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ÚTDRÁTTUR 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að komast að því afhverju fólk starfar með leikfélagi 

og hvaða þættir í starfi áhugaleikfélaga skipta máli. Af hverju kemur fólk saman eftir 

vinnu til að vinna að stóru verkefni í nokkrar vikur án þess að fá neitt í vasann fyrir það 

að jafnaði. Sjónum var beint að meðlimum áhugaleikfélaga sama hvaða hlutverki 

einstaklingurinn gegndi í sínu leikfélagi. Viðtal var tekið við þrjá einstaklinga sem buðu 

sig fram til að fara í viðtal útaf verkefninu og út frá þeim var gerð spurningakönnun 

sem send var út í lokaða hópa áhugaleikfélaga. Viðtölin fóru fram í enda febrúar og 

byrjun mars 2016 en spurningakönnunin var send út í október 2017. Notast var við 

blandaða rannsóknaraðferð og greiningu niðurstaðna. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að þátttakendur höfðu persónulegan ávinning af leiklistinni. 

Viðmælendur voru almennt sammála um hvað félagslegi þátturinn var mikilvægur og 

hversu jákvæð áhrif leiklistin hefði á þau og aðra í kringum þau, spurningakönnunin 

samsvaraði sér við viðtölin. Helsta gagnrýnin sem kom fram voru streituvaldar eins og 

húsnæðismál, samningaviðræður við staðarhaldara eða sveitarfélög og álag á 

fjölskyldur á æfingatímabilum og þá sérstaklega ef fjölskyldan var ekki þátttakandi í 

leikfélaginu eða leiklist. Niðurstöðurnar vekja margar áhugaverðar spurningar sem vert 

er að skoða með áframhaldandi rannsókn sem getur vonandi aðstoðað áhugaleikfélög í 

framtíðinni til að sanna gildi sitt í samfélaginu.  

 

Lykilorð: Leiklist, drífandi, leikfélag, áhugi, skemmtun 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research was to look into why amateur theatre groups matter. Why do 

people gather after work to labour on a big project for a few weeks, without payment? 

The focus was on members in amateur heatre no matter what role they had within the 

theatre. Three members volunteered to be interviewed for the project.  A survey was 

based on their answers and reactions, and sent to closed theatre groups. The interviews 

took place at the end of February and the beginning of March 2016. However, the 

survey was not published until   October 2017. A mixed research method and analysis 

of results were used to diagnose the findings, which revealed that participants gained 

personal benefit from being involved with the theatre groups. Interviewees agreed on 

how important the social factor was, and the positive affect that amateur dramatics had 

on them, and others around them. The survey matched the interviews. The main 

criticism noted in both the survey and the interviews were stressors such as housing, 

negotiations with booking agents in some community centres, and stress on 

families.  This was especially so if the family was not a member of the theatre or a 

participant in amateur dramatics. The survey result raised many interesting questions 

which would be worth considering in on-going research, and would hopefully aid many 

theatres in the future in proving their value to the community.  

 

Keywords 

Theatre, empowering, interest, entertainment, theatre groups 
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1. INNGANGUR 

 

Áhugaleikfélag er leikfélag sem er stofnað af hópi fólks sem hefur sameiginlegan áhuga 

á leiklist, hljóði, ljósum og öðru sem viðkemur leiksýningum. Markmiðið er að setja 

upp leiksýningu sem síðan er borin á borð fyrir áhorfendur / neytendur. Einstaklingur 

í  áhugaleikfélagi er í flestum tilfellum að gefa vinnu sína, þekkingu og reynslu ásamt 

öðrum einstaklingum sem deila sama áhugamáli. Um 60 áhugaleikfélög eru starfrækt í 

dag á Íslandi (Bandalag íslenskra leikfélaga, e.d.) sem bendir til þess að fjöldi fólks 

tekur þátt í starfi áhugaleikfélaga í frístundum og þar af leiðandi í ólaunaðri vinnu. Það 

að tilheyra hópi sem deilir sameiginlegu áhugamáli eða hefur sameiginlegra hagsmuna 

að gæta virðist vera mikilvægt fyrir marga einstaklinga. Félagslegur hópur getur verið 

allt frá trúarathöfn til áhugaleikfélags svo dæmi sé tekið. Manneskjan er hópdýr eins og 

margar dýrategundir eru (Mathewson, 2015).. Hóparnir geta verið eins mismunandi og 

þeir eru margir og það falla ekki allir í sama hópinn. Farið verður yfir það hvernig fólk 

í leikfélögum finnur sig í áhugaleikhóp og að tilheyra hóp með sama áhugamál.  

Áhugi rannsakanda á leiklist hefur ávallt verið til staðar. Það var ekki mikið um 

tækifæri á sviði leiklistar á uppvaxtarárunum fyrir utan grunnskólaskemmtanir og því 

erfitt að prófa sig áfram í leiklistinni. Að komast í Þjóðleikhúsið var fjarlægur draumur 

sem hugsanlega hefði getað orðið að veruleika ef sjálftraustið hefði verið meira. 

Hugsun óharnaðs unglings var að það eru bara einhverjir ákveðnir sem komast inn í 

skólann. Þegar árin liðu og meiri þroski kom þá breyttist hugsunin yfir í það að finnast 

ég vera orðin of sein, þá kom áhugaleikfélagið sterkt inn. Að vera í áhugaleikfélagi 

þótti spennandi, enda mikið að gerast hjá þeim sem áhugafólk um leiklist gat tekið þátt 

í. Að vera í litlu leikfélagi gefur fólki færi á að kynnast öllum hliðum leikhússtarfsins. 

Þessir þættir, þ.e. þessi fjölbreytni, er eflaust eitthvað sem aðilar að stærri leikfélögum, 

og þá sér í lagi starfsmenn atvinnuleikhúsa hafa hugsanlega ekki tök á að upplifa, þó 

svo að leikferlið sé mjög svipað. Það leiðir hugann að því hvaða þættir það eru í 

starfsemi áhugaleikfélaga sem laða félagsmenn að þessu starfi. Félagsmenn 

áhugaleikfélaga bæta umtalsverðri vinnu ofan á fulla vinnu; mæta eftir langan vinnudag 

á fund eða æfingu. Markmiðið er þó ekki einungis vinna, heldur einnig að njóta 

félagsskaparins og hafa ofan af fyrir sér og öðrum í leikfélaginu. Í ritgerðinni verður 

farið í þann þátt leiklistarinnar hvað leiklist hefur jákvæð áhrif á líðan fólks og þá er 

spurning hvort það sé það sem fær fólk til að fara í svona stór verkefni eða er það 
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eitthvað annað? Það eru ótal spurningar sem skjótast upp í kollinn sem mögulega væri 

hægt að skoða betur en bara orðið áhugaleikfélag vekur upp forvitni.   

 

1.1.  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að komast að því hvaða þættir í starfi áhugaleikfélaga 

hvetja félagsmenn til að taka þátt í leiklist og að hvaða leyti áhugaleikfélögin skipta 

máli. Það segir sig sjálft að það er ekki hægt að setja upp stórt verkefni nema að þurfa 

að borga einhverjum, þá er aðallega átt við aðila sem koma að sýningunni með beinum 

eða óbeinum hætti. Það er þó ekki verið að leitast svara um einstaklinga sem fá borgað 

fyrir sína vinnu heldur þeim einstaklingum sem eru skráð í leikfélag og tekur þátt án 

þess að fá tekjur. Það er þetta fólk sem vekur áhuga rannsakanda og þá vakna nokkrar 

spurningar. Hvað er það þá sem hvetur fólk áfram til þátttöku í félagskap sem þessum? 

Hvað fær fólk út úr því að tilheyra ákveðinni tegund hóps eins og t.d. áhugaleikhóps? 

Er eitthvað sem einkennir einstaklinga innan hópsins og hvað er það þá sem tengir þá 

saman. Þegar allar þessar spurningar eru settar saman þá er ein spurning sem tengir þær 

saman. 

• Af hverju tekur fólk þátt í starfi áhugaleikfélaga og hvaða þættir í starfinu 

virðast skipta mestu máli? 

 

1.2. KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

Leikfélög hafa nánast ekkert verið rannsökuð hér á landi og því erfitt að skoða aðrar 

rannsóknir á því sviði sem hægt er að notast við til stuðnings. Ekki fundust neinar 

sambærilegar rannsóknir hér á landi, þótt ekki sé hægt að útiloka að einhver slík skrif 

séu til, þó svo þau hafi ekki komið upp við heimildaleit. Eitthvað hefur verið skrifað 

um áhugaleikfélög erlendis, og var stuðst við þau í þessari ritgerð. Opin viðtöl gagnast 

því vel þar sem þau geta verið góð gagnaöflun sem hægt er að byggja á. Viðtöl hafa þó 

þann ókost að þau eru tímafrek, bæði í framkvæmd og úrvinnslu. Margar leiðir eru til 

að velja úrtök t.d. fræðileg-, snjóbolta- og heildarúrtök en í þessari tilteknu ritgerð 

verður notast við markmiðsúrtak. 
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 Eigindlegar rannsóknir byggja á því að ná dýpri skilningi á ákveðnu málefni. 

Þær eru yfirleitt notaðar í félagsvísindum og byggja á  því að taka viðtöl, á rýnihópum 

og þátttökuathugunum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 Megindlegar rannsóknir eru mikið notaðar í náttúruvísindum, þær einkennast af 

tölulegum upplýsingum og aðferðum. Slíkar rannsóknir veita upplýsingar um fjölda, 

algengi, hlutfall og samband og mun milli mismunandi þátta og breyta (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).  

            Áhugaleikfélög starfa á mismunandi stöðum og eru eins mismunandi og þau eru 

mörg. Því er mikilvægt að úrtakið sé sem fjölbreyttast til að fá einhverja mynd af því 

af hverju þau skipta máli í nærsamfélaginu. Sjálfboðaliðaúrtak byggir á úrtökum frá 

mismunandi reynslu á viðfangsefni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í rannsókninni voru 

lagðar fyrir blanda af lýsandi- og ferilsspurningum. Lýsandi spurningar sýna gildi og 

venjur á meðan ferilsspurningar byggja á félagsfræðilegu ferli (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). 

Viðtölin leiddu í ljós grundvöll fyrir megindlega rannsókn. Gerð var rafræn 

spurningakönnun sem send var á hóp fólks í áhugaleikfélögum. Spurningakönnunin var 

opin frá 8. nóvember 2017–11. desember 2017. Eigindlegar og megindlegar rannsóknir 

vinna oft á tíðum saman þegar lítið er til af efni eða eldri rannsóknir um málefnið eru 

takmarkaðar og erfitt að miða við þær í mælanlegum skilningi. En hvort heldur sem er, 

þá skiptir miklu máli að gagnkvæmt traust ríki á milli viðmælanda og rannsakanda. 

Rannsakandi þarf að sýna algert hlutleysi og leggja sitt mat eða reynslu til hliðar til að 

hafa ekki áhrif á rannsóknina og þá sérstaklega í eigindlegum rannsóknum þar sem 

persónuleg nálgun er oft á tíðum meiri en í megindlegum rannsóknum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).  
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1.3.  RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

 

Við heimildaleit hafa ekki fundist neinar sambærilegar rannsóknir á áhugaleikfélögum 

á Íslandi. Skrif Sveins Einarssonar eru einu heimildirnar fyrir utan leikskrár sem 

geymdar eru á skjalasöfnum, þessi rannsókn er ekki sagnfræðilegs eðlis og því var ekki 

farið í leit að frumheimildum. Skrif hans eru því uppistaða heimildar um sögu leiklistar 

á Íslandi. Eitthvað hefur verið skrifað um áhrif leiklistar í kennslu og um sjálfsmat og 

þá aðallega í tengslum við börn og unglinga sbr. rannsókn Elísabethar Lindar 

Ingólfsdóttur (2014). En af hverju áhugaleikfélög skipta máli hefur ekki verið 

skoðað. Félagsskapur sem þessi er forvitnilegur fyrir þær sakir að það sækja margir í 

hann, en hvað er það sem veldur? Það er áhugavert að vita hvort fólk sé almennt ánægt 

eftir leiklistaæfingar og hvort það hafi áhrif á líðan fólks. 

Leiklist er orðin hluti af aðalnámskrá grunnskólanna og eru skólarnir 

því skyldugir til að koma með leiklist inn í skólastarfið á einhvern hátt (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Þá væri áhugavert seinna meir að skoða hvort virkt leiklistarstarf 

samkvæmt aðalnámskrá skili aukinni þátttöku í áhugaleikfélögum. Þá erum við komin 

í aðra rannsókn. Það verður athyglisvert að sjá niðurstöður slíkrar rannsóknar. 

 

1.4.  UPPBYGGING RITGERÐAR 

 

Uppbygging ritgerðarinnar er hefðbundin.  

Kafli 2 er fræðilegur bakgrunnur þar sem sagt er gróflega frá sögu leiklistarinnar og 

hvernig hún þróaðist sem áhugaleikhús. Kafli 2.1 fjallar um uppruna leiklistar og sögu 

leiklistar á Íslandi. Kafli 2.1.1 segir frá íslenskum áhugaleikfélögum, hvernig þau 

byrjuðu starfsemi sína víðs vegar um landið. Kafli 2.2 segir frá leiklist, menningarauð 

og menningararfi. Í kafla 2.3 er farið út í það hvering áhugaleikhópar þróuðust og hvert 

hlutverk þeirra er. Kafli 2.4 fjallar um hlutverk leiklistarinnar og hvernig hún þróast í 

sjálfsmyndina og félagsauð. Kafli 2.4.1 fer aðeins dýpra í það hvernig leiklist hefur 

áhrif á þörfina og sjálfið.  

Kafli 3 fjallar um aðferðafræði rannsóknar. Þar er farið í gegnum þær aðferðir sem 

notaðar voru við gerð ritgerðarinnar og úrvinnslu gagna. Kafli 3.1 segir frá 

þátttakendum rannsóknarinnar, bæði frá viðtölum og spurningarkönnun. Kafli 3.2 segir 

frá hönnun og rannsókninni og hvernig nálgunin var. Kafli 3.3 lýsir 
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rannsóknaraðferðinni og kostum og göllum hennar. Kafli 3.4 segir frá því hvernig 

rannsóknin var framkvæmd og aðgengi að gögnum. Kafli 3.5 segir frá hvernig gögnin 

voru greind. Kafli 3.6 fer yfir réttmæti og áræðanleika rannsóknarinnar. Kafli 3.7 segir 

frá stöðu rannsakanda innan rannsóknar og siðferðileg álitaefni 

Í kafla 4 eru niðurstöðum rannsóknarinnar gerð skil bæði með máli og myndum. Er 

þeim kafla skipt upp í kafla sem tengjast spurningakönnun og viðtölum 

rannsóknarinnar. 

Kafli 5 eru umræður og ályktanir þar eru kostir og gallar rannsóknarinnar metnir og 

hugmyndir að frekari rannsóknum.  
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

 

Áhugamál er ákveðin athöfn sem fylgir manninum sama hvert áhugamálið er, leiklist 

er eitt af því. Hægt er að hafa leiklist sem atvinnu en það á við um flest öll áhugamál. 

Að hafa eitthvað sem atvinnu gerir áhugamálið aðeins fastara í skorðum vegna tekna. 

Þegar áhugamál eru ekki aðal atvinna einstaklinga þá fá þeir vanalega ekki neinar 

tekjur. 

Áhugaleikfélög virðast hafa frjálsari hendur en atvinnuleikhúsin um það hvað þau 

eru að gera og hvernig þau túlka hlutina. Atvinnuleikhúsin eru undir stöðugri smásjá 

þar sem þau eru með föst fjárlög og gagnrýnendur sem og fjölmiðla sem fjalla um 

atvinnuleikhúsin. Þegar atvinnuleikhús eru annars vegar þá eru gerðar kröfur um 

listrænt gildismat og sköpun. Getur þetta lýst sér á marga vegu t.d hversu kröfumikil 

leikhúsin eru eða hversu vandmeðfarin. Það fer líka eftir leikhúsinu hversu þróaður 

leikstíllinn er og hvort ný leikverk líta dagsins ljós út frá verkinu sem sett er upp. Það 

er æskilegt að starfsfólk hafi menntun sem tengist starfinu eins og leikarar, leikstjórar 

og leikmyndateiknarar (Sveinn Einarsson, 2016). Þess er ekki krafist í áhugaleikhúsum. 

Ef skoðaðar eru síður sem birta leikhúsgagnrýni þá eru atvinnuleikhúsin nánast 

undantekningalaust tekin fyrir. Áhugaleikfélögin fá ýmsa styrki sem þau þurfa að sækja 

um sérstaklega, ásamt því óska þau sérstaklega eftir gagnrýnendum sem koma og meta 

sýninguna hjá þeim. Áhugaleikfélögin eru því undir minni smásjá og hugsanlega 

frjálsari hvað varðar uppsetningu á leiksýningum á meðan atvinnuleikhúsin sæta meiri 

gagnrýni (Wickham, 1992).  

Claire Cochrane (2003) skrifar í rannsóknum sínum um sögu leiklistar í Bretlandi á 

20. öldinni. Hluti af því er rannsókn á áhorfendum í Wales fyrir 1939, um muninn á því 

hvernig áhorfendur upplifa leiksýningu miðað við hvort þau eru á sýningu hjá 

áhugaleikfélagi eða atvinnuleikfélagi; væntingarnar voru mismunandi. Ástæða þess 

getur verið sú að áhorfendahópurinn er annar og þá sérstaklega á þessum tíma sem var 

verið að skoða. Í kringum 1934 í Wales áttu íbúar þess kost á að upplifa nýjan heim í 

gegnum leiklist þar sem þau gátu aðeins gleymt hversdagsleikanum og þeirri eymd sem 

fylgdi atvinnuleysinu og fátæktinni sem þá ríkti (Cochrane, 2003). 

Það virðist vera þannig að mannfólkið einbeiti sér mest að vinnu sinni og það sé 

það sem heldur því gangandi dags daglega en þegar það er skoðað betur þá virðumst 

við vera með mörg sjálf (e. Identity), það fer bara eftir því að hverju við erum að 
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einbeita okkur hverju sinni. Robert Dubin (1956) vill meina að það fer eftir sjálfinu 

hverju sinni hvaða þarfir við þurfum að uppfylla. Í vinnunni erum við að sinna einni 

þörf og eftir vinnu sinnum við öðrum þörfum. Þegar þetta er flokkað upp í smærri 

einingar þá virðist vera að félagsþörfin sé flokkuð á einhvern annan hátt en aðrir þættir. 

Tökum sem dæmi íþróttafélag fær mörg verðlaun á  móti og svo er öllum boðið í pizzu 

á eftir til að fagna árangrinum. Hér er um að ræða ákveðna þörf, sérstaklega matinn 

eftir mótið. Þessi þörf er hluti af félagslegum þörfum sem eru metnar misjafnlega eftir 

því hvaða flokki hún tilheyrir, það fer bara eftir nafninu sem við gefum henni hvernig 

hún er metin (Dubin, 1956). Mikilvægt er að staðsetja leiklistina og finna út hvaða þörf 

við erum að næra með leiklistinni. Leiklist er félagslegt atferli og samfélagstengt því 

leikfélög eru stöðugt að koma fram fyrir aðra og leggja sitt af mörkum við að bjóða upp 

á menningartengda afþreyingu í sínu samfélagi. Þeir sem starfa með áhugaleikfélögum 

hafa kosið að taka þátt í þeirri félagastarfsemi og gera það því í frítíma sínum þar sem 

þetta er í flestum tilvikum sjálfboðavinna. 

Samfélag eins og okkar virðist hafa þróast þannig að það að gefa vinnu sína sé 

eitthvað sem er ekki á allra færi. En samt virðist það vera þannig að það er nauðsynlegt 

fyrir samfélagið að það sé til fólk sem tekur að sér ólaunað starf í þágu samfélagsins. 

Núna þegar lífsgæðin eru orðin meiri þá þarf fólk ekki að hafa eins mikið fyrir 

afþreyingu eins og áður var og hjá mörgum gengur lífið út á það að mæta til vinnu og 

fara svo heim og horfa á sjónvarpið, sem er ein tegund afþreyingar. Það eru færri sem 

stunda félagsstörf af því að það er gaman en eru ekki endilega að fá neitt fyrir það nema 

klapp á bakið en sem betur fer þá er ennþá til fólk sem sinnir þessari nauðsynlegu 

þjóðfélagsþörf (Stebbings, 2001). Þá lítum við aftur til áhugaleikfélaga sem hafa 

einstaklinga innanstokks sem stunda flest öll sjálfboðavinnu, fær þá leikfélagið 

ágóðann sem tínist til og notar til að byggja upp félagið. Það hafa ekki allir tök á því að 

fara á stórar leiksýningar hjá atvinnuleikhúsum og það hafa heldur ekki allir tök á því 

að mennta sig til þess að komast áfram í atvinnumennsku í leiklist. Hver sem er getur 

tekið þátt í áhugaleikfélagi og fengið tækifæri til að taka þátt í uppsetningu á sýningu. 

Atvinnuleikfélög starfa öðruvísi því þar þarftu að hafa ákveðna hæfileika eða færni til 

þess að komast inn hjá þeim. Atvinnuleikfélögin má líkja við fyrirtækjarekstur, þótt að 

starfsemin sé mismunandi eftir leikhúsum. Þar fær fólk borgað fyrir að koma upp 

metnaðarfullri sýningu á meðan áhugaleikfélögin setja upp sýningu af einskærum 
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áhuga og í sjáfboðavinnu. Mismunandi starfsemi á milli áhuga- og atvinnuleikfélaga 

gerir það að verkum að samfélagið nýtur góðs af með mismunandi áherslum í leiklist.  

 

2.1 UPPRUNI LEIKLISTAR OG SAGA LEIKLISTAR Á ÍSLANDI 

 

Saga leiklistarinnar er getið í bókunum The Oxford History Illustrated History of the 

Theatre (2001)  og A History of the Theatre (1992). Þær rekja söguna allt aftur í fornöld 

og segja frá mismunandi bakgrunni leiklistar ólíkra heimsálfa og þjóða. Allt frá upphafi 

hefur samband mannsins við náttúruna og hið óþekkjanlega verið sterkt. Frummaðurinn 

myndaði einhverskonar takt eða söng sem átti að mynda tengsl milli þessara miklu afla 

sem voru ofar mannlegum skilningi. Það sama má segja um þær sterku tilfinningar sem 

búa innra með okkur og þeirra krafta sem við höfum ekki mikinn skilning á eins og t.d 

barnsfæðingu, reiði, sorg, gleði og hamingju. Hefur þessi söngur sennilega þróast út í 

trúarathafnir sem hafa oft á tíðum verið með leikrænu ívafi sem blásið hafa lífi í 

athafnirnar. Í fornöld og í vissum þjóðflokkum sem til eru enn þann dag í dag í einstaka 

löndum eru trúarathafnir haldnar með miklu sjónarspili fyrir söfnuðinn (BBC, 

2015).  Söngurinn átti að vera til andanna sem vernduðu umhverfið allt í kringum okkur 

og þar af leiðandi vernduðu manninn. Hafa þessar athafnir veitt manninum innblástur 

við leikritagerð og hafa verið skrifuð leikrit þar sem einstaklingar eru að tala til andanna 

og fá ráð og leiðbeiningar í gegnum þá, má þar nefna nornirnar þrjár í Macbeth eftir 

Shakespeare. Mannfræðingar telja að það séu til nægilega margar sannanir til þess að 

unnt sér að segja að þessar athafnir séu upphafið á leiklistarferli mannkynsins í Asíu, 

Afríku, Evrópu og Ameríku (Wickham, 1992).   

Frá 15. fram að 17. öld var mikið um það að konungar voru taldir til guða, bæði af 

þegnum sínum og af þeim sjálfum. Sem dæmi má nefna að Karl I Englandskonungur, 

á 17 öld, kynnti sjálfan sig sem Guð til að upplyfta sjálfum sér á sviði í Stuart masques. 

Svipaða sögu má segja um Lúðvík XIV konung Frakklands sem birtist sem sólkonungur 

í Ballet de Nuit í Versailles árið 1653. Með tilkomu þessarar guðatölu fóru listamenn 

að tilbiðja konung sinn og sýndu listir sínar á sviði fyrir konunginn. Þannig þróuðust 

leikhópar sem síðar sýndu í leikhúsum og óperum. Ítalir voru þeir fyrstu sem komu með 

leikhús svipuð þeim sem við þekkjum í dag í hinum vestræna heimi, aðrar þjóðir fylgdu 

svo eftir.  
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Götuleikhús, eru oft talin til áhugaleikfélaga  innan þeirra eru einstaklingar með eða 

án leiklistarmenntunar. Götuleikhús eru ekki endilega alltaf með sýningar utandyra 

þrátt fyrir að nafnið bendi til þess, þau sýna í rýmum sem oft eru ekki talin vera 

hefðbundin staður fyrir leiksýningar. Þau eru hugsanlega uppspretta fjölbreytileikans í 

leiklistinni með frjálsleika sínum (Mason, 1992). Eftir því sem árin liðu komu fram 

ákveðin listform sem við þekkjum enn þann dag í dag eins og t.d. Commedia del´Arte 

sem varð gríðalega vinsæll stíll í leikhúsum (Wickham, 1992). 

Leiklistin í dag er þekkt sem listform um allan heim en kemur upprunalega frá 

Grikklandi. Þar er t.d. hægt að nefna tungumálið í leiklistinni: leikhús, drama, ádeila, 

gaman, þetta eru allt orð sem eiga rætur sínar að rekja til Grikklands ásamt fleiri orðum 

(Brown, 1995).   

Upphaflega var leiklistin ekki atvinna heldur til þess að dýrka guðina og hugsanlega 

um leið að skemmta sér og öðrum. Ernst Fischer skrifar bókina Um listþörfina (1973) 

og fjallar þar um upphafið, verkfærin sem við notum og fer inn á nokkur tímabil í  

listasögunni en gerir það  samhliða þróun kapítalismans sem hugsanlega getur gefið 

okkur annað sjónarhorn á söguna. Hann vildi meina að með uppgangi kapítalisma í 

vestrænu samfélagi hafi leiklistin eins og önnur list orðið að framleiðsluvöru sem 

gengur kaupum og sölum. Þessi þróun hefur að öllum líkindum haft heftandi áhrif á 

sköpunargleði listamanna í því sambandi að listafólk leitaðist við að þóknast þeim sem 

borgaði brúsann. Með því verður listaverkið æ háðara samkeppninni. Kapítalisminn 

hefur þó ekki bara neikvæða þýðingu fyrir listgreinar heldur fengu listamennirnir 

tækifæri til að víkka sjóndeildarhring sinn og fóru úr gamalgrónum stíl yfir í víðara rúm 

og hraðfleygari tíma (Fischer, 1973).  

 

 

2.1.1 ÍSLENSK ÁHUGALEIKFÉLÖG 

 

Eins og fram hefur komið áður þá hefur kirkjan haft töluverð áhrif á leiklist í heiminum. 

Um aldamótin 1000 fóru nánast allar messur fram á latínu en þegar kirkjunnar menn 

fóru að sjá hag í því að koma með leikrænar lýsingar af atburðum biblíunnar breyttist 

fyrirkomulag kirkjunnar milli kórs og einstaklinga. Sú hefð berst svo til Íslands (Sveinn 

Einarsson, 1991).  
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Talið er að íslensk leiklistarsaga hefjist um 1740 í Skálholti með Herranóttinni sem 

færðist svo yfir til Reykjavíkur. Herranóttin í Reykjavíkurskóla var einskonar 

sjónleikur sem nemendur sýndu einu sinni á vetri. Á sýninguna var boðið rektor skólans 

ásamt kennurum, embættismönnum og heldri mönnum. Efni sýningarinnar var 

krýningarathöfn þar sem konungur var krýndur, sem oftast var leikinn af eldri nemanda 

skólans. Eftir krýninguna var haldin ræða og heillaóskir á latínu. Eftir 

krýningarathöfnina var söngur og hljóðfærasláttur og skotum hleypt af fyrir utan 

skólann. Á sama tíma voru sýnd atriði úr gamanleik leiknir af lærisveinum /unglingum 

(Sveinn Einarsson, 1991). Í kringum 1800 líður þessi siður undir lok. Til eru nokkrar 

heimildir um messur sem virðast hafa verið vinsælar miðað við fjöldann. Hægt er að 

nefna Leirgerðamessu sem er til í 14 uppskriftum á Landsbókasafni. Margar af þessum 

uppskriftum eru ætlaðar skólapiltum skrifaðar af Sigurði Péturssyni og Geir Vídalín 

(Sveinn Einarsson, 1991).  

Það er löngum vitað að leiklistin þrífst best þar sem áhorfendur hafa greiðan aðgang 

að sýningum. Ísland var lengi vel mjög dreifbýlt og því var leiklistin ekki stunduð með 

markvissum hætti nema í skólum og þá var það í kringum kirkjustarfsemi því þar voru 

skólarnir starfræktir, eins og t.d. Skálholt. Í lok 18. aldar höfðu nokkrir bæir, þar á meðal 

Reykjavík, fengið kaupstaðaréttindi. Í þessum þéttbýliskjörnum myndast 

þéttbýlismenning og hugtakið borgari innleiðist hér á landi. Borgarinn hefur annan 

smekk og kröfur heldur en bóndinn og þróast því leiklistin frá kirkjusýningum yfir í 

gleðileiki með erlenda fyrirmynd. Um jólaleytið árið 1813 var það danskur 

menntamaður Rasmus Rask sem er helsta driffjöðurinn í íslensku leiklistarlífi, hann 

setur upp sýningu, Jacob Von Tyboe, á dönsku í yfirstéttarhúsinu í Reykjavík (Sveinn 

Einarsson, 1991).  

Árið 1839 sýndi Bardenfleth sýninguna Geert Westphaler eftir Holberg heima hjá 

sér. Í þessu leikriti koma fram fyrstu leikkonur Íslands þær Sylvía Thorgrímsen og 

Thora Melsted. Eftir þá sýningu var vinsælt að sýna heima hjá sér en þó í stuttan tíma. 

Skólasýningar byrja aftur að kappi eftir að menntaskólinn flyst á þann stað sem hann er 

núna (Sveinn Einarsson, 1991).  

 Veturinn 1853 – 1854 stóð Jón Guðmundsson fyrir fyrstu opinberu 

leiksýningunni sem haldin var á Íslandi þar sem aðgangseyrir var innheimtur. Sýnt var 

leikritið Pak sem síðar fékk nafnið Skríll, eftir Thomas Overskous. Eftir það eru sýndar 

nokkrar sýningar, allar leiknar á íslensku sem áður hafði ekki verið gert. Auk þess sem 
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konur tóku þátt í sýningum, þar á meðal kona Jóns, hún Hólmfríður Þorvaldsdóttir. Á 

þessum tíma eða í kringum 1900 er búið að innrétta leikhús fyrir almenning þar sem 

sýndar eru sýningar fyrir aðgangseyrir. Sá sem fylgdi hugmyndinni hans Jóns eftir um 

leiklistarlíf, var maður sem kallaður er Sigurður málari Guðmundsson (Sveinn 

Einarsson, 1991).  

 Sigurður Guðmundsson fæddist árið 1833 og lærði málaralist í 

Kaupmannahöfn. Sigurður málari fluttist til Íslands árið 1858 og hóf þegar að vinna í 

leikhúsmálum. Tók hann þátt í flestöllum leiksýningum sem staðið var að í Reykjavík 

næstu 15 árin, eða þar til hann lést árið 1874. Sigurður kom að öllu því sem viðkom 

leikhúsinu; sviðsmynd, förðun, aðstoð við leikstjórn og fleira. Hann er talinn vera einn 

af drifkröftum leiklistar á þessum tíma. Eftir að hann kom heim og fram til ársins 1872 

voru skrifaðir á lista, eftir hann sjálfan 34 eða 35 leiktitlar sem Sigurður kom að. Talið 

er að listinn hafi verið lengri talinn er upp. Hann var að öllum líkindum skrifaður árið 

1872. Við listann má bæta við nokkrum leikritum þar á meðal Hellismanna eftir Indriða 

Einarsson sem var síðasti leikur sem Sigurður vann að (Sveinn Einarsson, 1991). 

 Íslenskt þjóðfélag er að taka miklum breytingum undir lok 19. aldar og fram 

yfir miðja 20. öld. Fleiri þéttbýliskjarnar myndast í kringum vissa atvinnuhætti eins og 

fiskveiði. Leiklistin skýtur upp kollinum á þessum stöðum, erfitt er þó að finna 

heimildir um hvenær sú starfsemi byrjar nákvæmlega því sýningarnar voru oft ekki 

skráðar niður. Það taldist samt nýlunda að leiklist var stunduð í sveitum landsins þrátt 

fyrir að um dreifða byggð væri að ræða. Voru þessar sýningar ekki síðri en þær sem 

sýndar voru í Reykjavík (Sveinn Einarsson, 1991). Akureyri er einn af þeim bæjum 

sem var líkt og Reykjavík með mikil áhrif frá Danmörk og því var menningarstarfsemi 

þar keimlík þeirri sem var í Reykjavík. Einn helsti leikfrömuður á Akureyri var danskur, 

Jensen verslunarstjóri. Jensen var lærður leikari og hafði verið fastráðinn við 

Konunglega leikhúsið í Kaupmannahöfn þar til hann lamaðist og gat ekki leikið lengur. 

Hann leiðbeindi leikurum og ákvað tilhögun sýninga. Ásamt honum voru þau Steincke 

verslunarstjóri og Hinrik og Anna Schiöth mjög virk í leikhúslífinu með honum og voru 

þau einnig dönsk. Anna Schiöth var fyrsta leikkona Akureyringa og var hún var mikill 

menningarfrömuður og ljósmyndari (Sveinn Einarsson, 1991). 

 Leiklistastarfsemi á Ísafirði hefst eins og á öðrum stöðum á dönskum 

stuttverkum. Ekki er til staðfest ártal á því hvenær nákvæmlega sú starfsemi byrjaði en 

leikið var í heimahúsum, Eyrarkirkju og svo í klúbbum. Fyrsta almenna sýningin á 
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íslensku, Útilegumennirnir, var árið 1879 í pakkhúsi Ásgeirsverslunar í Miðkaupstað. 

Virðist vera að leikhúslífið hafi lifað góðu lífi lengi vel. Árin 1882 – 1884 var 

Sjónleikfélagið stofnað og auk þeirra komu góðtemplarastúkur sem byggðu fyrsta 

leikhús staðarins (Sveinn Einarsson, 1991). Eins er farið með aðra staði á landinu en 

víða eru til sögusagnir um leiklistarstarfsemi á síðari hluta 19. aldar. Til dæmis frá 

Stykkishólmi, Sauðárkróki, Húsavík, Eskifirði, Eyrarbakka, Hafnafirði og víðar. 

 Í Stykkishólmi hefst leikstarfsemin um 1880. Reykjavíkurblaðið Þjóðólfur var 

farið að fylgjast með landsbyggðinni, þar segja þeir frá sýningu í Stykkishólmi árið 

1878. Þá var leikritið Útilegumennirnir flutt og tvö verk eftir Moliére. Áður hafði í 

Stykkishólmi verið leikin verk eftir Ólaf Thorlacius á árunum 1876 – 1877.  Árin 1879 

– 1880 var kona, Júlíana Jónsdóttir, búsett á Stykkishólmi, var hún kölluð Júlíana 

skáldkona. Hún er talin vera fyrsta konan sem semur leikverk, sem sett var upp í 

Stykkishólmi á þessum árum (Sveinn Einarsson, 1991).  

 Á Sauðárkróki hefst leikstarfsemi á milli 1880 og 1890, eins og á fleiri stöðum 

þá var það danskur kaupmaður að nafni Ludvik Popp sem var drifkrafturinn. Það er 

ekki til nákvæmt ártal yfir það hvenær fyrsta leikverkið var sett upp á Sauðárkróki en 

gerðabók leikfélagsins er til frá byrjun og var leikfélag Sauðárkróks stofnað þann 13. 

apríl 1888.  Samkvæmt þessari heimild þá er leikfélag Sauðárkróks elsta leikfélag 

landsins sem er enn starfandi. Tilgangur félagsins var til gamans gerður og fengu 

fyrirtæki ágóðann af starfsemi félagsins, sem félagsmenn töldu að gætu gert 

Sauðárkróki til góðs,  (Sveinn Einarsson, 1991).   

 Á Húsavík hefst leikstarfsemin um 1890, þar er til skrifað að fyrsta leikritið, 

Sigríður Eyjafjarðarsól eftir Ara Jónsson, hafi verið sýnt á sláturhúsloftinu árið 1896. 

Fram undir aldamót fékk Barnafræðslusjóður Húsavíkur ágóða af sýningum (Sveinn 

Einarsson, 1991).  

 Á Eskifrði hefst leikhússtarfsemin um aldamótin 1900 þar var fyrsta leikverkið 

Skugga Sveinn, en seinna eignast þeir sín eigin leikskáld (Sveinn Einarsson, 1991). 

Nágrannar þeirra í Neskaupstað hefja leikstarfsemi sína í kringum 1880 en fyrsta verkið 

sem var sýnt var Maurapúkinn í kringum 1882 - 1885. Þá var sýnt í Jóhanneshúsi og 

var það bindindisfélagið sem stóð að þeirri sýningu. Seinna flutti leikstarfsemin sig yfir 

í Svarta skúr en þar var sýnt í kringum 1893 – 1894 og ennþá var það bindindisfélagið 

sem stóð fyrir sýningum og seinna bættust Templarar við. Leikstarfsemin gekk húsi úr 

húsi þar til félagið byggði sér húsnæði sem seinna varð pakkhús Kaupfélagsins. Var þá 
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sínt í bíóhúsinu sem var millistopp þar til Góðtemplarar byggja sér húsnæði. Þar var 

sýnt þar til félagsheimilið Egilsbúð var vígt árið 1962. Egilsbúð stendur á sama stað og 

Góðtemplarahúsið. Leikfélag Norðfjarðar var stofnað árið 1950 samkvæmt gerðabók 

og er enn starfrækt í dag (Leikfélag Norðfjarðar, 1962).  

 Á Eyrarbakka hófst leikstarfsemi um 1880 en þar var sýnt í skólanum. Fyrsta 

leikritið sem var sýnt var Narfi, Sigurðar Péturssonar, leikið veturinn 1880 – 1881. 

Seinna eignast Eyrarbakki og Stokkseyri sitt eigið leikskáld, Bjarna Pálsson í Götu. 

Bjarni samdi aðallega gamanleiki, samdi hann oft lögin sjálfur í leikritunum en annars 

tíðkaðist það að lög voru sótt í danska söngleiki. Sennilega er hægt að telja upp fleiri 

staði en mynstrið er ávallt það sama. Leiklistakunnáttan kom oftast nær frá dönskum 

verslunarmönnum. Svo koma allskyns félög eins og bindindisfélög, verkalýðsfélag og 

templarar sem standa fyrir sýningum (Sveinn Einarsson, 1991). 

 Á árunum 1860  - 1920 er vitað um leikstafsemi í fimmtíu kaupstöðum og 

kauptúnum á Íslandi. Sambærileg þróun virðist vera óþekkt í nágrannalöndum okkar að 

undanskyldum Finnum og Írum sem eiga áþekka sögu og við í leikhússtarfi. 

Leikhússtafsemin á árunum 1920 - 1950 virðist þróast eins það þarf bara eina til tvær 

áhugasamar manneskjur til að hrinda öllu í gang. Leikarar á landsbyggðinni gefa 

leikurum í Reykjavík ekkert eftir og þegar leikarar koma frá höfuðborginni í dreifbýlið 

til að aðstoða virtist ekki vera neinn munur á einstaklingunum. Munurinn telst þó einna 

helst í því að menntuðu leikararnir voru lyftistöng fyrir leikfélögin á landsbyggðinni 

(Sveinn Einarsson, 2016). 

 Með tilkomu Þjóðleikhússins árið 1950 breyttust skilyrði í íslenskri leiklist. Tvö 

leikfélög höfðu verið starfandi í Reykjavík allan fimmta áratuginn, Leikfélag 

Reykjavíkur og Fjalakötturinn. Félögin sameinuðust um aðstöðuna í Iðnó sem var orðið 

úr sér gengin á þessum tíma. Þegar Þjóðleikhúsið opnaði gerði fólk ráð fyrir því að 

félögin myndu sameinast og verða að einu félagi með aðstöðu í leikhúsinu en svo varð 

ekki. Leikfélag Reykjavíkur hékk á bláþræði en ákvað að halda áfram þrátt fyrir erfiða 

tíma. Svo kom að því að þau áttu afgangs pening eftir að búið að var borga öllum laun 

og var sá peningur upphafið á sparnaði fyrir Borgarleikhúsinu (Sveinn Einarsson, 

2016). Sama ár og Þjóðleikhúsið opnar var stofnað Bandalag íslenskra leikfélaga (BÍL). 

Fyrstur til að koma hugmyndinni um stofnun Bandalagsins á framfæri var Ævar R. 

Kvaran. Ævar vildi stofna félag sem myndi aðstoða áhugaleikfélög út um allt land og 

hafa samstarf á milli félaga. Um leið og Þjóðleikhúsið var sett á laggirnar með lögum 
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voru lög félagsheimila í bæjum og sveitum samþykkt. Helmingur skemmtanaskattsins 

skyldi renna til félagsheimilanna. Þjóðleikhúsið mátti þó ekki við þessum fjármissi en 

viðleitnin til félagsheimilanna var merkileg og gagnleg (Sveinn Einarsson, 2016). 

Bandalagið réð til sín framkvæmdastjóra árið 1951, Sveinbjörn Jónsson. Starfsemin 

byrjaði með skrifstofu í Þjóðleikhúsinu en færði sig svo í leiguhúsnæði árið 1957. 

Bandalagið ætlaði upphaflega að koma sér upp búningasafni og öðru sem viðkom 

leiklistinni en það tókst ekki sem skyldi en samt tókst þeim að koma sér upp góðu 

hárkollusafni ásamt bókakosti. Bandalagið keypti leikritasafn Alfreðs Alfreðssonar sem 

kom mörgum leikfélögum að gagni. Árið 1952 var BÍL fyrst styrkt af ríkinu en sá 

styrkur fór aðallega í skrifstofurekstur en þegar styrkurinn jókst fór peningurinn einnig 

til aðildarfélaga. Styrkveitingin til aðildarfélaga fólst í starfsemi þeirra, hvort leikverkin 

væru íslensk, hvort það var menntaður leikstjóri eða hvort var sett upp barnasýning eða 

metnaðarfull erlend verk (Sveinn Einarsson, 2016). Ein af hugmyndum BÍL var að 

stofna til sameiginlegrar leiklistarhátíðar í Reykjavík sem sameina átti krafta 

áhugaleikfélaga. Hátíðin var haldin tvisvar en svo var henni sjálfhætt, hún taldist vera 

of dýr og of flókin í framkvæmd (Sveinn Einarsson, 2016). 

 Íslensk áhugastarfsemi er merkileg í menningarsögu okkar því við eigum ekki 

marga jafningja sem vitað er um í Evrópu þrátt fyrir að ræturnar séu þaðan. 

Leikhússtarfsemin hefur viðhaldið tengslum atvinnumanna við grasrótina og stuðlað að 

því að gera leiklist að almenningseign og að einni vinsælustu listgrein okkar Íslendinga 

(Sveinn Einarsson, 2016).  

 

2.2 LEIKLIST, MENNINGARAUÐUR, MENNINGARARFUR 

 

Menningarauður getur talist ein af þessum mikilvægu auðlindum sem Bourdieu talaði 

um í ritinu The forms of capital (1986). Menningarauður snýst um varðveislu sem 

ákveðnir hópar erfa frá liðnum kynslóðum og nær yfir þá menntun, menningu og 

siðfágun sem er til staðar í samfélaginu þar sem þeir skipa sess. Menningarauðmagn 

öðlast einstaklingur á lífsleiðinni í gegnum fjölskyldu, jafningjahópa og æskufélaga, 

þennan bakgrunn kallaði Bourdieu habitus (Bourdeu, 1986). Habitus er í stöðugri 

mótun og endurskoðun og tekur sífelldum breytingum á lífsleiðinni. Á Íslandi hefur oft 

verið litið á menningararfinn sem spegil fyrri tíma. Leiklistin geymir í sér 

menningarauð sbr. leikverk um atburði fyrr á öldum þar sem áhorfandanum er gefinn 
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kostur á að skyggnast inn í fortíðina og fræðast, hægt er að nefna leikverkið Fjallkonan 

fríð (Þjóðleikhusid, 2018) og Kvenfólk (Borgarleikhúsið, 2018). Annað dæmi um 

menningarauð sem notaður hefur verið á Íslandi er sá menningarauður sem stendur vörð 

um hagsmuni ákveðinna hópa. Þetta gæti t.d. verið form listar sem felur í sér ádeilu á 

samfélagið í dag. Það að geta leyft áhorfandanum að skyggnast inn í fortíð, framtíð eða 

nútíð samfélagsins virðist vera góð auðlind til að læra um hefðir, reynslu og þekkingu 

mannkynsins (Bryndís Björgvinsdóttir, 2010). 

Mannfræðingar telja að menning sé venjur, siðir, hugmyndir og gildi sem við lærum 

í gegnum félagslega þátttöku. Menningin er afl sem mótar einstaklinginn, hugsun hans 

og hegðun (Arnar Árnason, 2002). Menning er það sem tengir okkur meðvitað eða 

ómeðvitað við uppruna okkar. Margt af því sem við gerum er gert vegna fyrri reynslu 

og hvernig okkur var kennt. Það sem við lærum er menningararfur frá foreldrum, 

ömmum, öfum og forfeðrum okkar. Þrátt fyrir að menningararfurinn sé ekki 

nákvæmlega sá sami og var hér áður fyrr þá er grunnurinn sá sami líkt og Bryndís 

Björgvinsdóttir (2010) skrifar um í greininni um þorrablótin í Bolungarvík. Giftar 

konur eða konur í sambúð eru þær sem skipuleggja þorrablótið og þannig hefur það 

alltaf verið þó að dagskráin og það sem borðað er upp úr trogunum hafi breyst gegnum 

tíðina þá er grunnurinn sá sami þ.e.a.s. að konurnar skipuleggja viðburðinn. Það má vel 

færa þetta yfir á leikfélögin og tengingu þeirra við menningararfinn, ef skoðuð er saga 

leiklistar burtséð frá því hvort það er áhuga- eða atvinnuleiklist þá er leiklist í grunninn 

upprunalega trúarleg athöfn sem breytist með tíð og tíma í leikhópa (Wickham, 1992). 

Leiklist eða listin að leika er þess vegna ævaforn menningarauður sem tengir okkur við 

fortíðina. Menningarauð er hægt að tengja við túlkunarfélagsfræði Max Weber. Hann 

lagði áherslu á hvernig menningarlegur bakgrunnur getur haft áhrif á ákvarðanir sem 

fólk tekur og hjálpar til við að skilgreina samfélagslega merkingu listgreina og hvað 

einstaklingar og samfélag leggja í þær (Weber, 1978). 

 

2.3 ÞRÓUN OG HLUTVERK ÁHUGALEIKHÓPA (FYRRI RANNSÓKNIR) 

 

Leiklist teygir anga sína í allar áttir. Ef við notum menningar demant Griswold þá er 

hægt að tengja leiklistina í öll horn og einnig miðju demantsins (Alexander, 2003). 

Menningardemanturinn virkar þannig að í hverju horni demantsins eru aðgerðir eða 

hlutir sem tengjast svo saman sem ein heild. Tengir hann saman listamanninn, listina, 
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neytandann og samfélagið. Viktoria D. Alexander (2003) bætti við demantinn 

dreifiaðila eða milliliðum. Dreifiaðili er sá sem kemur listinni áfram til neytanda. Í 

sumum tilfellum er listamaðurinn aðskilinn milliliðunum en í öðrum tilfellum hafa þeir 

sjálfir áhrif (Alexander, 2003).  

 

Mynd 1 Endurgerð útgáfa af menningardemanti Griswold 

Má líkja dreifiaðilunum við hliðverði sem ákveða hvað fær að komast inn og hvað ekki 

í heimi listarinnar. Leiklist er list eins og kemur fram í nafninu, leiklist er fyrir 

neytendur jafnt sem höfunda eða leikarann. Í gegnum tíðina hefur leiklist sýnt 

samfélagið eins og það er, var og verður. Oft hafa höfundar notað leikhúsið til þess að 

koma á framfæri þeirra eigin gagnrýni á samfélagið og hvernig samfélagið ætti að vera 

eða hvernig það getur breyst til hins betra. Fer þetta yfirleitt eftir því hvað er verið að 

vinna með og hver tíðarandinn er. Leiklist getur verið dreifingaraðili allra þeirra 

listforma sem samfélaginu standa til boða. Skýrt dæmi um þetta eru óperur þar sem 

tónlist og leiklist mynda heildarverkið. Einnig eru til leikverk eins og t.d söngleikir sem 

eru með töluðum texta, söng og dansi blandað saman. Svo má ekki gleyma myndlist og 

hönnun við gerð leikmynda og umgjörð leikverka.  

Þegar sagan er skoðuð þá virðist vera að listafólk hafi verið litið hornauga svo árum 

og árhundruðum skiptir. Í gegnum tíðina virðist vera að yfirstéttir hafi sett listafólk í 

sama hóp og þjónustufólk, þræla og verkafólk (Plató, 2009). Þetta gæti stafað af því að 

aðallinn ætlaðist til þess að þeir sem voru lægra settir í þjóðfélaginu útveguðu honum 

skemmtun eins og öll önnur lífsgæði. Á Íslandi þá byggðist samfélagið upp á 

bændasamfélagi þar sem list og menning var ekki efst á baugi landans og því erfitt fyrir 

einstaklinga að koma sínum skoðunum á framfæri. Það var ekki fyrr en Bandalag 

íslenskra listamanna var stofnað árið 1928 sem list fór að verða meira metin Íslandi 

(Ingunn Þóra Magnúsdóttir, 1998).  
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Leiklist er tilfinningaþrungin og það þótti aðlinum ekki fínt. Yfirgengilegt 

tilfinningaflóð var aðallega tengt lægri stéttum samfélagsins sem voru óhræddar við að 

sýna tilfinningar sem aðlinum þótti vera dýrsleg hegðun. Gríski heimspekingurinn Plató 

var einn af þeim sem voru á móti sviðslist, eins og kemur fram í hinu fræga verki hans 

Ríkinu. Plató vill meina að það tilfinningarót sem að sviðslistirnar koma á mannssálina 

komi í veg fyrir að fólk geti hugsað skynsamlega og hindri að þjóðríki sé stjórnað af 

hyggindum (Plató, 2009). Viðhorf til leiklistar hafa með tímanum breyst til batnaðar. 

Ástæður þess gætu verið breytt samfélag þar sem að völd og áhrif aðalsins eru ekki eins 

mikil og áður var. Leiklist sem og aðrar listgreinar hafa sannað gildi sitt sem 

viðurkenndur hluti af þjóðfélaginu. Aukið aðgengi að listviðburðum gæti haft sitt að 

segja ásamt öðrum menningarmiðlum eins og útvarpi og sjónvarpi. Þegar útvarpið kom 

til sögunar varð það fyrir gagnrýni og var hún bæði góð og slæm. Á meðal þeirra sem 

voru á móti útvarpi voru Adorno og Horkheimer. Þeir veltu fyrir sér þróun tækni og 

menningu samtímans. Þeir töldu að menningar – og auglýsingaiðnaðurinn 

samtvinnaðist í efnahagslegan metnaði og töldu að þróunin yrði sú að afþreyingin 

myndi hafa áhrif á sjálfstæða listsköpun og getu til að meta góða list (Adorno og 

Horkheimer, 2003). Hugmyndin um hina listrænu hliðverði (gatekeepers) samsvarar 

sig við hugmyndir þeirra félaga að því leytinu til að hliðverðir stýra því hvað fær að 

komast áfram í menningarheiminum (Alexander, 2011). Bókaforlög eru gott dæmi, 

rithöfundar skrifa bækur og þurfa samþykki bókaforlaga til að koma bókunum á 

framfæri á sem þægilegasta máta. Sama má segja um fleiri menningarlega starfsemi 

eins og útvarpsstöðvar, leikhús, sjónvarp, tónleika og fleira. Það er alltaf einhver sem 

stýrir því hvað fær að komast áfram og hvað ekki. Þrátt fyrir að menningunni sé stýrt 

þá hefur aðgangur almennings að menningu aukist til muna. Áhyggjur Adorno og 

Horkheimer eiga þó alveg eins við í dag eins og áður því það er möguleiki á því að 

listamenn fylgi straumnum í stað þess að finna sitt einkenni til þess að komast áfram.   

Howard Becker skrifar í bók sinni Art world (1982) hvernig list sé í flestum 

tilfellum samstarf. Samstarf listamanna sem er stundum tímabundið, vanabundið 

munstur með sameiginlega virkni sem við köllum heim listarinnar. Tilvera listarinnar 

hefur áhrif bæði á framleiðsluna, neyslu og félagslega nálgun. Það er ekki nálgun með 

fagurfræðilegum dómum, eins og margir listfræðingar hafa tamið sér. Heldur 

skilningurinn á bak við listina og hversu flókið listasamfélagið er með alla þá sem koma 

að því, prentarar, útgefendur, gagnrýnendur, bókasöfn og neytendur sem njóta 
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listarinnar. Það er samt sem áður því miður þannig að það fá ekki allir að njóta hylli 

fyrir sakir listar sinnar eftir að hún hefur komist áfram og fengið athygli almennings. 

 

2.4 HLUTVERK LEIKLISTAR Í ÞRÓUN SJÁLFSMYNDAR OG FÉLAGSAUÐS 

 

Til eru ógrynni af heimildum í bókum, blöðum og á vefnum um leiklist og hvernig 

hún hefur áhrif á líðan fólks. Í dag hefur orðið vakning fyrir mikilvægi listar í 

þroskaferli einstaklings. Í þessu sambandi er margt sem bendir til jákvæðra áhrifa 

leiklistar á eflingu sjálfstrausts hjá börnum og unglingum. Enn sem komið er hafa áhrif 

leiklistar á börn og unglinga í skólastarfi ekki verið formlega rannsökuð á Íslandi en þó 

kynnti Elísabeth Lind Ingólfsdóttir (2014) tengsl leiklistar í skólastarfi og sjálfstrausts 

barna í lokaverkefni sínu til B.ed gráðu við Háskóla Íslands, Er ég nógu góð? 

Spurningalisti var sendur til foreldra 12 ára barna eftir að börnin höfðu verið í 

leiklistarkennslu í eitt ár. Viðtöl voru tekin við fjóra leiklistarkennara á mismunandi 

skólastigum. Rannsóknin átti að meta hvort það væru tengsl á milli leiklistar og 

sjálfstrausts barna og hvort að foreldrar sæju sýnilegan mun á börnunum eftir 

leiklistarkennsluna. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu að hluta til á sömu niðurstöður 

og erlendar rannsóknir  þ.e að leiklist hafi jákvæð áhrif á sjálfsímynd barna en svör 

foreldra gáfu þó ekki afgerandi niðurstöður en þó ekki neikvæða. Viðtölin við kennara 

gáfu öll svipaðar niðurstöður og þau fræði sem fyrir lágu (Elísabeth Lind Ingólfsdóttir, 

2014).   

Ein af þeim sem hefur varpað ljósi á þetta er Dr. Christine Hatton, prófessor við 

Háskólann í Newcastle, sem stýrði alþjóðlegri rannsókn í Sydney þar sem fylgst var 

með nemendum í stúlknaskóla og hvaða áhrif þátttaka þeirra í leiklist hafði á framkomu 

og sjálfsmat þeirra. Hatton fór inn í skólann og fylgdist með stúlkunum. Þannig gat hún 

fylgst með þróuninni á rannsóknartímabilinu sem voru um fjórir mánuðir árið 2001. 

Hún sá breytingarnar á  þeim og hvernig þeim fór að líða betur. Hún tók einnig viðtöl 

við stúlkurnar. Niðurstöðurnar voru þær að sjálfstraust og -ímynd þeirra jókst, því þurfa 

kennarar að vera vakandi fyrir því að efla leiklist í kennslu stúlkna því þær þurfa á því 

að halda til að efla sjálfstraust og styrkja þær til að koma sér á framfæri, vera ófeimnar 

að segja sína skoðun og standa með sjálfri sér (Hatton, 2003). Rannsókn á vegum The 

National Association of Drama Therapy fjallar um það hvernig leiklist hefur  áhrif á 

hegðun og líðan unglinga. Leiklistin hjálpar þeim að segja sína sögu, setja sér markmið, 
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leysa vandamál, tjá tilfinningar og bæta líðan. Leiklistin hjálpar þeim að skilja og  

komast í gegnum þær breytingar sem eru í gangi hjá unglingum. Hún hjálpar þeim að 

takast á við þessar breytingar á heilbrigðan hátt (Shakespeare, 2015).  

Í Finnlandi var gerð rannsókn á því hvort að leiklist í kennslu hefði áhrif á 

sjálfsvitund og tilfinningar unglinga. Sú rannsókn leiddi í ljós jákvæðar niðurstöður og 

sýndi fram á að leiklist hefði ekki bara áhrif á tilfinninga- og félagsgreind nemanda 

heldur einnig hegðun og einbeitingu nemanda í skólanum, sem hvetur kennara til að 

nota leiklist í kennslu (Joronen, Häkämies og Kurki,  2011). Í framhaldi af þessu má 

geta þess að leiklist er komin inn í aðalnámskrá grunnskólanna sem gerir okkur kleift 

að nýta þann styrk sem leiklist hefur í skólastofum (Mennta- og  

menningarmálaráðuneytið, 2013). Hugsanlega hafa margir kennarar nýtt sér leiklist í 

kennslu en það eru þá helst þeir sem hafa einhverja þekkingu á þessu sviði. Það verður 

að teljast jákvætt og þetta styrkir enn frekar þá þróun að list eflist í skólum landsins. 

 

2.4.1 Þörfin og sjálfið 

 

Hugtökin einstaklingshyggja og hóphyggja hafa verið notuð til að skilgreina tvær gerðir 

menningar (Tamis-LeMonda, Way, Huges og o.fl. 2007). Greiningin á milli 

einstaklings- og hóphyggju er ein merkilegasta menningaraðgreiningin í félagsfræði 

(Hamamura 2011). Einstaklingshyggja er samfélagslegt mynstur einstaklinga sem telja 

sig vera sjálfstæðir og ekki hluti af hópi heldur hugsa þeir um eigin þarfir og hagsmuni 

(Triandis, 1995). Aftur á móti er því öfugt farið með hóphyggjuna. Hóphyggjan er 

samfélagslegt mynstur þar sem einstaklingurinn er háður öðrum innan nærhópsins og 

setur hagsmuni hópsins fram yfir sína eigin og hegðar sér í takt við hópinn sem hann er 

hluti af (Triandis, 2001). Hægt er að skilgreina hóphyggju í tvo meginhluta sem er 

lóðrétt og lárétt. Í lóðréttri hóphyggju (e. vertical collectivism) er fólk viljugt til að fórna 

sér og verður þá oft til múgsefjun þar sem einn ræður yfir öllum. Í láréttri hóphyggju 

(e. horizontal collectivism) eru allir jafnir upp að vissu marki því enginn er eins og hver 

og einn hefur sína sérstöðu sem gagnast hópnum (Triandis, 1995). Tenging við aðra og 

hæfileiki þeirra til að falla inn í hópinn er það sem gefur þessum einstaklingum mesta 

sjálfstraustið. Það að geta lagað sig að öðrum og setja sig í spor annarra er mikilsmetinn 

hæfileiki (Markus og Kitayama, 1991).  
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Sjálfið er líka nátengt sjálfsmynd einstaklingsins og tilfinningu hans fyrir sjálfum 

sér. Okkar eigið sjálf er hluti okkar innra lífs sem við getum ekki deilt með öðrum 

(Markus og Kitiayama, 1991).  Sjálfið er eitthvað sem hægt er að móta frá því við erum 

ungabörn. Það þarf heilt þorp til að ala upp barn og því skiptir máli hvernig samfélagið 

og umhverfið er sem við ölumst upp í og hvernig sjálf við temjum okkur (McKeown, 

Haji, Ferguson, 2016). Þannig getur leiklistarlegt uppeldi haft áhrif á sjálfið hvort sem 

það kemur frá samfélaginu eða foreldrum. 

Það virðist vera þannig í nútímasamfélagi að mannfólkið einbeiti sér mest að vinnu 

sinni og það sé það sem heldur því gangandi dags daglega en þegar það er skoðað betur 

þá virðumst við vera með mörg sjálf, það fer bara eftir því að hverju við erum að 

einbeita okkur að hverju sinni. Samfélag eins og það sem við lifum við í dag virðist 

hafa þróast þannig að það að gefa vinnu sína sé eitthvað sem er ekki á allra færi.  Samt 

virðist það vera þannig að það sé nauðsynlegt fyrir samfélagið að til sé fólk sem tekur 

hluti að sér án þess að fá eitthvað fyrir það. Núna þegar lífsgæðin eru orðin meiri virðist 

mannfólkið vera orðið latt og hjá mörgum gengur lífið út á það að mæta til vinnu og 

svo heim og horfa á sjónvarpið. Það eru færri sem stunda félagsstörf af því að það er 

gaman en eru ekki endilega að fá neitt fyrir það nema klapp á bakið en sem betur fer þá 

er ennþá til fólk sem sinnir þessari nauðsynlegu þjóðfélagsþörf (Stebbings, 2001).  

 Robert Dubin (1956) vill meina að það fer eftir sjálfinu hverju sinni hvaða 

þarfir við þurfum að uppfylla. Í vinnunni erum við að sinna einni þörf og eftir vinnu 

sinnum  við öðrum þörfum. Þegar þetta er flokkað upp í smærri einingar þá virðist vera 

að félagsþörfin sé flokkuð á einhvern annan hátt en aðrir þættir. Félagsþörfina má t.d. 

yfirfæra í þátttöku í áhugaleikfélagi. Það kom skemmtilega á óvart eftir að hafa lesið 

skrif um hin mörgu sjálf og þarfirnar að heyra sögu frá einum viðmælanda sem sagði 

frá manni sem var í áhugaleikhóp fyrir norðan og var mikill leikari þar: „Vinnufélagar 

hans komu á leiksýningu hjá leikhópnum bara til að heyra hann tala“ (Soffía 

Ingólfsdóttir). Sem er svolítið sérstakt af því að hann virtist ekki vera mikið fyrir það 

að tala í vinnunni og njóta samvista við vinnufélaga sína, en þegar hann var kominn í 

leikhúsið þá heyrðist vel í honum og hann virtist njóta sín vel. Sami viðmælandi taldi 

leiklist vera „mannbætandi, við getum sagt það, klárlega“  (Soffía Ingólfsdóttir, 4. mars 

2016). Þarna er hægt að sjá hvað þarfirnar eru mismunandi eftir því hvort þeim er sinnt 

í  vinnunni eða annarstaðar. Mikilvægt er að staðsetja leiklistina og finna út hvaða þörf 

við erum að næra með leiklistinni. Leiklist er félagslegt atferli og samfélagstengt því 
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leikfélög eru stöðugt að koma fram fyrir aðra og leggja sitt af mörkum við að bjóða upp 

á menningartengda afþreyingu í sínu samfélagi. Þeir sem starfa með áhugaleikfélögum 

hafa kosið að taka þátt í þeirri félagsstarfsemi og gera það því í frítíma sínum þar sem 

þetta er í flestum tilvikum sjálfboðavinna.   

Bourdieu heldur því fram í kenningu sinni um athafnir að þegar einstaklingurinn 

verður meðlimur í hópi tileinkar hann sér ákveðna hegðun t.d. lífsmynstur, athafnir, 

sjálfsmynd, hugmyndir og fleira (Bourdieu, 1977). Samkvæmt viðtölum við 

þátttakendur í áhugaleikfélagi eru hegðun, athafnir, sjálfsmynd og hugmyndir ákveðin 

gildi sem fólk vinnur með. Allar þessar athafnir eru mögulegar auðlindir eða ávinningur 

í átt að því að ná markmiðum sínum eða árangri í lífinu. Þessar auðlindir eru stór hluti 

af sjálfinu og því mikill ávinningur sem fæst við það að rækta þær. Dæmi um þetta er 

rannsókn Cochrane (2003). Annað dæmi um áhrif á sjálfsmynd einstaklings í 

áhugaleikfélagi kemur fram í viðtali við einn viðmælanda þar sem hann talaði um að 

„ég var haldin þeim leiða kvilla að ég var svo feiminn að ég gat ekki horfst í augu við 

fólk“ leiklistin „breytti því alveg aðeins, snerist bara við, það er, það hafði mjög jákvæð 

áhrif á mig“ (Sigurður Baldursson, munnleg heimild, 08. Mars 2016).  

Það kemur skýrt fram í viðtali mínu við einn viðmælandann hversu mikill 

ávinningur það er að rækta sjálfið og vera partur af hópnum. Viðmælandinn talaði um 

að finnast „þessi eldmóður og þessi sameiginlega sýn á að gera eitthvað skemmtilegt 

eftir vinnu og skapa eitthvað saman eitthvað heillandi“. Á þessum tíma þegar 

viðmælandinn var að stíga sín fyrstu skref í leiklistinni þá þótti að áhugavert og „vakti 

athygli að áhugaleikhús gátu sett upp svona stórar sýningar“ Það var „mikil gróska og 

alls konar fólk að vinna saman að sameiginlegu markmiði og aldur eða kynslóðabilið 

hverfur og staða fólks utan leikhúss“. Þarna „vinna allir á jafningjagrunni hver með sitt 

áhugasvið, leikarar eru bara leikarar þeir verða ekki lögfræðingar eða skúringakonur 

eða bara nemar, þeir verða bara leikarar í leikhúsinu og eins með fólk sem er að vinna 

baksviðsvinnu“ (Soffía Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 04.mars 2016). Samsvarar þetta 

sér við skrif Howard Becker (1982) sem vill meina að til að búa til kvikmynd þá komi 

að fjöldi fólks en einungis örfáir fái þakkirnar eða athyglina fyrir sitt starf. Til að búa 

til leikverk hvort sem er kvikmynd eða leikrit þá kemur fjöldinn allur af fólki að verkinu 

á einn eða annan hátt. Það er ekki bara leikstjóri og leikarar heldur til þess að list verði 

að veruleika, þá þurfi svo margt fleira til heldur en bara listamennina. Það þarf að búa 

til leikmynd, hanna og stjórna lýsingu, viðhaldsmenn í leikhúsinu, förðunargengi, 
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búningahönnuði, miðasölustarfsfólk svo eitthvað sé nefnt (Becker, 1982). Í 

áhugaleikfélögum ganga allir í þau störf sem þarf að ganga í. Sumir sérhæfa sig á 

vissum sviðum á meðan aðrir geta gengið í hvað sem er. 

 

1.1.1. Lýðheilsa 

 

Lýðheilsa eru aðgerðir hins opinbera og annarra aðila til að viðhalda og bæta heilbrigði 

og líðan einstaklinga. Heilsuefling, forvarnir og heilbrigðisþjónusta spilar þar megin 

þátt til betri heilsu. Mikilvægt er að skapa fólki aðstæður sem auðveldar því að stunda 

og efla vitund þess til heilbrigðara lífernis. Heilsuefling krefst aðgerða á 

samfélagslegum grunni og nær til þátta utan hefðbundinnar heilbrigðisþjónustu. 

Forvarnir sem beinast að samfélaginu, hópum eða einstaklinga eru forsenda þess að efla 

heilbrigði og fyrirbyggja sjúkdóma (Stjórnarráðið, e.d.). 

 

3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

Eins og minnst var á í inngangi þá er þetta blönduð rannsókn, eigindleg og meigindleg. 

Tekin voru þrjú einstaklingsviðtöl við einstaklinga sem buðu sig fram til að fara í viðtal. 

Út frá viðtölunum var gerð vefkönnun sem send var á áhugaleikfélög og síður sem 

meðlimir eru skráðir á. Rannsakandi er sjálfur í áhugaleikfélagi og er því ekki 

fullkomlega hlutlaus gagnvart efninu. Í viðtölunum mættust rannsakandi og 

viðmælendur á sameiginlegum grundvelli. Svörin í viðtölunum leiddu því fram 

spruningar sem notast var við í vefkönnuninni. Rannsakandi hafði greiðan aðgang að 

öllum þeim síðum sem meðlimir áhugaleikfélaga hafa aðgang að sem hjálpaði til við 

rannsóknina. Í næstu köflum verður farið nánar út í þær aðferðir sem notaðar voru við 

gerð þessarar rannsóknar. 

 

3.1. ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR  

 

Heildarþýðið er í raun nokkuð stórt í þessu tilfelli þar sem að hver sem er gat verið 

þátttakandi hvort sem það var í viðtölum eða vefkönnun. Skilyrði var að vera meðlimur 

í áhugaleikfélagi; þar er aldur oft ekki skilgreindur því meðlimir geta verið á öllum 
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aldri. Einstaklingar í úrakinu urðu hinsvegar að vera innskráð á Facebook og vera 

meðlimir í þeim hópum sem ætlaðir eru fyrir meðlimi áhugaleikfélaga. Í Upphafi var 

notast við sjálfboðaliðaúrtak þ.e.a.s. óskað var eftir sjálfboðaliðum til að fara í viðtal. 

Var send fyrirspurn á sameiginlega síðu áhugaleikfélaga þar sem þátttakendur gátu 

boðið sig fram til þess að fara í viðtal. Eftir úrvinnslu á viðtölunum var gerð 

spurningakönnun sem send var á sömu síður og á Bandalag íslenskra leikfélaga, sem 

sendi vefkönnunina áfram á þau netföng sem þau hafa, til að fá enn betri sýn á 

viðfangsefnið.  

Í byrjun var einungis gert ráð fyrir að tekið yrði viðtal við þrjá einstaklinga svo 

framboðið var meira en þurfti. Áhuginn fyrir þessari rannsókn er mikill og því margir 

sem vilja leggja sitt af mörkum. Viðmælendur eiga það sameiginlegt að vera virkt 

áhugafólk í leiklist og hefur starfað í nokkur ár með leikfélögum og sjálfstætt, ekki 

einungis sem leikarar heldur einnig sem stjórnarmeðlimir, leikstjórar og annað sem 

viðkemur leiklist, s.s. uppsetning leikverka og nefndastörfum. Reynt var að velja 

sjálfboðaliða með mismunandi reynslu innan leikfélagsins. Rannsakandi var að sækjast 

eftir að fá góða sýn á viðfangsefniðefnið. Eftir það gat hver sem er, eins og áður hefur 

komið fram, tekið vefkönnunina. Viðmælendur eru eftirfarandi: 

- Soffía Ingólfsdóttir, Formaður í leikfélagi og fulltrúi í skólanefnd Leiklistaskóla 

Bandalags íslenskra leikfélaga. 

- Sigurður Baldursson, formaður og varaformaður leikfélags, meðstjórnandi í 

stjórn Bandalags íslenskra leikfélaga og meðlimur í skólanefnd Leiklistarskóla 

Bandalags íslenskra leikfélaga. 

- Kristófer Bjarnason, sjálfstætt starfandi leikhúsfrömuður 

 

3.2.  HÖNNUN Á RANNSÓKN OG RANNSÓKNARNÁLGUN 

 

Rannsókn sem þessi hefur ekki verið gerð áður á Íslandi svo vitað sé og því erfitt að 

finna heimildir og efni til að notast við til samanburðar. Hægt var að skoða nokkrar 

erlendar rannsóknir en flestar þeirra sem gerðar hafa verið fjalla meira um það hvernig 

leiklist hefur góð áhrif á sjálfstraust barna og unglinga. Notuð er blönduð 

rannsóknaraðferð, eigindleg viðtöl  við þrjá einstaklinga innan mismunandi leikfélaga. 

Út frá því var gerð spurningakönnun á netinu til að fá áreiðanlegri niðurstöður. 
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Fyrirbærafræði er hugmyndafræði sem notuð er til hliðsjónar í rannsókninni. Að 

koma auga á þemu til að lýsa fyrirbærum/reynslu fólks er stutt lýsing á þessari 

hugmyndafræði. Fyrirbærafræði  er aðferð til að rannsaka reynslu fólks með opnum 

huga og leggja fyrirframgerðar hugmyndir til hliðar. Leitast er við að skilja fólk með 

því að „fá lánaða“ reynslu þess og að sjá lífið eins og þátttakendur sjá það. Markmiðið 

er að rannsaka og lýsa öllum fyrirbærum og þar með talinni mannlegri reynslu út frá 

sjónarmiði þeirra sem hafa tiltekna reynslu eins og hún er upplifuð. Fyrirbærafræðileg 

rannsóknaraðferð getur veitt verðmætar upplýsingar sem erfitt getur verið að ná í með 

öðrum hætti en með samræðum við þátttakendur. Rannsakandi þarf þó ávallt að hafa í 

huga að þátttakendur eru fáir og það má ekki alhæfa heldur verður að dýpka skilning 

og þekkingu. Fyrirbærafræðin er fastheldin á mikilvægi sjónarhorns fyrstu persónu og 

að manneskjan sé í heiminum  og þekki sjálfa sig (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  Það 

eru til þó nokkrar skilgreiningar á fyrirbærafræðirannsóknum en það var ein sem 

höfðaði sérstaklega til rannsakandans, aðferð Giorgi. Aðferð hans felst í því að afla 

ítarlegra rannsóknagagna með hverjum viðmælenda.  

Úrtakið er ekki stórt í viðtölunum, þrír viðmælendur, viðtölin skrifuð niður orðrétt 

og unnið úr gögnunum í fimm þrepum. Fá heildarmynd af reynslunni, greina 

þekkingareiningar, hreinsun, skýring og samtenging, ígrundun og umbreyting og síðast 

framsetning á niðurstöðum og kynning (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Út frá viðtölum 

var gerð spurningakönnun sem send var út til áhugaleikfélaga, allir sem skráðir eru í 

slík félög gátu svarað könnuninni.Vegna þess hve lítið er um sambærilegar rannsóknir 

þá er upplýsingasöfnun fyrirbærafræðinnar góð leið til að komast að niðurstöðum eða 

þekkingu innan leiklistarinnar. Viðtöl gefa góða mynd af reynslu fólks og þeirra mat á 

viðfangsefninu sem verið er að rannsaka. Margra „af hverju“ spurninga er hægt að 

spyrja en það er eitthvað sem þarf að forðast til að komast að niðurstöðum og þarf að 

vanda umræðuefnið svo niðurstaðan verði marktæk. Vefspurningakönnun þarf að vera 

með skýrum fyrirmælum svo að þátttakandi skilji spurningarnar og svarkosti að fullu 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

 

3.3.  LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ/UM, KOSTIR OG GALLAR 

 

Eigindleg aðferðafræði byggist upp á viðtölum og söfnun gagna til rannsóknar 

viðfangsefna. Oft er sú aðferð notuð þegar lítið er til af upplýsingum um ákveðið efni 
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sem leitað er svara við. Eigindlegar rannsóknir byggja á viðtölum við viðmælendur og 

henta þar af leiðandi mjög vel í rannsókn sem nánast ekki hefur verið framkvæmd áður 

á Íslandi. Það var erfitt á köflum að finna út hvað hentaði, val á úrtaksaðferð og 

hugmyndafræði. Eftir að þátttakendur höfðu verið valdir þá var farið í gerð 

spurningalista til að komast nær svarinu. Spurningar í eigindlegum rannsóknum eru 

ýmist opnar, hálf opnar, djúpar, eða óstaðlaðar. Reynt er að skilja reynslu þátttakenda 

frá þeirra eigin heimi og laða fram sameiginlega reynslu. Umræðuefnið er ákveðið af 

rannsakanda sem mætir viðmælanda á jafnréttisgrundvelli (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013) 

Megindleg aðferðarfræði einkennist af að upplýsingum er safnað í tölulegu formi 

á kerfisbundinn og hlutlægan hátt. Tölfræðilegum aðferðum er beitt við framsetningu 

og túlkun gagna. Veitir þetta okkur upplýsingar um t.d fjölda, algengi, hlutfall, samband 

og mun milli þátta og breyta (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Blandaðar aðferðir í rannsóknum hafa verið að ryðja sér rúms síðustu ár, 

megindlegar aðferðir eru þó eldri en eigindleg aðferðarfræði. Talið var að eigindleg og 

megindleg hugmyndir færu ekki þekkingarfræðilega saman og að sömu rannsakendur 

gætu ekki verið jafnvígir á báðar aðferðirnar. Þessi umræða er að mestu leyti hjöðnuð 

og er litið þannig á að það sé farsælla að nota fleiri en eina aðferð til að varpa ljósi á 

viðfangsefnin (Sigríður Halldórsdóttir,2013). Þessi rannsókn byggist að einhverju leyti 

á samleitandi – og könnunar sniði þ.e.a.s. eigindlegum viðtölum var beitt fyrst svo var 

gerð könnun sem send var á allt þýðið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Niðurstöðurnar 

voru svo túlkaðar samhliða og greint frá þeim í niðurstöðukafla. 

Þegar lítið er um heimildir og eldri rannsóknir, er lítið sem hægt er að byggja á og 

því skiptir máli að velja aðferðir sem geta veitt góða sýn á rannsókarefnið. Viðtöl gera 

rannsóknina persónulegri og viðmælendum finnast þeir skipta máli í rannsókninni. Í 

rannsókn sem byggist upp á því að skoða af hverju skipta áhugaleikfélög máli og hver 

er helsti hvati fólks til að vinna í áhugaleikfélögum, skiptir nálgunin máli og að 

persónuleg reynsla komi skýrt fram og því var byrjað á því að taka viðtöl við þrjá 

einstaklinga til að finna einhvern grundvöll fyrir spurningalista fyrir megindlega 

mælingu. 
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3.4.  FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR OG AÐGENGI AÐ GÖGNUM 

 

Ritgerðin var byrjuð að mótast vorið 2016 í áfanganum Aðferðarfræði. Þar var efnið 

valið og prufukeyrt. Efnið var svo endurskoðað haustið 2017 og bættist þá við 

vefkönnun. Þátttakendur buðu sig fram til að koma í viðtöl og þátttakendur vefkönnunar 

höfðu val um að taka þátt. Viðtölin fóru fram vorið 2016 í áfanganum Aðferðarfræði  

og vefkönnun var framkvæmd haustið 2017.  

Í viðtölunum voru búnar til spurningar sem þátttakendur svöruðu. Vegna 

landfræðilegra aðstæðna fóru viðtölin fram í gegnum síma og tekin upp, mælst er þó til 

þess að viðtölin séu tekin augliti til auglitis. Eftir viðtölin voru þau skrifuð niður orðrétt 

og því næst greind til að fá svar við rannsóknarspurningunni. Vefkönnunin var gerð, 

eins og áður hefur komið fram, haustið 2017 út frá viðtölunum. Notast var við forritið 

google forms til að útbúa vefkönnunina. Könnunin var á læstum vef þannig að einungis 

þeir sem höfðu „addressuna“ gátu svarað könnuninni. Könnunin var nafnlaus og ekki 

er hægt að finna út upplýsingar um þátttakendur nema að því leyti í hvaða landshluta 

leikfélagið þeirra er staðsett, aldur og kyn. Könnunin var síðan læst fyrir alla þegar 

greining gagna hófst. Nánari útlistun á greiningu gagna er í næsta kafla hér á eftir.  

 

3.5.  GREINING GAGNA 

 

Við greiningu viðtala var notast við þemagreiningu. Þemagreining fer þannig fram að 

fundið er út hver kjarninn er í því sem þátttakandi er að segja með því að skrfia upp allt 

viðtalið, lesa það yfir aftur og aftur og merkja við kjarnann. Textinn er flokkaður í þemu 

eða kóðun, opin kóðun. Í opinni kóðun eru gögnin bútuð niður og skoðuð vandlega. 

Hún felur í sér samanburð á mismunandi gögnum, flokkun og hugtakamyndun. Þarna 

er byrjað að koma í ljós ákveðið mynstur sem hægt er að notast við (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 364).  

Við greiningu vefkönnunar var notast við lýsandi tölfræði. Með lýsandi tölfræði 

finnum við t.d. hvað er dæmigert fyrir gögnin (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 171). 

Gerð var myndræn framsetning með láréttu súluriti sem sýnir skiptingu frá 1 – 100% 

ásamt tíðnitöflum. Notast var við fimm punkta Likertkvarða. Likertkvarðinn 

samanstendur af fimm til sjö stigum, yfrleitt frá mjög sammála til mjög ósammála 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 142).   
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3.6.  RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 

 

Það getur verið erfitt að meta réttmæti eigindlegra rannsókna og er það oft vanmetinn 

þáttur í rannsóknarferlinu. Innra réttmæti eigindlegrar rannsóknar gefur henni 

trúverðugleika með því að gefa sér meiri tíma til að ræða við fólk, staldra við og hlusta 

á viðmælendur. Enn fremur að samþætta aðferðir, kynna rannsóknina, skoða bæði 

jákvæð og neikvæð tilfelli sem skekkt gætu rannsóknina, taka fleiri en eitt viðtal við 

viðmælendur án þess þó að greina þau endilega (Sigríður Halldórsdóttir, 2013)  Ytra 

réttmæti vísar til alhæfingargildis niðurstaðna eða yfirfærslugildis yfir á þýðið (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Hægt er að meta réttmæti megindlegra rannsókna út frá ýmsum 

sjónarhornum en hérna er notast við innra- og ytra réttmæti. Innra réttmæti til að koma 

fram með sannleiksgildi og trúverðugleika þ.e. út um allt land eru starfandi 

áhugaleikfélög með einstaklingum sem byggja á svipaðri reynslu og þátttakendur 

rannsóknarinnar. Ytra réttmæti fyrir notagildi og  yfirfærslugildi, því það er hægt að 

færa niðurstöðurnar yfir á aðra starfsemi en leikfélög (Sigrún Halldórsdóttir, 2013).  

Þar sem notast var við sjálfboðaliðaúrtak þá buðu þátttakendur sig fram sjálfir, gaf 

það öllum jafnan kost á því að taka þátt með mismunandi reynslu að baki. Hættan við 

þetta úrtak er þó oft sú að þátttakendur verði e.t.v ekki þverskurður af þýðinu en 

rannsakandi telur að það eigi ekki við í þessu tiltekna verkefni þar sem auglýsingin fór 

fram á síðu sem einungist áhugafólk í áhugaleikfélögum hefur aðgang að. Það að vera 

með sjálfboðaliðaúrtak hefur þann annmarka að þeir sem eru óframfærir taka síður þátt. 

 

3.7.  STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG 

ÁLITAEFNI  

 

Rannsakandi er frekar náin verkefninu á þann hátt að vera starfandi í áhugaleikfélagi. 

Hann tók þátt í að endurvekja Leikfélag Norðfjarðar árið 2013 og hefur það verið 

starfandi síðan með allskyns viðburðum. Þrátt fyrir að hvatinn í áhugamálum gæti 

hugsanlega verið svipaður að mörgu leyti þá hafa leikfélög hagsmuna að gæta um 

mikilvægi starfseminnar. Að því leyti að ef jákvæðar niðurstöður koma út úr 

rannsókninni, þá geta niðurstöður rannsóknarinnar komið leikfélögunum að gagni 

þegar þau þurfa að réttlæta mikilvægi starfseminnar fyrir sínu sveitafélagi og 
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forstöðumönnum félagsheimila, svo dæmi sé tekið. Það hafa verið gerðar nokkrar 

rannsóknir á því hversu jákvæð áhrif leiklist hefur á sjálfsímynd og félagslíf og hefur 

það mikið að segja eins og rannsóknir Dane Shakespeare (2015), Christine Hatton 

(2003) og þeirra Joronen, Häkämies og Kurki (2011) sýna. Það verður þó að gæta þess 

að alhæfa ekki um það að fólk í leikfélögum sé fólk með lélegt sjálfsmat og slæma 

félagsfærni. Í leikfélagi skilar það sér til fólksins sem kemur á viðburði sem leikfélögin 

standa fyrir. Mikilvægt er að vera eins hlutlaus og hægt er til að réttmætar niðurstöður 

komi fram. Það er kostur að þekkja til starfa leikfélaga og vera starfandi í slíku sjálf til 

að geta spurt réttra spurninga og spurt út frá fyrirfram mótuðum spurningum. 

Spurningar geta vaknað í viðtalinu sjálfu en til þess þarf rannsakandi að vera vel 

vakandi og hlusta. Að fara út fyrir efnið getur gert rannsókninni gott til. Aftur á móti 

getur það verið galli þegar á viðtali stendur að fara langt út fyrir efnið. Að þekkja vel 

til getur leitt mann á slóðir sem rannsakandi ætlaði ekki að fara út í en vegna forvitni 

þá getur umfjöllunarefnið farið út um víðan völl og endað með því að ekkert komi út 

úr viðtalinu sem átti að koma út úr því. Það virðist ekki hafa verið tilfellið í þessari 

rannsókn. 
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4. NIÐURSTÖÐUR 

 

Til að svara rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með í þessari rannsókn voru tekin 

þrjú viðtöl við einstaklinga sem eru starfandi í áhugaleikhópum og út frá niðurstöðum 

viðtala gerð vefkönnun sem send var til áhugaleikfélaga og meðlima þeirra. Í þessum 

kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum viðtala og vefkönnunar. 

 

4.1 BAKGRUNNUR ÞÁTTTAKENDA 

 

Alls svöruðu 108 manns spurningakönnuninni. Voru það 68 konur (eða 63%), 38 

karlmenn (35%) og 2 sem kusu að svara ekki hvers kyns þau voru og eru því einungis 

tekin inn í niðurstöður þar sem við á í heildarfjölda. 

 

 

N = 108 Konur 68 Karlar 38 Kýs að svara ekki 2 

Mynd 2: Svarhlutfall eftir kyni 

 

Flest þeirra sem svöruðu voru frá höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi, Norðurland eystra 

og Austurland komu þar á eftir. 
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N = 108 Austurland 11 Norðurland eystra 14 Vestfirðir 5 

 Höfuðborgarsvæðið 42 Norðurland vestra 3 Vesturland 7 

 Suðurland 22 Suðurnes 2 Svara ekki  2 

Mynd 3: Búseta 

 

Á Höfuðborgarsvæðinu svöruðu 27 konur og 14 karlmenn. Einn frá 

höfuðborgarsvæðinu og einn frá Austurlandi gáfu ekki upplýsingar um kyn.  
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N = 108 Austurland   Höfuðborgarsvæðið   Norðurland eystra   Norðurland vestra     

 Karl 3 Karl 14 Karl 8 Karl     

 Kona 7 Kona 27 Kona 7 Kona 3   

 Suðurnes   Vestfirðir   Vesturland   Suðurland  Svara ekki  2 

 Karl   Karl 2 Karl 2  Karl 8     

 Kona 2 Kona 3 Kona 5  Kona 14     

Mynd 4: Búseta eftir kyni 

 

Helmingur þátttakenda eða 50% eru með háskólamenntun, um það bil þriðjungur eða 

36% eru með framhaldsnám aðrir voru með grunnskólapróf eða sérnám utan háskóla, 

eins og sést á súluritunum hér að neðan 
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N = 108 
Framhaldskólamenntun  

og/eða verknám 
39 Grunnskólamenntun 14 Háskólamenntun 54 

Sérnám utan 

háskóla 
1 

Mynd 5: Menntun þátttakenda 

 

 

N = 34 
Framhaldskólamenntun  

og/eða verknám 
  Grunnskólamenntun   Háskólamenntun   

Sérnám utan 

háskóla 
  

  Karl 14 Karl 4 Karl 19 Karl  1 

Mynd 6: Menntun - karlar 
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N = 68 
Framhaldskólamenntun  

og/eða verknám 
  Grunnskólamenntun   Háskólamenntun   

Sérnám utan 

háskóla 
  

  Kona 24 Kona 10 Kona 34 Kona   

Mynd 7: Menntun - konur 

 

Langflestir þátttakendur hafa ekki farið í áheyrnarprufur en af þeim sem það hafa gert 

eru það karlmenn sem eru í meirihluta, bæði hvað vaðar leiklistarnám eða leikfélög. 

Meirihluti þátttakenda sem farið höfðu í áheyrnarprufu eru búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu. 

 

Karlar 

Fjöldi                  

N = 38 

Hef ekki farið í 

áheyrnarprufur 

Ég hef farið í 

áheyrnarprufur 

fyrir 

leiklistarnám 

hérlendis 

Ég hef farið í 

áheyrnarprufur 

hjá 

atvinnuleikfélagi 

Áheyrnarprufur 

hjá 

áhugaleikhúsi 

Áheyrnarprufur 

fyrir kvikmyndir 

Austurland N = 3 8%         

Höfuðborgarsvæðið N = 14 21% 11% 3%   3% 

Norðurland eystra N = 8 13%   8%     

Suðurland N = 8 16% 5%       

Vestfirðir N = 2       3% 3% 

Vesturland N = 2 5%         

Án landsvæðis N = 14   3%       

Tafla 1: Karlar sem hafa farið í áheyrnarprufur hjá leikfélagi eða í leiklistarnám 
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Column1 
Fjöldi                  

N =70 

Hef ekki farið í 

áheyrnarprufur 

Ég hef farið í 

áheyrnarprufur 

fyrir 

leiklistarnám 

hérlendis 

Ég hef farið í 

áheyrnarprufu

r hjá 

atvinnuleikféla

gi 

Áheyrnarprufur 

hjá 

áhugaleikhúsi 

Áheyrnarprufur 

fyrir kvikmyndir, 

auglýsingar og 

þætti 

Austurland N = 9 10% 1% 1%     

Höfuðborgarsvæðið N = 29 31% 6% 4%     

Norðurland eystra N = 6 4% 1% 1% 1%   

Norðurland vestra N = 3 4%         

Suðurland N = 13 11% 4% 1%   1% 

Suðurnes N = 29 3%         

Vestfirðir N = 3 3% 1%       

Vesturland N = 5 4% 1% 1%     

Án landsvæðis             

Tafla 2: Konur sem hafa farið í áheyrnarprufur hjá leikfélagi eða í leiklistarnám 

 

Þátttakendur sem vildu hafa leiklist einungis sem áhugamál voru í báðum tilfellum yfir 

50% þ.e.a.s. 58% karlar og 74% konur, sem svöruðu því mjög sammála eða frekar 

sammála. Það voru svipaðar niðurstöður þegar spurt var um það hvort þátttakendur 

myndu vilja breyta til og fara í leiklistarnám, 29% karlar og 28% konur sem svöruðu 

því mjög sammála eða frekar sammála. Aftur á móti þá voru það fleiri sem hefðu stefnt 

á leiklistarnám ef þeir væru að klára framhaldsskóla í dag. Voru það 47% karlar og 55% 

konur sem svöruðu því mjög sammála eða frekar sammála. 
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Mynd 8 leiklist sem áhugamál eða atvinna 

 

 

Mynd 9 leiklist sem áhugamál eða atvinna 
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4.2 UPPRUNI OG REYNSLA 

 

Uppruni viðmælenda var mismunandi og höfðu þau starfað mislengi í kringum leiklist. 

Þau áttu það sameiginlegt að hafa byrjað að starfa í kringum leiklist eftir tvítugt ef 

grunnskólaleikrit eru undanskilin eða eins og einn viðmælandi sagði „ég var samt svona 

„late bloomer“ (Kristófer Bjarnason). Tveir viðmælendanna höfðu starfað við annað 

sem tengist list þ.e. kórastarf, hljómsveitir og útvarp. Þau áttu það líka sameiginlegt að 

uppgötva leiklistina með því að taka þátt í uppsetningu leikrita með áhugaleikfélögum 

en sá þriðji fór á fullt eftir námskeið sem hann tók þátt í.  

Viðtöl og spurningakönnun sýna fram á líkar niðurstöður að því leiti að stór 

hluti þátttakenda, 37%, byrjaði í leiklist með því að taka þátt í skólaleikritum eða öðrum 

uppákomum í grunnskóla, 37%, „Það var svona þegar ég var í skóla þá var ég í leiklist 

og hafði áhuga á því“ (Sigurður Baldursson). Rétt fyrir ofan það hafði þátttaka 

einstaklinga hjá áhugaleikfélögum hærra vægi eða 47%.  

 

Svarmöguleikar 

Hvað vakti 

helst áhuga 

þinn á leiklist 

og hvenær? 

Að taka þátt í 

skólaleikritum og 

öðrum leiknum 

uppákomum 

Að sækja 

leiklistaná

mskeið 

Þátttaka í 

uppsetningum hjá 

atvinnuleikhúsum 

Þátttaka í 

uppsetningum hjá 

áhugaleikfélögum 

Grunnskóli 3% 37% 13% 2% 9% 

Framhaldskóli 11% 10% 12% 2% 8% 

Fullorðinsár 14% 6% 31% 5% 47% 

Á ekki við 39% 10% 13% 53% 3% 

Grunnskóli og 

fullorðinsár 
2% 6% 0% 1% 1% 

Framhaldsskóli, 

Fullorðinsár 
0% 1% 7% 1% 8% 

Grunnskóli, 

Framhaldsskóli 
1% 10% 3% 2% 3% 

Grunnskóli, 

Framhaldsskóli, 

Fullorðinsár 

0% 6% 2% 0% 3% 

Kýs að svara ekki 1% 2% 1% 3% 1% 

svöruðu ekki 30% 11% 19% 32% 17% 

Tafla 3: Svörnun við spurningunni hvað vakti helst áhuga þinn á leiklist og hvenær 
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Þrátt fyrir að grunnskólar gegni mikilvægu hlutverki í leiklist þá hafa foreldrar líka áhrif 

í leiklistalegu uppeldi  eins og einn viðmælandi sagði „það var farið með mig í leikhús 

strax þegar ég var bara smá patti, sem áhorfandi, en það var enginn í fjölskyldunni í 

leiklistinni.“ (Kristófer Bjarnason). Þátttaka foreldra við uppsetningu hjá 

áhugaleikfélögum og sá þáttur að fjölskyldan hafi oft farið í leikhús þegar þátttakendur 

voru á grunnskóla aldri var 33% auk þess sem 10% þátttakenda smituðust af 

leiklistastarfi foreldra sinna. Segir þetta okkur að foreldrar og grunnskólar hafa áhrif 

þegar kemur að leiklistaráhuga. Eins og fram kom í viðtölum þá höfðu foreldrar gaman 

af leiklist annað hvort báðir foreldrar eða annað hvort: „mamma  hafði gaman af leiklist 

en pabbi hafði ekki mikið gaman af því. Hún fór með okkur þegar komu sýningar en af 

því að maður var ekki mikið í bænum þá var auðvitað ekki mikið um sýningar sem 

maður gat séð“ (Sigurður Baldursson). 

 

Svarmöguleikar 

Þátttaka foreldra 

minna í 

uppsetningum hjá 

áhugaleikfélögum 

Þátttaka foreldra 

minna í 

uppsetningum hjá 

atvinnuleikhúsum 

Fjölskylda mín 

var virk í 

leiklistarstarfi 

og smitaðist ég 

af áhuga þeirra 

Fjölskylda 

mín fór oft 

í leikhús 

Grunnskóli 14% 2% 10% 19% 

Framhaldskóli     4% 2% 

Fullorðinsár 2%   3% 1% 

Á ekki við 51% 62% 52% 43% 

Grunnskóli og 

fullorðinsár 
0% 0% 0% 0% 

Framhaldsskóli, 

Fullorðinsár 
0% 0% 0% 1% 

Grunnskóli, 

Framhaldsskóli 
2% 0% 0% 2% 

Grunnskóli, 

Framhaldsskóli, 

Fullorðinsár 

1% 0% 1% 8% 

Kýs að svara 

ekki 
2% 2% 2% 3% 

svöruðu ekki 29% 34% 29% 21% 

Tafla 4: Svörnun við spurningunni hvað vakti helst áhuga þinn á leiklist og hvenær 
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Félagslegi þátturinn virðist spila mikilvægt hlutverk í leikfélagsstarfinu þar sem fólk 

sækist í að gera eitthvað saman og skapa eitthvað. Eins og sést á myndum 10 og 11, hér 

að neðan, þá eru það 97% karla og  97% konur sem segjast vera mjög eða frekar 

sammála því að félagslegi þáttur leiklistarinnar sé mikilvægur. 

 

 

Mynd 10: Félagslegur þáttur leiklistarstarfsins karlar 
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Mynd 11: Félagslegur þáttur leiklistarstarfsins - konur 

 

Þátttaka fólks í leikfélögum er oft til komin vegna vinskapar við einstaklinga sem eru 

nú þegar í leikfélagi. Sést það greinilega á töflu 5 hér að neðan að þegar fólk var spurt 

út í það hvað varð til þess að það gekk til liðs við það leikfélag sem það starfar með í 

dag þegar um það bil einn þriðji af þátttakendum eða 28% segist hafa farið út í starf 

með leikfélagi vegna þess að vinur eða vinkona kynntu þá fyrir starfinu. Rétt fyrir ofan 

það eru þeir sem vildu taka upp þráðinn aftur eftir eitthvert hlé  á leiklistastarfi eða um 

33%. Tæp 14% vildu prófa eitthvað nýtt og 6% voru nýflutt og vildu kynnast nýju fólki. 

Aðrir eða 17,5% fóru í leiklistina útaf öðrum ástæðum eins og til að auka 

tengslanet,vegna maka eða annara í fjölskyldunni. Sumir ólust upp í leikfélagi, fóru á 

námskeið eða lásu um áhugaleikfélög í blöðunum, stofnuðu leikfélag eða endurvöktu 

það. 
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Svarmöguleikar Fjöldi Svarhlutfall 

alin upp í félaginu eða leikhúsinu N = 2 2% 

Áhuginn var búin að vera svo lengi til staðar og loksins öðlaðist ég það 

hugrekki sem þurfti til að taka fyrsta skrefið þegar áhugaleikfélagið bauð upp 

á stutt leiklistarnámskeið á undan fyrsta samlestri. 

N = 1 1% 

Ég er nýflutt/ur á svæðið og langaði til að kynnast nýju fólki N = 7 6% 

Félagið í heimabænum. Lá beint við. N = 1 1% 

Fjölskylda eða fjölskyldumeðlimir tók þátt í starfi leikfélagsins N = 2 2% 

Hafði alltaf haft áhuga á leiklist og það var æskudraumur að vinna í leikhúsi N = 1 1% 

Kynntist þessu í blaðagrein sem ég las. N = 1 1% 

Maki minn tekur þátt í þessu starfi og mig langaði til að vera með N = 2 2% 

Mamma mín sagði mér að ég væri eirðarlaus og lofaði mér kassa af bjór ef ég 

færi í áheyrnarprufur. 
N = 1 1% 

Mig langaði að prófa eitthvað nýtt N = 15 14% 

Mig langaði að taka upp þráðinn og halda áfram þátttöku í leiklistarstarfi N = 36 33% 

Mig langaði til þess að auka tengslanetið mitt N = 2 2% 

okkur langaði í leikfélag svo við endurvöktum það N = 1 1% 

Stofnaði ásamt nokkrum öðrum mitt félag fyrir 40 árum N = 1 1% 

Stofnaði leikfélag í Reykjavík ásamt vinum N = 1 1% 

Unglingadeild leikfélagsins var stofnuð og ég einmitt 13 ára N = 1 1% 

Var í leikfélagi og flutti og fór í annað leikfélag N = 1 1% 

Var ráðin sem leikstjóri N = 1 1% 

Vinur/vinkona kynnti mig fyrir sínu leikfélagi N = 30 28% 

Það var bankað uppá hjá mér og ég beðin að leika N = 1 1% 

Tafla 5: Hvað varð til þess að þátttakendur gengu til liðs við það leikfélag sem viðkomandi starfar með í dag 

 

4.3 FJÖLSKYLDUAÐSTÆÐUR OG AÐSKILNAÐUR 

 

Tveir af þremur viðmælendum eiga maka og börn, einn var einstæður og barnlaus. Þeir 

sem voru með fjölskyldu bjuggu við mismunandi aðstæður. Konan á eiginmann sem er 

í leiklistinni líka og dætur þeirra hafa starfað eða starfa með leikfélögum en sonur þeirra 

hefur önnur áhugamál. Karlinn á eiginkonu sem hefur ekki áhuga á leiklist en hefur 

aðstoðað hann í uppsetningum sem hann hefur sett upp sjálfur en ekki ef það er 

uppsetning fyrir aðra og sama á við um börnin hans.  

 Þrátt fyrir að einungis tveir þeirra eigi fjölskyldu þá töluðu þeir allir um það að 

á æfingatímabilum koma streita og álag inn á heimilið en þó talaði konan um að það sé 
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mikill kostur þegar fjölskyldan er öll að vinna að sama leikverkinu því þá geta þau rætt 

saman um verkefnið „það er þá allavega ekki pirringur yfir því að maður sé aldrei heima 

því maður er alltaf í leikfélaginu, það er þessi skilnungur á því hvað er að gerast“ (Soffía 

Ingólfsdóttir). Karlinn talaði um það sama, nema að það væri meira álag þegar hann 

væri einn í verkefni því „maður er með hugann algerlega við leikritið sem maður er að 

leika í og situr með fjölskyldunni sem er að tala við mann og maður horfir bara í gegnum 

þau, maður er bara að hugsa um rulluna sína og með hugann við leikritið og það veldur 

alveg togstreitu en með góðum vilja er alveg hægt að vinna það saman“ en þegar hann 

hefur fengið fjölskylduna með sér og fengið fullan stuðning gengur betur „þá verður 

allt miklu auðveldara“ (Kristófer Bjarnason). Einstæði karlinn talaði um að þrátt fyrir 

að hann sé einn þá ríki mikill skilningur á aðstæðum fjölskyldufólks í hans leikfélagi 

„Við erum meðvituð um þetta að það er ákveðið erfitt að binda sig svona lengi, 

sérstaklega fyrir fólk sem er með fjölskyldu“ (Sigurður Baldursson). Þar geri fólk sér 

grein fyrir því að það sér erfitt að binda sig í langan tíma í leikferlinu „þess vegna höfum 

við hjá Leikfélagi Hafnafjarðar farið út í það sem við köllum hið vikulega“ (Sigurður 

Baldursson). Æfingatíma er stillt upp þannig að fólk fær frí af og til og sýningar sem 

krefjast styttri æfingatíma eru settar upp. Með þeim hætti er auðveldara að fá fólk til að 

taka þátt í sýningum.  

Í spurningakönnuninni var spurt um fjölskylduaðstæður, af þeim 108 sem 

svöruðu könnuninni voru 71,3% eða 77 einstaklingar í sambúð. Af þessum 77 voru 39 

makar eða 51,3% sem tóku einnig þátt í leiklistastarfi. 
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N = 108 Já 77 Nei 31 

Mynd 12: Fólk í sambúð 

 

Hlutfall þeirra sem eiga maka sem taka þátt í leiklistastarfi voru 39 eða 51% á móti 37 

eða 48% einstaklinga sem eiga maka sem taka ekki þátt í leiklistastarfi. Það var einn 

einstaklingur sem á maka sem svaraði ekki þessari spurningu. 
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N = 77 Já 39 Nei 37 Autt 1 

Mynd 13: Tekur maki þinn þátt í leiklistastarfi? 

 

Þegar tekin voru saman svör þeirra sem eiga maka í leiklistarstarfi sést að það eru 

svipaðar niðurstöður hjá báðum kynjum. Um helmingur þeirra sem eru í sambúð og 

stunda leiklistarstarf eiga maka sem stunda einnig leiklistarstarf.  
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Konur N = 68 Já 24 Nei 23 Autt 1 

Karlar N = 38 Já 15 Nei  13 Autt 0 

Mynd 14: Þau sem eiga maka í leiklistarstarfi - kynjamunur 

 

Þegar spurt var út í álag á leiktímabilum og áhrif þess á sambandið voru 22 sem svöruðu 

því að álagið hafði lítil áhrif á sambandið á móti 2 sem töldu álagið hafa mikil áhrif á 

sambandið. Sýnir þetta mismun á viðmælendum og þeim sem tóku þátt í könnuninni. 

Sýnir þetta að þótt álagið geti verið mikið þá ætti það ekki að hafa mikil áhrif á 

sambandið.  
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N = 68 1 22 2 16 3 2 4 20 5 2 

Mynd 15: Hversu mikið álag er á sambandinu í leikferlinu? 

 

Það voru 82 af þessum 108 einstaklingum sem eiga börn eða 76%.  

 

 

N = 108 Já 82 Nei 25 Kýs að svara ekki 1 

Mynd 16: Börn og leiklist 
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Af þessum 82 sem sögðust eiga börn voru það 31 einstaklingar eða 38% sem segja að 

börnin þeirra taki virkan þátt í leiklistarstarfi. 

 

 

N = 108 Já 31 Nei 49 Kýs að svara ekki 2 

Mynd 17: Tekur barnið virkan þátt í starfi leikfélagsins? 

 

Af þessum 82 einstaklingum svöruðu 31 einstaklingar, eða 38%, að börnin þeirra tækju 

virkan þátt í starfi leikfélagsins. Hlutfallslega voru það fleiri konur sem eiga börn sem 

taka þátt í leiklistarstarfi. Þar voru það 23 konur, 34%, sem sögðu að börnin sín tækju 

þátt á móti 8 körlum eða 21%. 
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N = 31 Konur 23 Karlar 8 

Mynd 18: Tekur barnið virkan þátt í starfi leikfélagsins? - Kynjamunur 

 

 Af þessum 82 einstaklingum svöruðu 25 einstaklingar, eða 30% að álagið á 

leiktímabilum hefði lítil áhirf á barnið/börn þeirra á móti 4 eða 5% sem töldu það hafa 

mikil áhrif á barn/börn þeirra.  
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N = 82 Já 31 Nei 49 Kýs að svara ekki 2 

Mynd 19: Börn og álag 

 

Sama gildir með börn og sambýlinga að það virðist ekki vera mikið áhyggjuefni þegar 

álagstímar eru á leiktímabilum. Eins og sést á töflunni hér að neðan þá eru það af 

þessum 80 einstaklingum sem svöruðu meiri hluti fólks sem telur að álagið sé mjög eða 

frekar lítið. Það eru þó fleiri einstaklingar sem eiga börn sem eru ekki í leiklist en það 

er samt sem áður hlutfallslega nokkuð lík svörun. Aftur á móti þá eru það fleiri sem 

eiga börn sem eru ekki í leiklist sem telja að álagið sé meira í leiklistaferli. 

 

  

Hverslu lítið eða mikið hafa 

leiktímabil áhrif á börn 

sem eru í leiklistarstarfi 
% 

Hversu lítið eða mikið hafa 

leiktimabil áhrif á börn 

sem eru ekki í 

leiklistarstarfi % 

Mjög eða frekar lítið 15 48% 27 55% 

Miðlungs 11 35% 9 18% 

Mjög eða frekar 

mikið 
5 16% 13 27% 

Tafla 6: Munur á álagi hjá börnum sem stunda eða stunda ekki leiklist 
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Hugsanlega gæti verið, eins og kom fram í viðtölum, að þegar börn og sambýlingar 

taka saman þátt í uppsetningum að álagið sé minna en ef að einungis einn aðili í 

fjölskyldunni er að taka þátt. 

 Þátttakendur voru flestir mjög eða frekar sammála því að það hefði áhrif á 

leiklistaþátttöku fólks að eiga ung börn á heimili 28 karlar eða 74% og 46 konur eða 

67%. Tæplega helmingur karla og rúmlega helmingur kvenna voru mjög eða frekar 

ósammála því að fjölskylda þeirra kvarti yfir fjarveru á leiktímabilum 18 karlar eða 

47% og 35 konur eða 51%.  

 

 

Mynd 20: Fjölskylda, félagsskapur og tími 
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Mynd 21 fjölskylda, félagskapur og tími 
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4.4 STARF LEIKFÉLAGSINS 

 

Þótt að flestir hafi svarað því þannig að það að leika væri það sem fólki fyndist mest 

heillandi í starfi leikfélagsins þá dreifist áhuginn eins og sést á súluritinu hér að neðan. 

 

Mynd 22: Hvaða þættir í starfi leikfélagsins finnst þér helst vera áhugaverðir? 

 

Það er því mjög misjafnt hvað fólk tekur sér fyrir hendur í leikfélögunum þar sem er í 

nógu að snúast og oft flakkar fólk á milli verkefna innan leikfélagsins eins og fram 

kemur í viðtali: „Maður aldist upp í leiklistinni sem leikari en svo fór maður að hafa 

áhuga á öðru, meðal annars fór ég í tækni, fór að ljósa mikið og hafði mikin áhuga á 

því síðan byrjaði ég að fara að skrifa og gerði mikið af því og leikstýra“ (Sigurður 
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leikfélaga sem þeir eru í en sá þriðji hætti í sínu leikfélagi og hefur starfað sjálfstætt 

síðan með góðum árangri. Hefur hann starfað sjálfstætt með þeim hætti að fá til sín fólk 

til að setja upp leiksýningar með sér með svipuðum hætti og áhugaleikfélög gera en 

ekki undir neinni félagsstarfsemi eða kennitölu nema sinni eigin. 

 

 

Mynd 23: Leiklist í uppeldi karlar 
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Mynd 24 leiklist í uppeldir konur 

 

Eins og sjá má á mynd 23 þá er fylgni milli þeirra karla sem höfðu gaman af því að taka 

þátt í skólaleikritum og þeirra sem glímdu ekki við sviðskrekk. Hjá konum virðist 

fylgnin minni og jafnvel engin, eins og sjá má á mynd 24. 

Lífið í áhugaleikfélögum er þó ekki alltaf dans á rósum og er að mörgu að 

hyggja í því starfi. Helstu streituvaldar í félagsstarfinu eru: húsnæðismál, peningamál 

og samstarf við sveitafélögin. Það segir sig sjálft að þetta er ekki vinna sem tengist 

leiklist með beinum hætti en þetta er samt sem áður vinna sem er nauðsynleg til að 

halda starfseminni gangandi. Sú vinna er ekki fyrir alla en sem betur fer eru 

einstaklingar sem eru tilbúnir að vinna þetta göfuga starf fyrir sitt leikfélag. 

Viðtölin sýndu að eitt stærsta vandamál leikfélaga er barningur um t.d. 

húsnæðismál, samskipti við sveitafélögin og að halda starfinu réttu megin við núllið, 

fjárhagslega, um og eftir sýningar „að standa í stappi við yfirvöld eða sækja um styrki 

og ganga frá reikningum. Það er svona ókosturinn við leiklistina, maður myndi bara 

vilja geta verið í sínu leikfélagi og verið bara að hugsa um leiklist og þurfa ekkert að 

vera að spekulera í þessu en það er bara hluti af leiklistinni það er að sjá um að reka 

leikfélög“ (Sigurður Baldursson). Meirihluti þátttakenda, 73%, svara að leikfélagið sitt 

hafi greiðan aðgang að sýningarstað og 81% svara að leikfélagið sitt hafi aðgang að 

æfingahúsnæði allt árið, sjá mynd 26. Af þeim sem svöruðu neitandi annað hvort með 

sýningar eða æfingarhúsnæði eða bæði voru 15 manns sem voru frá 

höfuðborgarsvæðinu á móti 13 af öðrum landsvæðum. Það virðist vera sem það sé 

auðveldara að fá húsnæði hjá sveitafélögum á landsbyggðinni en það er þá í því formi 

að félagsheimilin eru notuð og þá þurfa leikfélögin að hliðra til ef önnur starfsemi er í 

húsinu, meðan leikfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa ekki eins greiðan aðgang að 

þeim.  

 

Í Freyvangi höfðum við félagsheimilið til að leika og starfa í á ferlinu, við höfðum 

búninga og leikmuni annarstaðar en við gátum lagt undir okkur þetta félagsheimili á 

meðan við vorum að vinna verkefnið, það eru alveg erfidrykkjur og á þeim tíma 

dansleikir og allt mögulegt (Soffía Ingólfsdóttir). 
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Samkvæmt niðurstöðum spurningakönnunar þá eru 33% þátttakenda sem svara að 

leikfélagið þeirra setji upp tvær sýningar á ári, rétt undir því eða 28% segjast setja upp 

eina sýningu á ári.  

 

 

Mynd 25: Árlegar leiksýningar 
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Mynd 26: Æfingahúsnæði og sýningarstaður 

 

Það kom samt fram sem athugasemd í könnuninni að „það væri oft þrautinni þyngra að 

fá aðgang að sýningarstað“. Viðtölin komu einnig inn á þessa athugasemd þar sem einn 

viðmælandi sagði:  

 

Við höfum sýnt eina sýningu í Tjarnarbíó síðan húsið var tekið í gegn og eftir það 
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sem er frábært, ungir leikarar eru að búa sér til verkefni og vantar pláss (Soffía 

Ingólfsdóttir). 
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hafa aðstöðu í félagsheimilunum þá er borguð „ákveðin upphæð fyrir sýningatímabilið 

og svo þurftum við að greiða þrif“ (Soffía Ingólfsdóttir). Flest sveitafélög styrkja 

leikfélögin um ákveðna upphæð sem fer upp í leigu á húsnæðinu. Verst er aðstaða 

leikfélaga á höfuðborgarsvæðinu skv. töflu 7 þá eru 29% þátttakenda sem segja að 

sveitafélagið styrki leikfélagið sitt ekki á neinn hátt sem eru 12 einstaklingar. Næst á 

eftir þeim er norðurland eystra þar eru 7% þátttakenda, 1 einstaklingur, sem svarar að 

sveitafélagið styrki leikfélagið sitt ekki á neinn hátt. Allir aðrir landshlutar fá 

einhverskonar styrk frá sínu sveitarfélagi. 
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Landshluti 
Höfuðborgar- 

svæðið 
Austurland 

Norðurland 

eystra 

Norðurland 

vestra 
Suðurland Suðurnes Vestfirðir Vesturland 

Fjöldi = N 42 11 14 3 22 2 5 7 

Sveitafélagið styrkir 

leikfélagið ekki á 

neinn hátt 

29% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 

Við fáum aðgang að 

sýningarstað 
12% 45% 36% 0% 64%   100% 14% 

Við fáum húsnæði frá 

sveitafélaginu til 

æfinga 

14% 73% 43% 0% 59% 50% 100% 43% 

Við fáum geymslu frá 

sveitafélaginu fyrir 

dótið okkar 

7% 64% 36% 67% 45% 0% 80% 57% 

Við fáum 

peningastyrk frá 

sveitafélaginu sem við 

getum nýtt á æfinga 

og sýningartíma 

43% 55% 43% 33% 64% 100% 80% 71% 

Við fáum stundum og 

stundum ekki 

peningastyrki 

2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Við fáum stundum 

peningastyrk frá 

sveitafélginu sem er 

lár, þurfum að sækja 

sérstaklega um hann 

á hverju ári. 

2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Leikfélagið er í eigin 

húsnæði og með 

samning við 

sveitarfélagið um 

árlegan rekstrarstyrk 

2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Eigum eigið húsnæði 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 

Kýs að svara ekki 14% 9% 7% 0% 9% 0% 0% 0% 

Tafla 7: Fjárhagslegur stuðningur til leikfélaga 

 

Sá viðmælandi sem var orðinn sjálfstætt starfandi virðist hafa fundið sér staði til að 

sýna sín verk fyrir norðan en helsta vandamál hans tengist peningahliðinni þar sem hann 

hefur ekkert bakland nema sjálfan sig og þarf því að standa og falla með sínum verkum. 
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Einn viðmælandinn segir að sitt leikfélag höfðu áður fengið að vera í húsnæði með 

atvinnuleikhúsinu í þeirra sveitafélagi, Gaflaraleikhúsinu, en það vallt allt á því hver 

starfsemi Gaflaraleikhússins var, hvernig leikverk þau settu upp og hvernig æfingatíma 

þeirra var háttað. Núna eru þau húsnæðislaus og geyma allan sinn búnað í gám. 

Leikfélög virðast finna ráð til að svala sköpunarþorstanum og það sýnir sig helst í 

sýningarhúsnæði eins leikfélags árið 2016 þegar þau æfðu og sýndu í 

kartöflugeymslunum í Ártúnsbrekku í Reykjavík.  

 

Ef að orka starfseminnar fer ekki öll í að pakka niður og vera vesenast í þessum 

húsnæðismálum ef að það væri þáttur sem enginn hefur gaman af en allir þurfa 

að gera þá væri meiri tími og meira svigrúm til að skapa meiri sýningar sem að 

allir gætu notið, það er náttúrlega þetta sem drífur fólk áfram það er þessi áhugi, 

brennandi áhugi (Soffía Ingólfsdóttir). 

 

Það virðist vera þannig að áhugaleikfélög á höfuðborgarsvæðinu eigi erfiðara með að 

finna sér samastað eða styrk frá sveitafélaginu til að halda leiksýningar heldur en önnur 

félög á landinu. Miðað við könnun þá eru það 29% þátttakenda sem segja að 

sveitafélagið styrki leikfélagið ekki á neinn hátt á meðan landsbyggðin er nánast ekki 

með neina svörun þar nema norðurland eystra þar eru 7% þátttakenda sem segjast ekki 

fá neinn styrk frá sveitafélaginu. Sama má segja um sýningarstað, þeir þátttakendur sem 

svöruðu þeirri spurningu játandi er töluvert hærri prósenta heldur en á 

höfuðborgarsvæðinu. Einungis 12% þátttakenda á höfuðborgarsvæðinu segjast hafa 

aðgang af sýningarstað á móti 30 – 100% játandi á landsbyggðinni, einungis Vesturland 

var með 14% svörun en þau eru í svipaðir stöðu og höfuðborgarsvæðið en fær þó styrk 

frá sveitarfélaginu og sker sig þannig frá höfuðborginni að hluta til.  

 

4.5 ÁHRIF LEIKLISTAR 

 

Spurningakönnunin sýndi fram á að fólki líður almennt vel í leiklistastarfinu, það fær 

hrós og finnst það skipta máli. Eins og sést á myndum 27 og 27, þá eru um og yfir 80% 

hjá báðum kynum sem svara því þannig að þau séu mjög sammála og frekar sammála.  
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Mynd 27: Hrós frá leiksjóra eða samleikurum, karlar 

 

 

Mynd 28: Hrós frá leiksjóra eða samleikurum, konur 
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um „að vera í leikhúsi er bara það sem þarf að leggja á sig, tjáningin og svo uppskeran 

ég hef ekki prófað heróin en þetta er bara alsæla sem verður til“ (Kristófer Bjarnason). 

Annar talaði um að hann „var haldin þeim leiða kvilla að ég var svo feimin að ég gat 

ekki horfst í augu við fólk, sem er svona leiður galli ef maður vill kynnast fólki. Það 

breytti því alveg aðeins, snérist bara við, það hafði mjög jákvæð áhrif á mig bara leiklist 

sem slík hefur“ (Sigurður Baldursson). Konan talaði um að „vinnan í áhugaleikhúsinu 

hefur ýtt mér út í hluti sem ég hefði annars ekki gert.“ (Soffía Ingólfsdóttir) auk þess 

að vera búin að koma sér áfram í búningavinnu sem hún er farin að fá greitt fyrir hjá 

öðrum leikfélögum.  

Bæði körlum og konum finnst leiklistastarfið vera gefandi. Allir karlarnir eða 

100% sögðust vera mjög sammála (sjá mynd 28) á meðan 99% konur svöruðu frekar 

sammála (sjá mynd 29). Fólk nýtur þess að fara á leikæfingar og finnst það vera öruggt 

í sínu starfi þrátt fyrir að glíma stundum við sviðskrekk og finnast æfingaferillinn vera 

stundum stressandi. Einn viðmælandi lýsti því þannig að „ef ég færi út kl 8 og kæmi 

heim kl 16 og færi úr skónum í inniskóna og settist niður og drykki kaffi og taka svo 

fréttirnar og fara svo að sofa, ég gæti alveg eins bara drepist. Þannig að mitt líf þarf að 

vera alltaf einhver ævintýri og alltaf eitthvað að gerast“ (Kristófer Bjarnason). Efir á að 

hyggja voru spurningarnar einum of leiðandi og  hefði verið betra að hafa 

neikvæðar fullyrðingar ásamt þeim jákvæðu. 

 

Mynd 29: Æfingatímabil, karlar 
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Mynd 30: Æfingatímabil konur 
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svara spurningunni um að tjá skoðanir sínar þá eru flestir sem eru óhræddir við að segja 

sína skoðun ef þau eru ósammála leikstjóra eða leikhópnum. 

 

 

Mynd 31: Skoðanir, karlar 

 

 

Mynd 32: Skoðanir, konur 
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Þátttakendur eru almennt ánægðir með framsögu sína á sviði, eiga auðvelt með að læra 

texann sinn og það er ekki algengt að þátttakendir frjósi í miðri sýningu og er nokkuð 

jafnt á milli karla og kvenna nema í einbeitingu. Konur virðast eiga erfiðara með að 

einbeita sér þegar nær dregur sýningu eða 26% konur á móti 13% karla, mynd 33 og 

34. 

 

 

Mynd 33: Leiksýningar, karlar 
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Mynd 34: Leiksýningar, konur 
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hugsanlega hefði verið betra að hafa neikvæðar fullyrðingar ásamt jákvæðum. 
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Mynd 35: Félagslegur þáttur leiklistastarfsins 

 

4.6 ANDLEG LÍÐAN 
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N = 108 Já 35 Nei 73 

Mynd 36: Andleg líðan 
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N = 35 ADHD 9 Einhverfa  0 Félagsfælni 6 Heyrnaskert 1 

  Fötlun 1 Kvíða 3 Tourette 1 Kýs að svara ekki 2 

 Geðsjúkdóm/raskanir 6 Áfallastreituröskun 1 Þunglyndi 21   

Mynd 37: Greiningar og raskanir 
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Mynd 38: Andleg líðan 
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jákvæðu fullyrðingunum. 
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5. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  

 

Hér verður rannsóknarspurningunum svarað og helstu niðurstöður ræddar. 

 

5.1 RANNSÓKNARSPURNING VERKEFNIS 

 

Rannsóknarspurning verkefnisins var svo hljóðandi „Af hverju tekur fólk þátt í starfi 

áhugaleikfélaga og hvaða þættir í starfinu virðast skipta mestu máli?”. Í þessum 

kafla verður fjallað um helstu niðurstöður og drög að rannsóknarspurningu svarað. 

 Heimildir voru af skornum skammti. Rannskóknir hérlendis voru úr grunnnámi 

háskólanáms en erlendis voru þær af svipuðum toga en þó á meistarastigi eða þá að um 

var að ræða sjálfstætt starfandi rannsakendur. Sameiginlegt er með innlendum og 

erlendum rannsóknum að þær fjalla frekar um sjálfsmat en eitthvað annað sem tengist 

leiklist og því virðist vera þörf á rannsóknum á öðrum þáttum á þessu sviði. 

 

5.2 HELSTU NIÐURSTÖÐUR  

 

Rannsóknir eins og Elísabeth Lind Ingólfsdóttir (2014) og Christine Hatton (2003) 

gerðu gefa til kynna jákvæða fylgni leiklistar og sjálfsmats. Þetta gæti bent til þess að 

þátttaka barna og unglinga í leiklistarstarfi auki áhuga þeirra á sviðslistum og þar af 

leiðandi leitt þetta unga fólk til áframhaldandi starfa í áhugaleikhópum.  Tekið skal 

fram að rannsókn Elísabeth skilaði ekki skýrum niðurstöðum varðandi áhrif leiklistar í 

kennslu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar koma til með að vera gagnlegar fyrir íslensk 

áhugaleikfélög þegar þær eru skoðaðar út frá félagslegum tengslum. Bæði 

spurningakönnunin og viðtölin komu inn á félagslegu hliðina á leiklistinni og hvað hún 

hefði hjálpað þeim í gegnum allskyns verkefni í lífinu. Þrátt fyrir að það hafi ekki verið 

gerðar margar rannsóknir á áhugaleikfélögum þá hefur eitthvað verið skrifað um þau 

sbr. Wickham (1992) og Cochrane (2003). Áhugaleikfélög hafa frjálsari hendur en 

atvinnuleikhús í sínu starfi með það að markmiði að gleðja sig og aðra sbr. Wickham 

(1992) og Sveinn Einarsson (2016). Það er einmitt það sem kom fram í niðurstöðunum, 

að koma og gera eitthvað skapandi með öðrum og hafa gaman og sýna svo afraksturinn 
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er það sem drífur fólk áfram. Hugsanlega eru minni kröfur gerðar til áhugaleikhópa en 

atvinnuleikhópa og getur það leitt til afslappaðra umhverfis og gert það að verkum að 

áhugaleikhópar hafi frjálsari hendur að einhverju leyti (Cochrane, 2003). Það getur þó 

spilað inn í að áhorfendahópurinn sé annar en það þarf þó ekki að vera að svo sé og 

gæti það verið verkefni í aðra rannsókn og því ekki skoðað hér.  

Það kom skemmtilega á óvart eftir að hafa lesið skrif Robert Dubin um hin mörgu 

sjálf (1956) að fá sögu frá einum viðmælanda sem sagði frá manni sem var í 

áhugaleikhóp fyrir norðan og var mikill leikari þar. Vinnufélagar hans komu á 

leiksýningu hjá leikhópnum bara til að heyra hann tala. Sem er svolítið sérstakt af því 

að hann virtist ekki vera mikið fyrir það að tala í vinnunni og njóta samvista með 

vinnufélögum sínum, en þegar hann var kominn í leikhúsið þá heyrðist vel í honum og 

hann virtist njóta sín vel. Þarna er hægt að sjá þörfina sem Dubin (1956) talar um að í 

vinnunni sinnir þú einni þörf og utan vinnu einhverri annarri sem tengist sjálfinu. Einnig 

er hægt að að skoða þetta út frá skrifum Cochrane (2003) þegar hún talar um það þegar 

fólk í Wales upplifði sig í gegnum leiklistina, þ.e. að geta dregið sig út úr 

hversdagsleikanum og unnið sig út úr erfiðleikum í gegnum leiklistina. Það geta verið 

allskyns erfiðleikar sem hrjá fólk og það er vel hægt að tengja þessa upplifun við feimni. 

Annar viðmælandi talaði um að leiklistin hafi hjálpað sér í gegnum feimnina, sem olli 

ákveðnum samskiptaerfiðleikum. Í spurningalistanum var spurning sem tengdist 

andlegri líðan þar kom fram að fólk sem á einhvern hátt hefur einhverjar greiningar, 

ADHD, ADD, kvíða, þunglyndi o.s.frv., þá virðist leiklistin hafa komið til móts við 

fólk í þeim efnum og hafa þessir einstaklingar blómstrað í starfseminni og fundið sinn 

stall. „....svo er maður bara með þessa bresti og það er partur af því að vera með stórt 

hjarta, í ófullkomleikanum er maður að skila einhverju góðu“ (Kristófer Bjarnason). 

Allir viðmælendur tengdu við fólk (eða sjálft sig) sem það hefur starfað með þegar 

minnst var á greiningar og leiklistina. Þeim fannst fólk með greiningar hafa fundið sína 

hillu eða séð breytingar á þeim eftir að þau byrjuðu í leiklist. Spurningalistin sýndi 

sömu niðurstöðu, leiklistin hefur hjálpað fólki við að fá útrás og til að bæta andlega 

líðan. 

Eins og rannsóknir sýna þá er leiklist jákvæð fyrir sjálfsmynd fólks, sbr. 

rannsóknina Er ég nógu góð (2014), How can  theatre be a catalyst for teen change 

(2015) og Backyard and borderlands: Some reflections on reflections on researching 

the trevels of adolescent girls doing drama (2003). Ef fólki líður vel með sjálft sig þá 
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ertu komin með jákvæðan einstakling út í samfélagið sem er meira tilbúinn að gera 

eitthvað fyrir sitt sveitarfélag og gera það að góðum stað. Hugsanlega er hægt að tengja 

þátttöku í félagslegu starfi líkt og leiklist, sem lýðheilsu líkt og stjórnarráðið (e.d.) 

leggur til.Starfsemi sem þessi er menning og menning er það sem sveitarfélag er að 

vissu leyti byggt á og ætti því að vilja þannig starfsemi í sínu samfélagi. Áhugaleikfélög 

eru með lægri aðgangseyri á sínar sýningar en atvinnuleikhúsin og jafnvel stundum frítt 

inn sem gefur fólki færi á að koma á menningaviðburði með fjölskyldunni og eiga 

skemmtilegan tíma saman. Þar af leiðandi hafa allir möguleika á að njóta menningar 

sama hver staða þeirra er í samfélaginu. Ýtir þetta undir skrif Sveins Einarssonar (1991) 

um það að leiklistin þrífst best þar sem áhorfendur hafa greiðan aðgang að sýningum. 

Það sem mótar okkur svo sem einstaklinga er sjálfið og þörfin, þörfin fyrir að gera 

ákveðna hluti og okkar persónulega sjálf innra með okkur. Við þurfum að næra þessar 

þarfir og félagslega þörfin er ein þeirra. Eins og kom fram í kaflanum um þörfina og 

sjálfið, þar sem viðmælandi talar um þörfina á að skapa, eldmóðinn, sameiginlega sýn, 

allir séu jafningjar og kynslóðabilið hverfi. Þetta tengist því að sinna sinni félagslegu 

þörf eins og Bourdieu (1986) og fleiri tala um. Ef áhugamál sem einstaklingurinn 

stundar veitir honum ekki fjárhagslegan ávinning hlýtur áhugamálið að gefa honum 

einhverja aðra þörf en það að eiga eitthvað á milli handanna. Eins og í rannsókn 

Cochrane (2003) um fátæka fólkið í Wales, er greinilegt að það geta verið allskyns 

erfiðleikar sem hrjá fólk en þátttaka í áhugaleikfélögum virðist hafa jákvæð áhrif og 

gæti það talist styrking fyrir sjálfsmynd sem er ein af auðlindunum sem Bourdieu 

(1986) talar um að við þurfum að rækta innra með okkur eins og kom skýrt fram hjá 

þátttakendum. Það sem knýr fólk áfram í áhugaleikfélögum er ekki fjárhagslegur 

ávinningur heldur sérstakar þarfir sem margir hafa. Þörfin fyrir að vera þátttakandi í 

hóp er mikil og er líklegt að það séu einstaklingar sem aðhyllast lárétta hóphyggju þar 

sem allir eru á jafnréttisgrundvelli eins og áður hefur verið tala um, hver og einn er 

sérstakur og einstaklingurinn lærir að setja sig í spor annarra sem gefur af sér sterkari 

sjálfsmynd (Markus og Kitayama, 1991).  

Það sem kom rannsakanda mest á óvart og er hugsanlega einn þeirra þátta sem þessi 

rannsókn gæti hjálpað áhugaleikfélögum með eru húsnæðisvandamál á suð – 

vesturhorninu . Það sem stendur áhugaleikfélögum fyrir mestum þrifum eru samningar 

um afnot af húsnæði. Til að starfsemi eins og þessi virki þarf hún að hafa aðstöðu til 

æfinga og geymslupláss, sem oft er af skornum skammti. Aðstaða leikfélaga á 
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höfuðborgarsvæðinu er slakari en utan höfuðborgasvæðisins. Þar er erfitt fyrir 

áhugaleikhópa að finna sér sýningaraðstöðu sem er ekki dýr eða upptekin vegna 

annarrar starfsemi.  Það getur verið erfitt að halda úti félagsstarfsemi ef mesta orkan í 

starfseminni fer í að finna aðstöðu og í samningaviðræður við sveitarfélög, önnur félög 

eða þá aðila sem sjá um samkomuhúsin. Ef félagsstarfsemi á að ganga þurfa þessir 

hlutir að vera í ágætu standi svo hægt sé að nýta orkuna í uppbyggingu félagsins. 

Félagsstarfsemi sem þessi er jákvæð fyrir sveitafélög og ættu þau því að halda vel utan 

um hana.  

Mörg áhugaleikfélög eiga sér sína eigin sögu, eða menningararf. 

Menningararfurinn er einn af þessum auðlindum sem fólk ræktar með því að vera í 

áhugaleikfélagi. Þátttaka fólks í áhugaleikfélagi, áhuginn og drífandinn getur allt verið 

sambland af þörfum, sjálfsmynd, láréttri hóphyggju, viðurkenningu og menningararfi 

okkar samfélags hverju sinni. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar í þá 

átt að það að taka þátt í áhugaleikfélagi gefur af sér jákvæðan ávinning sem gefur af sér 

sterkari sjálfsmynd og gerir einstaklinginn færari í félagslegri samskiptum. 

 

5.3  HAGNÝTT OG FRÆÐILEGT GILDI RANNSÓKNAR OG HUGMYNDIR 

AÐ FREKARI RANNSÓKNUM 

 

Það sem vekur athygli er mikilvægi leiklistar við trúarlegar athafnir og þá er ekki 

eingöngu átt við trúarathafnir forn – Grikkja heldur má telja líklegt að flest trúarbrögð 

heimsins hafi nýtt og nýti sér enn leikræna tjáningu. Áhugavert væri að rannsaka hversu 

mikilvægt þessi tjáning er í trúarbrögðum almennt. 

 Rannsóknin leiddi í ljós að það er að mörgu að hyggja í leiklistinni og margt 

hægt að skoða í þeim efnum. Hægt væri að afmarka hana niður eftir landshlutum, 

áhorfendum, einstaklingum með greiningar, leikurum, tæknimönnum, sviðsmynd, 

sminki, leikritaskrifum, leikstjórn og svo mætti endalaust telja. Þetta sýnir að allir ættu 

að geta fundið eitthvað við sitt hæfi innan leiklistarinnar. Einnig væri hægt að útfæra 

hana lengra og  fara með til annarra heimshluta t.d. hver er staða áhugaleikhópa í Asíu 

eða Suður Ameríku? Einnig væri hægt að skoða ákveðna leikhópa sem hafa vakið 

athygli og áhrif þeirra á aðra leikhópa. Nærtækt dæmi er íslenski leikhópurinn 

Vesturport sem hefur gefið öðrum leikhópum innblástur til þess að þróa sín verk frá 

hinu hefðbundna (Agnar Jón Egilsso, munnleg heimild, 18.01.2019). 
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 Annað sem rannsakanda finnst áhugavert að skoða væru tengsl milli 

íþróttaiðkunnar og leiklistar. Hægt er að spyrja spurningarinnar, eru börn sem stunda 

leiklist í íþróttum? Hægt er að spyrja sömu spurningar fyrir unglinga og fullorðna. Ef 

það er ekki tenging þarna á milli hvað er það sem veldur því að þau velji leiklist en ekki 

íþróttir eða jafnvel bæði.  Hægt er að víkka rannsóknar sviðið enn frekar hjá börnum 

með því að athuga hvort það séu einhverjar raskanir, andleg og/eða líkamleg veikindi 

eða fötlun þar sem leiklist hjálpar þeim.  

Ljóst er að hlutverk leiklistar í daglegu lífi venjulegs fólks hefur ekki verið 

rannsakað nægilega vel og þá sérstaklega á Íslandi. Áhugaleikhópar á Íslandi hafa lítið 

verið rannsakaðir þrátt fyrir öflugt starf um allt land og í mörgum tilfellum til margra 

ára eða áratuga. Ef þetta viðfangsefni yrði tekið fyrir í rannsókn væri úr nægu að moða. 

 

5.1 TILLÖGUR OG ÁBENDINGAR TIL ÁHUGALEIKFÉLAGA 

 

Niðurstöðurnar í rannsókninni sýna jákvæð áhrif af leiklist í félagslegu samhengi, fólk 

fær útrás við það að stunda leiklist á einhvern hátt. Einnig komu niðurstöðurnar inn á 

starf leikfélagsins og mikilvægi í grunnskólum. Áhugaleikfélög geta nýtt sér 

niðurstöðurnar á eftirfarandi hátt: 

• Tillaga 1: Leiklist ýtir undir góða félagsfærni, betri andlega líðan og hefur 

því sannað mikilvægi starfsemi sinnar í samfélaginu vegna félagslegra þátta. 

Áhugaleikfélög geta verið í samvinnu við stofnanir, eins og 

heilbrigðisstofnanir, og getur þannig tekið þátt í að bæta andlega líðan fólks. 

• Tillaga 2: Elft ungmennastarfsemi með því að stofna barna og/eða 

unglingadeild innan leikfélagsins með það í huga að halda endurnýjun í 

félagsstarfseminni. Ef ungmennastarfsemi er góð þá er verið að ala upp 

einstaklinga sem skila sér upp í áframhaldandi leiklistarstarf. Einnig væri 

leikfélagið að stuðla að betri líðan barna og unglinga. 

• Tillaga 3: Aðstoð við húsnæðisvandamál á suðvestur horni landsins. 

Húsnæðismál eru forsenda fyrir góðu leiklistarstarfi sem stuðlar að vellíðan 

og betri líðan einstaklinga. Fara má með niðurstöður rannsóknarinnar til 

sveitafélaga til að sýna fram á mikilvægi starfseminnar fyrir sveitafélögin. 
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• Tillaga 4: Grunnskólar nýti sér niðurstöður til að bæta líðan unglinga með 

leiklistarstarfsemi. Með markvissri kennslu í leiklist hvort sem er með sér 

tímum eða samkennt með annari kennslu.   
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VIÐAUKAR 

VIÐAUKI 1 – SPURNINGALISTI FYRIR VIÐTÖL 

1. Hver er þinn bakgrunnur sem viðkemur leiklist? Segðu mér aðeins frá þér, 

hvaðan kemurðu og hvenær fórstu að hafa áhuga á leiklist? 

2. Hver er staða þín innan leikfélagsins? Á meðan á leikárinu stendur hvað er 

það sem þú sækist mest í að gera innan leikfélagsins? 

a. Segðu mér frá þínu starfi innan leikfélagsins 

3. Hvað hefurðu starfað lengi með leikfélaginu? Og hefurðu starfað í fleiri en 

einu félagi? 

4. Starfar maki þinn einnig með leikfélaginu? Eru fleiri í fjölskyldu þinni sem 

eru starfandi í kringum leiklist? 

a. Ef svo er: Finnst þér mikilvægt að þið stundið áhugamálið saman? 

b. Ef ekki: Finnst þér gott að þið stundið sitthvort áhugamálið? 

5. Hvað tekur leikfélagið að jafnaði mikinn tíma í þínu lífi? Fer mikill tími í 

leikfélagið að jafnaði frá einkalífinu og hefur það áhrif á fjölskylduna? 

a. Hefur það áhrif á fjölskyldulífið? 

Ef einstaklingur er ekki alinn upp í leiklist 

6. Finnirðu jákvæðan mun á þér eftir að þú byrjaðir í leiklist 

a. Myndirðu telja að leiklistin hefði jákvæð áhrif á þig? Og þá 

hvernig ef svo er. 

7. Hvað er það í leikfélaginu sem drífur þig áfram? Hvað er það í leiklistinni 

sem drífur þig áfram og fær þig til að stunda félagstarfið án þess að fá 

neitt í vasann fyrir það að jafnaði? 

8. Hefurðu einhverju við að bæta í lokinn? 

9. ATH með ADHD greiningar í fjölskyldunni?  
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VIÐAUKI 2 – SPURNINGALISTI FYRIR SPURNINGAKÖNNUN 

1. Persónuupplýsingar: 

1. Kyn: (Krossaspurning) 

▪ Kona 

▪ Karl 

▪ Kýs að svara ekki 

 

2. Fæðingarár: (Fellilisti) 

• Frá 1917 – 2017 (Pínu ýkt en var ekki viss hvaða möguleika ég 

ætti að hafa þarna) 

 

3. Búseta: (Fellilisti) 

• Austurland – Norðurland eystra – Norðurland vestra – 

Vestfirðir – Vesturland – Höfuðborgarsvæðið – Suðurnes – 

Suðurland 

 

4. Kynhneigð: Krossaspurning og held ég ætli að taka hana út) 

 

5. Menntun: (Krossaspurning) 

• Grunnskólamenntun 

• Framhaldskólamenntun og eða verknám 

• Háskólamenntun 

 

2. Starfið í leikfélaginu 

1. Hvað vakti helst áhuga þinn á leiklist og hvenær? (Gátreitir í hnitaneti) 

 Grunnskóli Framhaldskóli Fullorðinsár Á ekki við 

Að taka þátt í 

skólaleikritum 

    

Að sækja 

leiklistanámskeið 
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Þátttaka í 

uppsetningum hjá 

atvinnuleikhúsum 

    

Þátttaka í 

uppsetningum hjá 

áhugaleikfélögum 

    

Þátttaka foreldra 

minna í 

uppsetningum hjá 

áhugaleikfélögum 

    

Þátttaka foreldra 

minna í 

uppsetningum hjá 

atvinnuleikhúsum 

    

Fjölskylda mín 

var virk í 

leiklistarstarfi og 

smitaðist ég af 

áhuga þeirra 

    

Fjölskylda mín fór 

oft í leikhús 

    

Vinur/vinkona 

kynntu mig fyrir 

leiklist 

    

  

2. Hvað varð til þess að þú gekkst til liðs við það leikfélag sem þú starfar 

með í dag/starfaðir með síðast? (Krossaspurning) 

▪ Vinur/vinkona kynnti mig fyrir sínu leikfélagi 

▪ Mig langaði að prófa eitthvað nýtt 

▪ Mig langaði að taka upp þráðinn og halda áfram þátttöku í 

leiklistarstarfi 

▪ Mig langaði til þess að auka tengslanetið mitt 
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▪ Ég er nýflutt/ur á svæðið og langaði til að kynnast nýju fólki 

▪ Maki minn tekur þátt í þessu starfi og mig langaði til að vera 

með 

 

3. Hvaða þættir í starfi leikfélagsins finnst þér helst vera áhugaverðir? 

(Krossaspurningatafla) 

 1 mest 

heillandi 

2 3 4 5 minnst 

heillandi 

Að leika      

Að smíða 

sviðsmyndina 

     

Að aðstoða við 

tæknivinnu 

     

Förðun og hár      

Markaðsetning      

Leikstýra      

Búningavinna      

 

 

4. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

(Krossaspurningatafla) 

 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Kýs 

að 

svara 

ekki 

Leiklist var 

stór þáttur í 

mínu lífi 

þegar ég var 

að alast upp 

      

Fjölskylda 

mín var mjög 
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áhugasöm um 

leiklist 

Ég hafði mjög 

gaman af því 

að taka þátt í 

skólaleikritum 

þegar ég var 

barn 

      

Ég glímdi við 

mikinn 

sviðsskrekk 

þegar ég var 

barn 

      

Ég átti auðvelt 

með að læra 

texta 

      

Ég fékk 

hvatningu frá 

fjölskyldu 

minni að 

stunda leiklist 

      

Ég fékk 

hvatningu frá 

kennurum að 

stunda leiklist 

      

 

 

5. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

(Krossaspurningatafla) 

 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Kýs 

að 
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svara 

ekki 

Að taka þátt í 

leiklistarstarfi 

er mjög 

gefandi 

      

Ég er örugg/ur 

á sviði 

      

Ég fæ mikla 

útrás við að 

leika í sýningu 

      

Ég glími 

stundum við 

sviðsskrekk 

      

Ég nýt þess að 

fara á 

leikæfingar 

      

Æfingaferillinn 

er stundum 

stressandi 

      

Ég á stundum 

erfitt með að 

einbeita mér 

þegar nær 

dregur 

frumsýningu 

      

Ég á stundum 

erfitt með að 

læra textana 

mína 
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Framsaga mín 

er mjög góð að 

mínu mati 

      

Ég hef frosið í 

miðri sýningu 

      

Ég hef fengið 

hrós frá 

leikstjóranum 

fyrir 

frammistöðu 

mína 

      

Ég hef fengið 

hrós frá 

samleikurum 

mínum fyrir 

frammistöðu 

mína 

      

Ég er 

jafnvíg/ur á að 

leika 

mismunandi 

karaktera 

      

Ég á auðvelt 

með dramatísk 

hlutverk 

      

Ég á auðvelt 

með að leika 

gamanhlutverk 

      

Ég á 

auðveldara 

með að leika í 

dag heldur en 
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þegar ég var 

yngri 

Ég átti 

auðveldara 

með að leika 

þegar ég var 

yngri en í dag 

      

Ég hika ekki 

við að gefa 

kost á mér í 

aðalhlutverk 

      

Ég læt 

leikstjórann 

vita ef ég er 

ósátt/ur við 

það hlutverk 

sem mér er 

úthlutað 

      

Ég er 

óhrædd/ur við 

aða tjá 

skoðanir 

mínar ef ég er 

ósammála 

leikstjóranum 

      

Ég er 

óhrædd/ur við 

að tjá skoðanir 

mínar ef ég er 

ósammála 

leikhópnum 
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6. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

(Krossaspurningatafla) 

 Mjög 

sammál

a 

Frekar 

sammál

a 

Hvork

i né 

Frekar 

ósammál

a 

Mjög 

ósammál

a 

Kýs 

að 

svar

a 

ekki 

Ef ég væri að 

klára 

framhaldsskóla í 

dag, þá myndi ég 

stefna á 

leiklistarnám 

      

Ég gæti vel 

hugsað mér að 

venda kvæði í 

kross og fara í 

leiklistarnám 

      

Ég gæti vel 

hugsað mér að 

starfa sem 

atvinnuleikari 

      

Ég vil fyrst og 

fremst hafa 

leiklist sem 

áhugamál 

      

Félagslegi þáttur 

leiklistarstarfsin

s er mjög 

mikilvægur 
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Mér finnst 

leiklistin vera 

tímafrekt 

áhugamál 

      

Fjölskylda mín 

kvartar stundum 

yfir fjarveru 

minni sem 

tengist 

leiklistarstarfinu 

      

Ég held að það 

hafi áhrif á 

leiklistarþátttök

u fólkst að hafa 

ung börn á 

heimili 

      

 

 

 

 

3.  Leiklist, prufur og nám 

1. Hver af eftirtöldum fullyrðingum á við þig? (Krossaspurning)   

▪ Ég hef farið í áheyrnarprufur fyrir leiklistarnám hérlendis

 (Fara í hluta 5, fólk í sambúð) 

▪ Ég hef farið í áheyrnarprufur fyrir leiklistarnám erlendis

 (Fara í hluta 5, fólk í sambúð) 

▪ Ég hef farið í áheyrnarprufur hjá atvinnuleikfélagi (Fara í 

hluta 4, framhald) 

▪ Hef ekki farið í áheyrnarprufur  (Fara í hluta 5, 

fólk í sambúð) 

▪ Annað      (Fara í hluta 5, 

fólk í sambúð) 
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4. Framhald 

Ég hef farið í áheyrnarprufur hjá atvinnuleikfélagi 

▪ Þjóðleikhúsið 

▪ Borgarleikhúsið 

▪ Gaflaraleikhúsið 

▪ Leikfélag Akureyrar 

▪ Atvinnuleikhús erlendis 

 

 

5. Fólk í sambúð 

1. Ertu í sambúð? (Krossaspurning) 

▪ Já  (Halda áfram í næsta hluta) 

▪ Nei  (Fara í hluta 8, barnahluti) 

 

6.  Fólk í sambúð 

1. Tekur maki þinn þátt í leiklistarstarfi? (Krossaspurning) 

▪ Já (fara í hluta7, sambandið) 

▪ Nei (Fara í hluta 8, barnahluti) 

 

7. Sambandið 

1. Á leiktímabilum hversu mikið eða lítil hefur álagið áhrif á sambandi 

(línulegur kvarði) 

• 1 Lítil áhrif  2 3 4 5 Mikil áhrif 

 

8. Barnahluti 

1. Áttu einhver börn? (Krossaspurning) 

• Já (Fara í hluta 9, börn í leiklist) 

• Nei (Fara í hluta 10, andleg líðan) 

 

 

 

 

 



 

 

 
101 

 

9. Börn í leiklist 

1. Á leiktímabilum hversu mikið eða lítil hefur álagið áhrif á barnið/börnin? 

(línulegur kvarði) 

• 1 lítil eða engin áhrif 2 3 4 5 mikil 

áhrif 

 

2. Tekur barnið virkan þátt í starfi leikfélagsins? (Krossaspurning) 

• Já (sp hvort ég þurfi að koma með hvernig það tekur 

þátt)  

• Nei 

 

10. Andleg líðan 

Hér er farið inn á mjög persónulegt rými þátttakanda og er því ávalt í boði að 

velja það að svara ekki. 

1. Hefur þú einhverjar greiningar, raskanir eða andlega sjúkdóma? 

(Krossaspurning) 

• Já  (Fara í hluta 11 andleg líðan) 

• Nei (Fara í hluta 12, starf leikfélagsins) 

• Kýs að svara ekki (Fara í hluta 12, starf leikfélagsins) 

 

11. Andleg líðan 

1. Hvaða greiningar eða raskanir hefur þú? (Gátreitir) 

▪ ADHD 

▪ Þunglyndi 

▪ Félagsfælni 

▪ Geðsjúkdóm/raskanir 

▪ Einhverfa 

▪ Kýs að svara ekki 

▪ Annað 

 

2. Hvaða ávinning telur þú þig hafa haft af því að taka þátt í leiklistarstarfi? 

(Krossaspurningatafla) 
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 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Kýs að 

svara 

ekki 

Mér finnst 

ég eiga 

auðveldara 

með 

samskipti 

við annað 

fólk 

      

Mér finnst 

ég fá útrás í 

gegnum 

leiklistina 

      

Ég er 

jákvæðari 

eftir 

æfingar 

      

Mér líður 

betur með 

sjálfa mig 

      

Mér finnst 

ég skipta 

máli 

      

Ég finn að 

ég er 

ein/einn af 

hópnum 

      

 

12. Starf leikfélagsins 

1. Hversu margar sýningar setur leikfélagið þitt upp á hverju ári? (Fellilisti) 

• Sjaldnar en annað hvert ár 
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• Annað hvert ár 

• 1 – 10 

• Fleiri en 10 sýningar á ári 

 

2. Hefur leikfélagið þitt aðgang að æfingarhúsnæði allt árið (krossaspurning) 

• Já 

• Nei 

 

3. Hefur leikfélagið þitt greiðan aðgang að sýningarstað? (Krossaspurning) 

▪ Já 

▪ Nei 

 

4. Með hvaða hætti styrkir sveitafélagið við bakið á leikfélagið þitt? 

(Gátreitir) 

Merkja við allt sem við á 

▪ Sveitafélagið styrkir leikfélagið ekki á neinn hátt 

▪ Við fáum aðgang að sýningarstað 

▪ Við fáum húsnæði frá sveitafélaginu til æfinga 

▪ Við fáum geymslu frá sveitafélaginu fyrir dótið okkar 

▪ Við fáum peningastyrk frá sveitafélaginu sem við getum nýtt á 

æfinga og sýningartíma 

▪ Annað 

 

Takk fyrir þátttökuna 

 

 

 


