjum tímanum sem leið þurfti ég minna að leiða 

umræðurnar því nemendur virtust geta gert það sjálfir. Það held ég að sé að hluta til vegna 

þess að nemendur fundu fyrir meira öryggi í tímum og hins vegar vegna þess að ég lærði að 

treysta þeim og hætti að ofvernda þá.  

Einn nemenda minna var viss um að hann hefði ekkert til að skrifa um. Hann sagðist skilja 

allt og ekki muna eftir atviki sem vekti áhuga hans. Til að byrja með reyndi ég að hvetja 

hann til þess að finna bara eitthvað og skrifa. Nokkru síðar var blað nemandans ennþá 

galtómt. Við ræddum saman og ég spurði hvað vekti áhuga hans. Það lifnaði yfir 

nemandanum og hann sagði mér frá áhugamálum sínum, galdraheimum og 

fantasíubókmenntum. Í ljós kom að þessi nemandi hafði fullt að segja en átti erfitt með að 

tengja við kveikjuna sem honum var gefin. Allt viðmót nemandans breyttist þegar ég skildi 

loksins og hlustaði. Ég uppgötvaði þá að kveikjan sem ég bið nemendur að skrifa út frá getur 

hindrað flæði hjá þeim og að ég þarf að vera tilbúin til að bregða út af áætlun. Ég bauð 

nemandanum að skrifa um það sem honum þótti áhugavert og hann hófst handa um leið. 

Þarna fannst mér ég skilja betur orð sálfræðingsins J. Stuart Ablon (2014) „Börn standa sig 

vel ef þau geta.“ Um leið og ég endurskoðaði mitt hugarfar gat nemandinn skrifað. Hann fór 

frá því að sitja við borð og stara á autt blað yfir í að skrifa, hlusta og taka virkan þátt í ferlinu 

með þessari breytingu.  

Námskeiðinu lauk með sýningu á verkum nemenda. Nemendur voru stoltir af verkum sínum 

og fengu að vinna með eldri leikurum að leiklestri á verkum sínum. Sumum nemenda fannst 

greinilega óþægilegt að ráðskast með fullorðið fólk, en á sama tíma virtust þeir 

eftirvæntingarfullir. Eins og áður segir nutu nemendur þess að sjá aðra leika verkin sín og 

að setjast í sæti höfundar, leikstjóra, sérfræðings. Ég fylgdi fordæmi Synchronicity 

leikhópsins og setti námskeiðið upp þannig að þátttakendur voru alltaf listamenn og 

sérfræðingar í eigin verkum (Winn, 2011; Fisher, Purcell & May, 2009). Báðir nemendurnir 

sem luku námskeiðinu lýstu yfir áhuga á áframhaldandi námskeiði. Það var nemendum 

greinilega afar mikilvægt að sjá lokaafurð námskeiðsins og þeir voru mjög stoltir af sjálfum 

sér. Nemendur sátu undir spurningum og sögðu frá verkum sínum með sjálfstrausti og gleði. 

Einn nemenda minna fór heim til sín með áform um að lengja handritið sitt og halda áfram 

með það - nemandi sem var ekki viss um að hann hefði neitt að segja fyrr á námskeiðinu. 
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Það segir mér frekar en nokkuð annað að námskeiðið hafi ýtt undir sjálfstraust nemenda og 

bætt trú þeirra á eigin hæfni.  

6.3 Framtíð  

Ég tel að leiksköpunaraðferðin geti verið mjög áhrifarík í vinnu með unglingum. Líklega 

væri betra að láta námskeiðið ganga lengur en átta vikur til þess að viðhalda þessum 

vettvangi sköpunar til lengri tíma.Það væri áhugavert að hafa vikulegar kennslustundir í heila 

önn, eða í heilt skólaár. Ég held að þá væri hægt að þjálfa samvinnuhæfni innan hóps og 

nemendur gætu fundið stuðning til sköpunar.  

Einnig gæti verið áhugavert að nota styttri leiksköpunarsmiðjur sem hluta af öðru starfi sem 

líka snýst um sköpun og valdeflingu. Ég held að aðferðin gæti virkað vel með öðrum 

aðferðum leiklistar og kennslu. Sem dæmi væri hægt að nota tilbúin handrit nemenda til þess 

að æfa senuvinnu ef leiksköpun er notuð sem hluti af leiklistarkennslu.  

Í framhaldi af þessari rannsókn sé ég fyrir mér að skipuleggja leiksköpunarnámskeið utan 

skóla sem nær yfir lengri tíma. Ég hef komist að því að lítill hópur virkar vel með þessari 

aðferð, en þó tel ég að auðvelt væri að vinna með allt að fimmtán nemendum. Með fleiri 

nemendum væri hægt að setja upp stærri verk nemenda. Það hefur gefist vel í vinnu annarra 

með leiksköpun (Winn, 2011; Sklar, 2007, Synchronicity, 2020) og veitir fleiri tækifæri til 

að vinna með heildstætt ferli í leiklist. Þátttakendur mynda þá litla leikhópa sem vinna saman 

að uppsetningu verka hvers annars. Þannig gætu þátttakendur einnig kynnst hinum 

margvíslegu hlutverkum sem tilheyra leikhúsi eða kvikmyndum.  

Það mikilvægasta er þó að skapa þennan örugga vettvang þar sem er pláss fyrir einlægni, 

sköpun og uppbyggilega gagnrýni. Á þannig vettvangi geta nemendur komið saman til þess 

að skapa verk út frá eigin hugarheimi og miðla þeim til annarra.  
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Niðurlag/lokaorð   

Á unglingsárunum reynum við að finna út úr því hver við erum. Margir komast í tæri við ný 

vandamál, nýja reynslu og nýjan félagsskap, sem mótar og myndar þeirra skoðanir. Aðal 

áskorun unglingsáranna er að mynda sína sjálfsmynd og komast að því hvar þeir passa inn í 

umheiminn. Of oft missum við þau frá okkur í geðvanda og fíkniefni, brottfall verður úr 

skólum og vanlíðan eykst. Og við spyrjum okkur hvað hafi gerst, og hvað við getum gert? 

Aftur og aftur er svarið það, að hægt hefði verið að grípa inn í, ef einhver hefði hlustað.  

Í hvert sinn sem við sem vinnum innan skólakerfisins sinnum ekki kallinu erum við að 

bregðast ungu fólki. Ég tel að fyrsta skrefið sé að gera eins og Freire (1973) sagði og jafna 

valdastöðu innan kennslustofunnar. Með því að vinna með hópnum sínum að leiksköpun 

getur kennari opnað á nýjar samskiptaleiðir og kynnst nemendum sínum á nýjan hátt. Hann 

getur hlustað á raddir þeirra og hjálpað þeim að upphefja hugmyndir sínar.  

Leiksköpun er ein leið til þess að gefa ungu fólki rödd í eigin lífi og þjálfa þau í gagnrýnni 

umræðu. Með því að nota leiksköpun er hægt að upphefja reynsluheim ungmenna og koma 

þeirra sjónarmiði á framfæri. Þau geta þannig náð til annarra unglinga og sýnt þeim að enginn 

er einn, eða til fullorðinna og fengið þá til að hlusta. Það felst óneitanlega valdefling í því að 

skapa verk byggt á eigin reynslu, sem og í því að setja verkið upp. Allt ferlið hvetur unglinga 

til að breyta hugsunarhætti sínum og lætur þá finna fyrir því að þeir hafi ákvörðunarvald í 

eigin lífi. Auk þess að hafa áhrif á eigið líf er leiksköpun leið til þess að hafa áhrif á 

umheiminn og þjálfar ferlið þátttakendur í að vera virkir og ábyrgir þjóðfélagsþegnar sem 

mynda eigin skoðanir og þora að hafa áhrif á umhverfi sitt.  

COVID-19 tröllreið heimsbyggðinni á meðan á verkefninu stóð og þá sýndi sig að áætlanir 

geta breyst á örskotsstundu. Nemendur voru í viðkvæmri stöðu vegna faraldursins og fór því 

seinni hluti rannsóknarinnar að miklu leyti í að hlúa að þeim. Þrátt fyrir það sköpuðu 

nemendur leikverk sem voru skemmtileg, hugmyndarík og einlæg og nutu þess að vinna með 

mismunandi fólki og deila hinum frábæru verkum sínum. Þeir voru stoltir af því sem þeir 

höfðu skapað og lýstu yfir áhuga á að halda áfram að tá sig í gegnum ritlist.  
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