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ÚTDRÁTTUR 
 

Helstu markmið þessarar rannsóknar voru að skoða samsetningu og bakgrunn þeirra sem 

syngja í gospelkórum á Íslandi. Jafnframt var kannað hvers konar tónlistarbakgrunn og 

tónlistarsmekk  kórfélagar höfðu, hvernig þau mátu eigin tónlistargetu, hverjar væru helstu 

ástæður þess að þau velji gospelkóra umfram aðra kóra og hvaða þættir kórastarfsins hefðu 

einkum áhrif. Í því skyni var sérstaklega fylgst með fyrsta starfsári nýstofnaðs gospelkórs við 

Kópavogskirkju. 

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknar samanstóð annars vegar af því sem búið er að 

skrifa um kóratónlist á Íslandi, en það eru tvær ritgerðir önnur eftir Sigrúnu Lilju Einarsdóttur 

(2009) Af hverju syngur þú í kór? sem inniheldur megindlega rannsókn um ástæður þess hvers 

vegna meðlimir í tíu íslenskum kórum syngja í kór og BA-verkefni Veroniku Österhammer 

(2008) um íslenskan kórsöng, kirkjukórsöng og samfélagsleg áhrif.  Hins vegar voru skoðaðar 

heimildir og rannsóknir um þróun kóra í vestrænum heimi og upphaf og þróun gospeltónlistar. 

Aðferðafræði rannsóknar samanstóð annars vegar af tilviksrannsókn þar sem tilvikið 

var Gospelkór Kópavogskirkju. Allar æfingar og messur voru teknar upp á 

myndbandsupptökuvél og eigindleg, hálfopin viðtöl voru tekin við meðlimi kórsins einu sinni  

en tvisvar við kórstjóra. Hins vegar var spurningakönnun send til meðlima fjögurra annarra 

Gospelkóra og unnið úr svörunum. Afurð þessarar vinnu er annars vegar þessi ritgerð og hins 

vegar drög að heimildarmynd sem er um starf Gospelkórs Kópavogskirkju. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að meirihluti þátttakenda höfðu 

mikla ánægju af kórsöng og að almenn ánægja virtist vera með kórstjórnendur þeirra kóra sem 

tóku þátt. Menntunarstig þátttakenda var nokkuð hátt, sem og tónlistarmenntun og rúmlega 

helmingur þátttakenda höfðu sungið einsöng með kór og mátu sína tónlistargetu sem nokkuð 

góða almennt. Athygli vakti að popp, gospel og rokk reyndust vera þær tegundir tónlistar sem 

áttu hvað mest upp á pallborðið en meðalaldur þátttakenda reyndist vera nokkuð lægri en talið 

er almennt í blönduðum kórum en í þessu tilfelli voru 40% þátttakenda undir fertugu. Þó 

nokkur kynjahalli reyndist vera meðal þátttakenda en fram kom að mikill meirihluti 

þátttakenda voru félagslega virkir; yfir 90% voru skráð í kristin trúfélög og jákvæðir út í 

félagslífið almennt í sínum kór, sem og aðra þætti kórastarfsins. Í tilviksrannsókn kom í ljós 

að breyting varð á félagslegum tengslum kórmeðlima þegar á leið, sérstaklega eftir áramót 

þegar fastur kjarni var orðinn til í kórnum. Niðurstöður bentu jafnframt til þess að aukning 

hafi verið á kirkjusókn í óhefðbundnar messur en þó liggja ekki fyrir endanlegar tölur til 
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samanburðar. Verkefnið og meðfylgjandi drög að heimildarmynd gefa ágætis hugmyndir um 

íslenska gospelkóra almennt og þær áskoranir sem felast í því að stofna kór frá grunni, sér í 

lagi óhefðbundinn, lítinn kór þar sem vægi einstaklingsins er mun meira en í hefðbundnum 

kór. 

 

Lykilorð:   Gospel, gospelkór, kirkja, messa, félagsleg tengsl, vestrænt kórastarf, íslenskt 

kórastarf, kórstjóri, kórsöngur. 
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ABSTRACT 
 

The main aim of this research was to observe demographical background of members in 

Icelandic gospel choirs; e.g. their musical background, how they  perceive their own musical 

abilities, musical preferences, why they sing in gospel choirs and their views towards several 

aspects of their choral activities. Furthermore, a part of the project was to observe the newly 

created Gospel Choir of the Church of Kópavogur, Iceland during a whole year. The choir 

members’ experience of the newly founded choir were looked into as well as how their social 

structure develops over the period and the challenges encountered one must encounter when 

starting a new ‘non-traditional’ choir. 

Theoretical background of this research consisted firstly on previous research on choir 

activities in Iceland; one master’s thesis written by Sigrún Lilja Einarsdóttir (2009) studying 

ten Icelandic choirs and a bachelor thesis by Veroniku Österhammer (2008) studying 

Icelandic choir singing, church choir singing and social impact. Secondly, some previous 

research and literature about the development of the western choral tradition were reviewed as 

well and thirdly previous literature on the beginning and development of the gospel music and 

gospel choirs was observed.  

 The methodology of the research was twofold: Firstly, I conducted a case study where 

the case was the gospel choir of Kópavogskirkja, Gospelkór Kópavogskirkju.  All the masses 

where the choir participated and choir practices were video-recorded with a camcorder and 

interviews conducted in accordance with the qualitative method. Semi open interviews were 

conducted with the members of the choir once during the research period but twice with the 

conductor. Secondly, an online, qualitative survey was conducted among members of four 

other Gospel choirs in Iceland. In addition to this thesis, a draft of a documentary was made 

about the gospel choir of Kópavogskirkja. 

 The main conclusion of this research implies that the majority of participants were 

overall positive towards choral singing in general and the results were positive in terms of 

choir members’ perspectives towards their choral conductors. The educational level among 

participants was relatively high, as well as musical education and over half of participants had 

sung solos with choirs and perceived their musical abilities as relatively good. Furthermore, in 

terms of musical preferences, popular music, rock music and gospel were the most popular 

genres among participants, which may not be surprising since 40% of participants were under 

the age of 40, resulting in an average age assumably low compared to amateur, mixed-voice 
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choirs in general. Demographically there was a gender bias among participants; a vast 

majority was socially active, over 90% were registered in Christian religious groups and the 

majority of participants were generally positive towards the social factor and other factors of 

their choral activities. In the case study, it was evident that changes occurred in the social 

structure between the members, especially after the New Year when a core group had formed. 

The documentary also provides an evidence of the challenges in creating a new choir, 

especially an ‘informal’ and small choir where the each individual has more influence than in 

a bigger choir. Results of the research indicate that number church visitors who attended the 

untraditional mass during the research period seem to have increased. However, further 

observation and detailed numbers on attendance are desirable to conclude on that matter.  

 

Keywords: Gospel, gospel choir, church choir, mass, music sociology, western choir, Icelandic choir, 

conductor, choral singing 

 

Title in English: ,,Why sing in a gospel choir?” On the background and perspectives of members in 

Icelandic gospel choirs.  
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1 INNGANGUR 
 

Í þessum kafla er farið yfir rannsóknarmarkmið og rannsóknarspurningar. Einnig verða 

hugtökum gerð skil og aðferðarfræðin kynnt sem notuð er við þessa rannsókn. Uppbygging 

ritgerðar er skoðuð og sagt frá þeim gospelkórum sem eru starfandi í dag. 

 

1.1.  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 
 

Íslensk kórahefð er tiltölulega ung og hefur að mestu leyti þróast innan íslensku 

þjóðkirkjunnar en einnig sem fylgifiskur ungmennafélagshreyfingarinnar og 

sjálfstæðisbaráttunnar. Blandaðir kórar komu þó ekki til skjalanna fyrr en í byrjun 20. aldar. 

Alþingishátíð var haldin árið 1930. Skömmu áður árið 1928 hafði Sigfús Einarsson verið 

skipaður söngstjóri en honum var falið að velja 100 manna blandaðan kór til að syngja á 

Alþingishátíðinni. Það var ekki vandi að fá konur til að syngja en ekki var sömu sögu að segja 

með karlana þó að karlakórar hefðu verið starfræktir um margra ára skeið. Samið var við 

karlakór K.U.F.K og fékk nýi kórinn nafnið Þingvallakórinn (Bjarki Sveinbjörnsson, 1998) 

en saga karlakóra  hafði hafist 1850 undir stjórn Péturs Guðjohnsen (Hörður Áskelsson, 

2000).  

Í dag starfa margir kórar á Íslandi; ýmist karlakórar, kvennakórar eða blandaðir kórar 

sem starfa í kirkjum eða eru sjálfstætt starfandi. Einnig eru starfandi  fjölmargir  barnakórar. 

Ekki liggja fyrir tölur um fjölda kóra eða fjölda þeirra einstaklinga sem stunda kórsöng að 

jafnaði. Efnisval kóra er mjög fjölbreytt og hin síðustu ár hafa nýir kórar verið stofnaðir  og 

komið með nýjar stefnur í kóratónlist, og eru þar fyrirferðarmestir svokallaðir gospelkórar.  

Ekki er til samantekt um  starfandi gospelkóra á Íslandi og ekki hafa slíkir kórar myndað með 

sér sérstök samtök svo vitað sé. Eftirtaldir kórar eru starfandi og fundust við einfalda google-

leit á veraldarvefnum. Athuga ber að þessi listi er hugsanlega ekki tæmandi, það má vel vera 

að einhverjir gospelkórar séu starfandi (sem rannsakanda er ekki kunnugt um) en haldi ekki  

úti vefsíðum eða öðrum vefrænum upplýsingum um starfsemi sína: 

 

• Gospelkór Jóns Vídalíns  

• Gospelkór Lindakirkju  

• Unglingagospelkór Áslaugar Helgu Hálfdánardóttur við Lindakirkju  

• Gospelkór Akureyrar  
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• Kór Fíladelfíu  

• Kór Ábæjarkirkju  

• Gospelkór Vestfjarða  

• Kór Ástjarnarkirkju 

• Gospel Project 

 

Við leitina fundust einnig eftirfarandi kórar sem hafa starfað en virðast ekki vera í starfsemi á 

því tímabili sem þessi rannsókn átti sér stað: Gospelkór Reykjavíkur, Gospelkór 

Fjallabyggðar og Gospelkór Fjölbrautaskóla Suðurnesja.  

Gospelkór Kópavogskirkju (sem er einn af þátttökukórum þessarar rannsóknar) 

starfaði einungis í eitt ár við kirkjuna, veturinn 2012 – 2013, en starfar nú sjálfstætt undir 

heitinu Gospel Project. 

Vitað er um átta starfandi gospelkóra á Íslandi í dag og fjóra sem hafa starfað en 

virðast ekki vera virkir. 

 

1.2.  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 
 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna almenn viðhorf kórsöngvara í íslenskum 

gospelkórum. Rannsóknarspurningar þessa verkefnis eru eftirfarandi: 

 

• Hvernig eru íslenskir gospelkórar samsettir og hver er bakgrunnur þeirra sem syngja í 

gospelkórum? 

• Hver er tónlistarbakgrunnur, tónlistargeta (þ.e. mat kórfélaga á eigin getu) og 

tónlistarsmekkur þeirra sem syngja í gospelkórum? 

• Hverjar eru helstu ástæður þess að fólk velur að syngja í gospelkór umfram aðra kóra 

og hvaða þættir kórastarfsins hafa þar einkum áhrif? 

 

1.3.  FRÆÐILEG NÁLGUN  
 

Í fræðikaflanum hér að neðan mun rannsakandi skoða kóra, kórahefðir vestrænna ríkja, og 

hvernig hefðin hefur breyst í tímanna rás. Uppruni gospeltónlistar og þróun hans er skoðuð, 

hvaðan hún kemur og hvernig breytingar hafa átt sér stað. Rannsakandi mun einnig skoða 
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söng og tónlist og hvaða áhrif menn hafa talið að tónlist og tónlistarnám hefði á fólk. Að 

lokum verða þróun kirkjutónlistar og messusöng á Íslandi gerð skil. 

 

1.4.  KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 
 

Í þessu verkefni var notast við eigindlegar og megindlegar aðferðir og var rannsóknin einkum 

tvískipt:  

 

Annars vegar var framkvæmd tilviksrannsókn (case study) þar sem rannsakandi starfaði með 

gospelkór við Kópavogskirkju sem starfaði í eitt ár (2012 - 2013). Kórinn var stofnaður í 

septembermánuði 2012 í samstarfi við Kópavogskirkju. Í kórnum störfuðu 9 söngvarar ásamt 

hljóðfæraleikurum. Kórstjórinn valdi söngvara til starfa sem hann þekkti,  það er að segja 

raddir þeirra  og sönggetu. Jafnframt var talið æskilegt að söngfólkið væri trúað, þar sem 

vinna ætti með trúarlega tónlist. Kórinn söng einn sunnudag í mánuði kl 17:00, í 

óhefðbundinni messu. Fylgst var með starfseminni í einn vetur eða frá október 2012 og fram í 

maí 2013.  

Tilviksrannsóknin fólst í því að rannsakandi söng með kórnum og fylgdist var með 

æfingum og messum. Tekin voru hálfopin viðtöl og fylgdist rannsakandi sjálfur með í 

messum. Jafnframt voru viðtöl við þátttakendur rannsóknar tekin uppá myndband og notuð í 

heimildarmynd sem fylgir með þessu meistaraverkefni í viðauka.  

 

Hins vegar var rafræn spurningakönnun lögð fyrir fjóra gospelkóra sem starfa hér á landi í 

því skyni að kanna bakgrunn og viðhorf kórfélaganna til starfsins. Haft var samband við þá 

gospelkóra sem fundust við einfalda google-leit og þeir kórar sem svöruðu samþykktu 

þátttöku. Spurningakönnunin var lögð fyrir dagana 6. - 16. mars 2014 og var send til 111 

þátttakenda.   

 

 

1.5.  RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 
 

Ekki er að finna margar rannsóknir á íslenskum kórum – þær helstu eru 

meistaraprófsrannsókn Sigrúnar Lilju Einarsdóttur (2009) á tíu íslenskum kórum og BA-

verkefni Veroniku Österhammer (2008) um íslenskan kórsöng, kirkjukórsöng og samfélagsleg 
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áhrif.   Ljóst er að kórarannsóknir á Íslandi eru óplægður akur, þrátt fyrir að talið sé almennt 

að kórastarf á Íslandi standi nokkuð föstum fótum, einkum í tengslum við kirkjustarf. 

Kirkjusókn fer minnkandi á mörgum stöðum og er það áhyggjuefni innan kirkjunnar. 

Athugun á kirkjusókn var gerð í Reykjavíkurprófastsdæmum vestra og eystra tímabilið 3. - 9. 

október 2004 og á sama tímabili árið 2003. Í ljós kom að örlítil fækkun var á milli ára en sem 

gæti hafa orsakast af færri athöfnum árið 2004 en árið áður. 16 guðþjónustur voru haldnar árið 

2003 en aðeins 13 árið 2004 í Reykjavíkurkjördæmi eystra og vestra (Þjóðkirkjan, 2004). 

Aðrar kannanir á kirkjusókn fann rannsakandi ekki.  

Rannsakandi hefur reynslu af því að syngja í óhefðbundnum messum, en hann hefur 

verið í kirkjukór Laugarneskirkju í tæp tíu ár. Þar var djassmessa haldin fyrsta sunnudag í 

mánuði klukkan 20:00. Í djassmessunni var alltaf gott úrval af hljóðfæraleikurum og stundum 

komu þekktir söngvarar og sungu með kórnum. Í Laugarneskirkju var kórmeðlimum sagt upp 

og fólk látið fara og nýir meðlimir teknir inn. Kom þá inn lært söngfólk eða fólk sem var búið 

að syngja lengi og var fljótt að læra lögin. Kórinn varð þéttari fyrir vikið og hægt var að fara 

yfir fleiri lög á hverri æfingu. Kór Laugarneskirkju í þessari mynd  var lagður niður síðastliðið 

vor vegna fjárskorts, þrátt fyrir að greinileg auking hafi verið í kirkjusókn í áðurnefndum 

djassmessum.  

Af reynslu af kórsöng í Laugarneskirkju telur rannsakandi að niðurstöður 

ritgerðarinnar geti reynst hagnýtar í þróun kirkjustarfs og kórastarfs almennt og að framboð á 

fjölbreyttari tónlistarflutningi (t. a. m. Gospeltónlist) gæti ef til vill haft jákvæð áhrif á 

kirkjusókn. Jafnframt er áhugavert að skoða hvort og að hvaða leyti gospelkórar skera sig úr 

öðrum kórum, t.d. hvað varðar efnisval og hvort gospelkórar séu vettvangur fyrir einstaklinga 

sem ekki hefðu gengið til liðs við hefðbundna, blandaða kóra (eða kynjaskipta kóra). Því er 

áhugavert að skoða nánar samsetningu á því fólki sem syngur í gospelkórum. Rannsakandi 

sendi því út spurningakönnun til kórfélaga í öðrum gospelkórum hér á landi. 

 Ein af afurðum þessa verkefnis er drög að heimildarmynd um Gospelkór 

Kópavogskirkju sem ekki er lengur starfandi (sjá meðfylgjandi í viðauka). Ekki virðast vera 

margir gospelkórar starfandi hér á landi (sjá frekari umfjöllun í kafla 2.3.3) og ekki er vitað til 

þess að sambærileg heimildarmynd hafi verið gerð, þó er helst að telja heimildarmynd um 

kvennakórinn Léttsveit Reykjavíkur sem Ríkissjónvarpið gerði árið 2004. Í þeirri 

heimildarmynd var fylgst með æfingum og tónleikaferðalagi kórsins til Ítalíu.  Áhugavert gæti 

verið að bæta við heimildarmyndina um Gospelkór Kópavogskirkju með því að skoða aðra 

Gospelkóra á Íslandi og gæti það verið framhald á þessu verki. 
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1.6.  UPPBYGGING RITGERÐAR 
 

Í kafla 2 er farið yfir fræðilegan bakgrunn. Kafli 2.1 er umfjöllun um fræðilega nálgun og 

helstu kenningar, undirkaflinn 2.1.1 fjallar um uppruna tónlistar og sögu, 2.12 fjallar um kóra 

og vestræna kórahefð, undirkafli 2.1.3 er um félagslegt hlutverk kórastarfsins og 2.1.4  um 

kórstjórnandan og hlutverk hans. 2.1.5 fjallar um lagaval og tónlistarsmekk. 2.1.6 fjallar um 

tónlistargetu. Kafli 2.2 fjallar um gospeltónlist og gospelkóra, undirkaflinn 2.2.1 segir frá 

uppruna gospeltónlistar. Í kafla 2.3 er talað um þróun kirkjutónlistar og hinn íslenska 

messusöng, undirkaflin 2.3.1 er um stefnu þjóðkirkjunnar í kirkjutónlist,2.3.2 fjallar um 

námskeið, fræðslu og tónlistarefni, undirkaflin 2.3.3 er um íslenskt kórastarf umfang þess og 

rannsóknir, 2.3.3 er um gospelkóra á Íslandi og fyrri rannsóknir og 2.3.4 fjallar um gospelkóra 

á Íslandi. 

Í kafla 3 er farið í aðferðarfræði rannsókna, 3.1 sýnir þátttakendur í  rannsókninni, 

undirkafli 3.1.1 fjallar um þátttakendur í tilviksrannsókn, 3.1.2 er um þátttakendur í 

spurningakönnuninni. Í 3.2 er  hönnun ransókna reifuð, 3.3 fjallar um rannsóknaaðferðir og 

rannsóknanálgun, 3.3.1 er um tilviksrannsóknir, 3.3.2 fjallar um rafræna spurningarkönnun í  

3.4 segir frá aðgengi að gögnum, greiningu þeirra og réttmæti ransóknar, 3.4.1 er um 

tilviksrannsóknina, 3.4.2 er um spurningakönnunina. 3.5 er um stöðu rannsakanda innan 

ransóknar og siðferðileg álitaefni.  

Í kafla 4 er farið í niðurstöður, 4.1  er niðurstöður rannsóknarinnar, undirkaflinn 4.1.1 

fjallar um menntun og bakgrunn kórmeðlima, 4.1.2 er um kórstjórnandann og aðdraganda að 

stofnun kórsins, 4.1.3 er um hljómsveitina, 4.1.4 er um áhrif kórsins á kirkjustarf, 4.1.5 fjallar 

um væntingar kórfélaga til kórastarfsins, 4.1.6 er um hlutverk og aðkomu kórstjórans, 4.1.7 er 

um	  Kórinn sem samfélag og áhrif félagslegra tengsla á gæði söngs, 4.1.8 samantekt. Kafli 4.2 

fjallar um helstu niðurstöður spurningakönnunar, undirkaflinn 4.2.1 er um lýðfræðilegar 

upplýsingar, 4.2.2 er um reynslu af kórsöng og félagsleg virkni, 4.2.3 er um tónlistarsmekk, 

4.2.4 er um mat á eigin tónlistargetu, 4.2.5 er um viðhorf til kórastarfs og eigin kórs og 4.2.6 

er samantekt úr spurningakönnun. Kafli 5 segir frá niðurstöðum og ályktunum, 5.1 er um 

niðurstöður tilviksrannsóknarinnar, 5.1.1 niðurstöður úr spurningakönnun, kafli 5.2 fjallar um 

hagnýt gildi hennar og hugmynd að frekari rannsóknum.  
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2 FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 
 

 

Í þessum kafla verður fræðilegur bakgrunnur rannsóknar kynntur, helstu hugtök skilgreind og 

farið yfir fyrri rannsóknir tengdar kórastarfi, einkum á Íslandi.  

 

2.1.  HELSTU HUGTÖK OG KENNINGAR 
	  

2.1.1. Tónlist og söngur – skilgreiningar og uppruni 

 

Tónlist og söng má finna í flestum samfélögum þar sem tilfinningar og trúarleg iðkun eru 

tjáðar í gegnum tónlistina. Tónlist er meðal annars notuð til skemmtunar og afþreyingar og 

stuðlar að samskiptum milli manna og ólíkra þjóðfélagshópa (Hallam, 2005). 

Hugmyndir um þróun tónlistar hafa verð á marga vegu og hafa verið skrifaðar nokkrar 

lærðar greinar um líffræðilegan uppruna söngs. Grikkir til forna litu á tónlist sem órjúfanlegan 

þátt í ljóðlist sem mynduðu fullkomna heild í melódíku og dansi (Henderson, 1957). Grísk 

menningaráhrif komu til Vestur-Evrópu með Rómverjum, t.d. tónlistahugmyndir grísku 

heimspekinganna  Aristóteles og Platons (Stanley, 1996). 

Gríski heimspekingurinn Platon (428-348 f. Kr. ) taldi að allir ættu að nema tónlist til 

þess að þroska sál sína. Platon telur að taktur og samhljómur geti haft djúpstæð áhrif á sálarlíf 

og hjálpi til við vinnslu á tilfinningarlífi  allra  sem leggja stund á tónlist, hvort sem um ræðir 

gleði eða sorg. Platon leggur áherslu á samfellda tónlistamenntun og hún eigi að byrja strax í 

barnæsku. Hann telur að tónlist sé ákveðið stjórntæki þannig að þeir gáfuðu eigi að ákveða 

hvað er best fyrir hvern (Stamou, 2002). 

Aristóteles (384-322 f.Kr) lagði  áherslu á virkni tónlistar sem afþreyingu eftir 

vinnutíma fólks, hann nefnir fjórar ástæður fyrir áhrifum  tónlistar á líðan fólks. Í fyrsta lagi  

að tónlist sé undirstaða slökunar eftir erfiðan vinnudag. Í öðru lagi talar hann um að fólk eigi 

að göfga andann með því að hlusta á tónlist í frítíma sínum, þannig læri fólk betur að meta 

hlutina. Í þriðja lagi telur hann að tónlist fræði fólk, kenni því að hlusta og skoða hlutina í 

réttu samhengi. Hann talar um að tónlist innihaldi siðferðislegan boðskap. Í fjórða lagi telur 

hann að tónlist vinni á neikvæðum tilfinningum,  tónlistin rói fólk niður (Stamou, 2002). 

Aristoteles taldi að þrælar frekar en frjálsir ættu frekar að stunda hljóðfæraleik því að 

frjálsu mennirnir hefðu annað við tímann að gera en að æfa sig á hljóðfæri. Hann gerði 
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greinarmun á tónlist áhugamanna og þeirra sem stunduðu tónlist sem atvinnugrein enda gerði 

hann mun á tónlist þeirra hæfileikaríku sem fluttu fagra tónlist og hinna sem stunduðu tónlist 

af áhuga (Stamou, 2002).  

Stamou talar um að hugmyndir Platons og Aristótelesar séu ekki ólíkar þó sé svolítill 

greinamunur þar á. Aristóteles telur að börn eigi ekki að byrja tónlistarnám fyrr en um 14 ára 

aldur og hann telur einnig að nemendur eigi ekki að læra alla tónlist ólíkt Platon. Hann er þó 

sammála því að tónlistarnám auðgi vitsmuna- og tilfinningaþroska fólks (Stamou, 2002).  

Ekki er mjög langt (í sögulegu tilliti) síðan tónlist var fyrst skrifuð niður í þeirri mynd 

sem við þekkjum í dag, og var það framan af einkum gert  í hinu trúarlega samhengi.  Á 9. öld 

var tekin upp nótnaskrift, en fram að þeim tíma höfðu trúarlegar athafnir varðveist  í minnum 

manna.  Þar til á miðöldum fluttist tónlist í munnlegri geymd frá einni kynslóð til annarrar. 

Mannsröddin er frumstæðasta hljóðfærið og söngur (oft án texta) hefur verið notaður í öllum 

samfélögum  til trúariðkana, hátíðarbrigða, hvatningar og sorgar. Fyrsta skrifaða tónlistin var 

messusöngur miðaldamunka sem voru einnig teljast fyrstu tónskáldin. Einfaldar laglínur 

þeirra vegsömuðu dýrð Guðs (Stanley, 1996).   

Tala má um tónlist og söng sem alþjóðlegt tungumál sem hefur haft margskonar  

hlutverki að gegna í mismunandi samfélögum. Sem dæmi má nefna sögur frumbyggja í 

Vestur- Afríku; þær voru ekki skrifaðar, heldur lifðu þær í munnmælum, söngvum, dönsum, 

frásögnum og hljóðfæraleik. Ákveðin hópur mans sá um að segja sögur, hlutverk þeirra var að 

viðhalda hefðinni og miðla til ungs fólks. Þannig varðveittu þeir menningu sína í munnlegri 

geymt (Pétur Hafþór Jónsson, 2007).  

Talið er að upphaflega hafi dansinn og tónlistin verið trúarathöfn, hluti að lífi fólks. 

Fólk sat ekki kyrrt við hátíðarhöld heldur tóku virkan þátt með ýmsum hætti  og eftir ýmsum 

hefðum, t.d. með víxlsöng kórs og einsöngvara eða samspili einleikara og hljóðfærahóps og 

virkaði það á sama hátt og þegar sungið var. Í Afríku var útbreidd trú á að í öllum hlutum væri 

sál eða andi og þeir gæfu frá sér hljóð. Ólíkt Evrópumönnum sem þurfa að hafa allt á nótum 

nálgst Afríkubúar hljóðfæri sín og tónlist á annan máta, þeir leyfa rödd hlutsins að hljóma 

(Pétur Hafþór Jónsson, 2007). 

Á 17. öld voru fyrstu þrælarnir fluttir frá Afríku til Norður- Ameríku og fluttu þeir 

með sér sína  menningararfleið sem gospeltónlistinn á að hluta til upprunna sinn að rekja. Þeir 

máttu áfram stunda tónlist að undanskyldum trommuleik þar sem húsbændurnir töldu að 

trommuleikurinn gæti hvatt til uppreisnar. Í  Suður- Ameríku var trommuleikur þræla leyfður 

enda býr tónlistin þaðan yfir seiðandi hrynjandi sem á sér þar rætur. Aðrir þættir sem skutu 

rótum í tónlist úr menningu Vestur-Afríku eru  raddbeiting og söngstíll t.d víxlsöngur sem var 
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allt annar en  þekktist í Evrópu. „Þó að trommur væru bannaðar í Norður Ameríku  hafði það 

ekki áhrif á taktinn því menn klöppuðu, stöppuðu og notuðu líkamann til þess að líkja eftir 

trommuslætti (Pétur Hafþór Jónsson, 2007). Smám saman blandaðist þessi menningararfur 

þrælanna saman við tónlistarhefð sem fyrir var í Bandaríkjunum og úr varð m.a. djass, 

gospelsöngur í kórum o.fl. Nánar verður fjallað um gospeltónlist og gospelkóra í köflunum 

hér fyrir neðan. 

 

2.1.2. Kórar og vestræn kórahefð 

 

Að syngja í kór er listsköpun sem margir geta tekið þátt í án þess að gerðar séu endilega 

miklar kröfur um menntun í söng. Kórstarf  er þess vegna líklega útbreiddasti vettvangur fyrir 

hin almenna borgara til að geta tekið þátt í listsköpun (Walker, 2005). Einn angi vestrænnar 

tónlistahefðar er kórahefð með áherslu á klassíska tónlist fremur en aðra tegund tónlistar. Max 

Weber (1864 – 1920) skoðaði hvernig þróun í vestrænum ríkjum kemur fram í tónlistinni en í 

kjölfar iðnbyltingarinnar og með auknum ítökum kapítalismans hafði orðið aukin stéttskipting 

í samfélaginu og það kom fram í tónlistinni á þessu tímabili. Kaþólska kirkjan og 

kapitalisminn hefðu haft áhrif á þá opinberu tónlist sem var flutt. Sjálfur var Weber hrifinn af 

klassískri tónlist þá sér í lagi Wagner og öðrum þýskum skáldum (Turley, 2001).  

Margir telja að vestræna tónlistarhefð megi rekja til Grikklands, þó er ekki rík 

kórahefð hjá Grikkjum. Þannig að ekki þarf að ríkja mikil kórahefð þó tónlistarhefðin sé mikil 

(Durrant og Himonides, 1998). 

Þegar vestræn saga um kórahefð er skoðuð má sjá að upphaf hennar má líklega rekja 

til kirkjunnar en þó má finna kóra sem starfa utan kirkjunnar og syngja bæði andleg og 

veraldleg verki (Diekhoff, 1991). Kirkjusöngur á miðöldum samanstóð af söng milli presta og 

safnaðar og sungu munkar og nunnur í klaustrum tíðasöng (Durrant og Himonides, 1998). 

Á endurreisnartímabilinu (1400-1600) varð hins vegar breyting á vestrænu kórastarfi 

með tilkomu húmanismans og fóru eiginlegir kórar að verða til. Munaðarleysingjar sem voru 

á framfæri kirkjunnar mynduðu aðallega kóra á þessu tímabili, drengir sem störfuðu sem 

altarisdrengir. Þeir voru æfðir í söng og fóru smám saman að sjá um kórasöng við messur. 

Fjórradda tónlist drengja- og karlakór fór svo að þróast á seinni hluta 15. aldar og sungu þeir 

sópranraddir í falsettu. Það varð til þess að ítalskir og spænskir falsettusöngvarar voru fluttir 

m.a. inn til Bretlands og urðu þeir afar vinsælir (Garretson, 1993). 

Á barokktímanum (1600-1700) stækkuðu tónverkin og gerðar voru meiri kröfur til 

söngvaranna, drengir sungu sópran og alt raddir ásamt falsettu- eða geldingarsöngvurum, en 
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þeir voru afar vinsælir hjá kórum við flutning á stórum verkum. Kórarnir stækkuðu mjög á 

klassíska tímabilinu (1750-1829). Haydn stjórnaði sjálfur kórum um 1800 og var með stóra 

kóra í flutningi á sínum eigin verkum (Garretson,1993). 

Mikil aukning var á kórastarfsemi á rómantíska tímabilin (1820-1900) þó sérstaklega í  

Þýskalandi, Bretlandi, Norðurlöndum og í Ameríku og óx kórastarfsemin áfram með 

vitundarvakningu einstaklinga sem vildu taka þátt í starfseminni. Tónlistahallir voru byggðar 

víðsvegar t.d. Vínarborg, Berlín, New York og Boston (Garretson,1993) og urðu fljótt 

vettvangur fyrir stærri kóra.  

Kór er hópur fólks sem kemur saman og syngur saman – langflestir kóra má líklega 

flokka sem áhugamannakóra, í þeim er fólk með mismikinn tónlistarbakgrunn. Oftar en ekki 

eru þetta einstaklingar sem hafa litla sem enga tónlistarmenntun að baki  og hafa ekki tónlist 

sem aðalstarf (Diekhoff, 1991). Kórar eru því samfélag í sjálfu sér þar sem hinn félagslegi 

þáttur skiptir ekki síður máli en hinn tónlistarlegi. 

 

2.1.3 Félagslegt hlutverk kórastarfsins og stjórnandinn sem leiðtogi 

	  

Kórastarf hefur að einhverju marki verið rannsakað útfrá félagslegu sjónarhorni enda er kór í 

raun eins og lítið ,,samfélag” - í þessum hluta kaflans verður reifað á þeim helstu. Hóphyggja 

einkennir fyrst og fremst kórastarf þar sem hagsmunir hópsins ráða en ekki 

einstaklingshyggja. Hagsmunir heildarinnar eru alltaf efstir og vinna allir með það í huga. 

Hver og einn þarf að stilla sig saman  við aðra félaga kórsins t.d. í samhljómi. Hver og einn 

þarf að sanna sig fyrir hópnum þannig að hann sé velkomin til starfa með kórnum. Kórinn 

þarf að vinna sem einn maður og eru einstaklingarnir háðir hver öðrum (Triandis, 2001).  

Rannsókn sem gerð var af þeim Bailey og Davidson (2005) um áhrif hópssöngs náði 

til tveggja hópa; annar hópurinn samanstóð af heimilislausum karlmönnum en hinn hópurinn 

fólk úr millistétt. Rannsóknin leiddi í ljós að jákvæðra félagslegra áhrifa gætti hjá báðum 

hópunum og ekki var marktækur munur á þessum tveimur hópum. Lesa má því úr 

niðurstöðum þessarar rannsóknar að tilfinningin að vera í hóp fer ekki eftir stétt fólksins né 

stöðu (Bailey og Davidson, 2005). Þetta meinta stéttleysi innan kórastarfs kom einnig fram í 

viðamikilli rannsókn samtakanna Chorus America (2003) þar sem þátttakendur rannsóknar 

töluðu um kórastarf sem brú á milli stétta og ólíkra hópa. 

 Kórar eru ekki undanskyldir félagslegum vandamálum á borð við einelti, útskúfun og 

slæmt andrúmslofti almennt en slíkir þættir geta haft úrslitaáhrif á vellíðan kórfélaga. 
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Framganga kórstjórans skiptir lykilmáli í því samhengi (Sigrún Lilja Einarsdóttir, 2012; 

Sigrún Lilja Einarsdóttir og Njörður Sigurjónsson, 2010). 

Tónlist spilar stóran sess í sjálfsmynd einstaklinga og leggja þeir Durrant og 

Himonides (1998) áherslu á að hópsöngur geti bætt sjálfsmynd fólks bæði félagslega og 

tónlistarlega. Þeir tala um að hugmyndir fólks gagnvart sjálfu sér geti batnað ef fólk stundi 

hópsöng (Durrant og Himonides, 1998). 

Gerð var samanburðarannsókn um persónulegan ávinning fólks sem stundaði kórastarf 

í Finnlandi og Svíþjóð af Dr. Colin Durrant, Prófessor við Institute of Education, University 

of London. Hann skoðaði hvernig kórstjórnendur hefðu áhrif á sjálfsmynd og lífsviðhorf 

kórmeðlima (Durrant, 2005). Sterk kórahefð er í Svíðþjóð og Finnlandi og vöru þau lönd þess 

vegna valin í rannsóknina segir Durrant. Rannsakandi nálgaðist efnið með því að fara á 

æfingar og tónleika hjá þremur kórum í Svíþjóð og fimm kórum frá Finnlandi. Hann skoðaði 

sérstaklega hvað það væri sem fengi fólk til að syngja í kór. Durrant hélt því fram að með því 

að stunda söng gæti fólk haft áhrif á sína menningarlegu, þjóðlegu og persónulegu 

sjálfsmynd. Listræn vitund fólks á Norðurlöndum endurspeglast í sjálfsmynd þess og leggja 

stjórnvöld áherslu á þá þróun. Á Norðulöndum hafa kórarhefðir aukist sérstaklega kirkjukórar 

og skólakórar. Kórarnir hafa gott orð á sér sérstaklega fyrir nýsköpun og uppfærslur í tónlist 

en einnig fyrir góðan söng. Durrant fjallar um í niðurstöðum sínum að söngurinn geti 

viðhaldið þjóðarímynd og þjóðarstolti hvers lands (Durrant, 2005).  

Clift og Hancox (2001) gerðu rannsókn á  84 meðlimum í Breskum háskóla. Þeir 

lögðu fram spurningakönnun sem var byggð á annarri könnun sem var gerð á 91 kórmeðlim 

úr sama kórnum. Í ljós kom að 40% kórmeðlima voru sammála því að fólk yrði jákvæðara af 

því að syngja í kór, fólk yrði hamingjusamara auk þess að það að syngja í kór væri góð 

reynsla. Konur virtust fá meira út úr því að syngja í kór en karlar svo sem velíðan og meiri ró. 

Yngra fólkið áleit að meiri trúarhiti væri hjá fólki sem syngju í kór (Clift og Hancox, 2001) 

Bailey og Davidson (2005) gerðu rannsókn sem er tvíþætt. Rannsóknin fjallaði um tvo 

kóra sem voru fyrir heimilislaust fólk og tvo kóra fyrir fólk úr millistétt, en tónlistabakrunnur 

þess var mismikill. Rannsóknarniðurstöður sýndu að engin tengsl voru milli stöðu fólks í 

þjóðfélaginu og þeim tilfinningalega ávinningi sem fólk hlaut með því að syngja á tónleikum 

og vera hluti af hópnum. Í ljós kom að millistéttin var með meir fordóma um það hverjir áttu 

að syngja í kórum og hverjir ættu að koma að hlíða á kórsöngin. Millistéttarhópurinn hafði 

frekar áhyggjur að rödd sinni en þeir heimilislausu, en millistéttarhópurinn leggur líklega 

raunhæfara mat á þetta en heimilislausir vegna aðbúnaðar, andlegrar heilsu og betri skilyrða. 
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Bailey og Davidson vildu leggja það til við kórstjórnendur að stofna kóra fyrir ólíka hópa í 

þjóðfélaginu gæti gert gott fyrir tónlistarflóruna (Bailey og Davidson, 2005). 

 

Eins og fram hefur komið er stjórnandinn lykilaðili í því að halda kórnum saman en 

stjórnandinn ber oft á tíðum hitann og þungann af starfi kórsins, enda leiðtoginn í hópnum 

(Sigrún Lilja Einarsdóttir og Njörður Sigurjónsson, 2010). Kórstjórnandinn getur þannig haft 

afgerandi áhrif á andrúmsloftið í kórnum og hvernig kór sem samfélag þróast, bæði til góðs 

og ills.  

Í samanburðarrannsókn á kórastarfi í Svíþjóð og Finnlandi fjallar Durrant (2005) 

aðeins um sögulegt samhengi kórstjórnandans. Hann ræðir það þegar kórstjórinn  fer úr því að 

vera taktsláttar maður yfir í það að vera stjórnandi í stóru óratoríukórunum sem urðu til á 

rómantíska tímabilinu.  

Durrant telur þrjú aðalatriði sem kórstjórnandi verður að hafa til að bera. Fyrst skal 

nefna hugmyndafræði kórstjórnunar sem er að þekkja tónlistina sem á að flytja, hafa 

tilfinningu fyrir hverri rödd og gæðum hennar, gera sér í hugarlund hvernig æfingin verður og 

átta sig á sínu hlutverki sem kórstjóri.  

Í öðru lagi er nauðsynleg  tónlistarleg geta og tækni kórstjórans við að heyra villur og 

óhreinan söng ásamt því að túlka texta, og hafa góða hæfileika til  að leiðbeina kórfélögum 

með tæknileg atriði. Kórstjóri þarf að hafa gott tóneyra og góða tilfinningu fyrir takti og 

styrkleikabreytingum. Hann/hún þarf að geta leiðbeint kór meðlimum með ýmis tæknileg 

atriði. Hann/hún þarf að kynna fyrir kór meðlimum strax í byrjun hugmyndafræði einstakra 

verka sem kórinn tekur sér fyrir hendur.  

Þriðja atriðið sem Durrant nefnir  snýr að  persónulegum  eiginleikum kórstjórans t.d. 

hvernig andrúmsloft hann/hún skapar á æfingum, hæfileikum hans/hennar til að koma á 

framfæri skilaboðum á framfæri á skýran og opin hátt. Kórstjórnandi þarf að vera duglegur að 

hrósa kórmeðlimum og hvetja þá til dáða og gera vissar kröfur til kórsins án þess að ýta á um 

of. Hann/hún þarf að fá fólk til að opna sig og syngja vel og af einlægni og hann þarf að vera 

metnaðargjarn (Durrant, 2005). Þannig getur kórstjórnandinn haft úrslitaáhrif á þroska  og 

vellíðan kórfélaga, og jafnframt hefur stjórnandinn mikil áhrif á lagaval kóra.	  

Þrátt fyrir að klassísk tónlist hafi líklega verið fyrirferðamest í efnisvali kóra þar sem 

velflestir kórstjórnendur hafa  klassíska tónlistarmenntun að baki, þá hefur efnisval kóra orðið 

fjölbreyttara á síðustu áratugum og kórar hafa í auknum mæli flutt mismunandi tegundir 

tónlistar, t.a.m. söngleikjatónlist, dægurtónlist og á síðustu árum hefur gospeltónlist rutt sér til 

rúms í auknum mæli. 
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2.1.3. Lagaval og áhrif kórsöngs á tónlistarsmekk kórsöngvara 

 

Í kórastarfi er það yfirleitt kórstjóri sem velur þau lög sem á að æfa hverju sinni, en í mörgum 

kórum fá kórfélagar að hafa áhrif á val laganna. Ætla mætti að flestir kórar séu sígildir hér á 

landi og velja líklega sígild  verk til að flytja, þó hafa ekki verið gerðar neinar markvissar 

rannsóknir um lagaval kóra hér á landi sem rannsakandi gat fundið. Til eru annars konar 

kórar, eins og Vocal Project sem er poppkór, sem flytja annars konar lög eins og rokk, popp 

ofl.  

Misjafnt sé því eftir hverju sé farið þegar um er að ræða efnisval kóra – til að mynda 

getur kórinn og/eða kórstjórnandinn horft til þess hvers konar efnisval myndi höfða til 

væntanlegra áheyrenda en einnig geta viðhorf kórfélaga, eins og áður hefur komið fram, haft 

þar einhver áhrif (Weber, 2008). Í rannsókn sem Durrant (2005) gerði um kórastarf í Svíþjóð 

og Finnlandi kom í ljós að kórfélagar vildu flytja ættjarðalög fremur enn aðra tónlist til þess 

að flytja erlendis. Líklega velja kórfélagar kóra eftir eigin tónlistasmekk (Durrant, 2005) en 

þátttaka í kórastarfi getur einnig haft áhrif á tónlistarsmekk þeirra. Þó svo að ný tónlist geti 

virkað framandi á kórfélaga, þá geta þau í sumum tilfellum hallast á sveif með hinni framandi 

tónlist í gegnum flutninginn. Þannig getur þátttaka í kórastarfi haft veruleg áhrif á 

tónlistarsmekk kórfélaga þar sem flutningur á verki gefur ákveðna innsýn í tónlistina sem ekki 

myndi annars fást með hefðbundinni hlustun (Sigrún Lilja Einarsdóttir, 2012; Lonsdale & 

North, 2009). Jafnframt getur kórinn myndað með sér ákveðna kollektífa aðdáun á verkinu 

(in-group favouritism - sjá Lonsdale og North, 2009; DeNora, 2000, bls. 45). 

Þó svo að kórsöngur geti haft þau áhrif að tónlistarsmekkur breytist skal einnig hafa í 

huga að það eru aðrir þættir sem hafa þar áhrif en sem dæmi má nefna tónlist á æskuheimili 

og aðsókn á tónleika. Athyglisvert er að skoða rannsókn  Chorus America (2003) en þar 

kemur fram að stór hluti kórfélaga eða 82% sem syngja í kór sækja aðra listviðburði þá 

sérstaklega kórviðburði. 56% kórfélaga ólust upp við að einhver á heimilinu voru í kór. 88% 

hlustuðu á kóratónlist og tveir þriðju höfðu heyrt hana spilaða sem börn. Athygli vakti að 

aðeins 24,6% sóttu rokk- eða popptónleika á meðan 76% sóttu sinfóníutónleika og 47,1% fóru 

á óperur. (Chorus America, 2003). Í rannsókn Sigrúnar Lilju Einarsdóttur (2009) á 10 

íslenskum kórum kom fram að meðal þátttakenda voru karlmenn almennt íhaldssamari hvað 

varðar tónlistarsmekk og voru almennt hrifnari af klassískri tónlist en konurnar. Hins vegar 

höfðu konurnar mun breiðari tónlistarsmekk og hlustuðu á fleiri tegundir tónlistar en 

karlmennirnir. 
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Bourdieu talar um að smekkur sé ekki meðfæddur heldur félagsleg ákvörðun sem 

getur að hluta til skýrt þennan hugsanlega mun á milli kynjanna (sjá einnig Dibben, 2002). 

Hann talar um að fólk velji þá list sem þau njóta sjálf og geta samsamað sig við (Bourdieu, 

1984). Í umfjöllun Dibben (2002) kemur fram að konur, og þá einkum ungar stúlkur, fylgi 

frekar meginstraumum í popptónlist til að falla inn í fjöldann en karlmenn séu mun sértækari í 

sinni tónlistarhlustun. Á síðari árum hefur komið fram gagnrýni á stéttskiptingaráherslu 

Bourdieus hvað varðar smekk og menningarneyslu. Nú til dags sé aðgengi að tónlist og öðru 

menningarefni orðin með allt öðrum hætti en áður var og skv. rannsókn van Ejick (2001) eru 

hinir efnameiri líklegri til að hafa breiðari smekk á tónlist en hinir efnaminni. Þannig sé 

neysla á tónlist orðin miklu víðtækari og því sé skiptingin á ,,hámenningartónlist” (highbrow - 

s.s. klassísk tónlist) og ,,lágmenningartónlist” (s.s. rokk og popp) orðin úrelt og sé í raun arfur 

fortíðar.  

Walker (2005) talaði um að það þyrfti að kenna börnum að hlusta á tónlist, t.d. þar 

sem börn hafa ekki val á að hlusta á  sígilda tónlist í staðin fyrir popp. Hann segir að það þurfi 

að leiðbeina þeim við val á breiðari tónlist svo þau hlusti ekki eingöngu á síbylgjutónlist í 

útvarpi. Unga fólkið láti frekar mata sig á tónlist fremur en að taka sjálft þátt í henni ( Walker, 

2005). Því sé mikilvægt fyrir tónlistarhefðina að börn fái snemma tækifæri á að taka þátt í 

margs konar tónlistarflutningi, sér í lagi fyrir vestræna kórahefð. 

 

2.1.4. Tónlistargeta, þjálfun og reynsla af kórastarfi  

 

Á undanförnum árum hefur sú umræða orðið fyrirferðarmeiri að áhugamannakórum sé að 

fækka þar sem lítið sé um að unga fólkið sé að skila sér í kórastarf (sjá Bell, 2008 og Sigrún 

Lilja Einarsdóttir, 2012). Mikilvægt sé að börn fá tónlistarlegt uppeldi s.s við 

tónmenntakennslu, kórastarf, með því að taka þátt í sönleikjastarfi eða öðru tengdu tónlist, til 

að vera fær um að halda áfram á fullorðinsárum. Hins vegar er það spurning hvernig áhugi 

barna og unglinga  á tónlist haldist þar til þau verða fullorðin og hvernig tónlist hefur áhrif á 

sjálfsmynd þeirra á fullorðinsárum. Virk þátttaka á barnsaldri helst því í hendur við 

áframhaldandi þátttöku í kórastarfi (Pitts, 2008) og því getur verið erfitt fyrir fullorðið fólk að 

byrja fyrst í kór á fullorðinsaldri, án þess að hafa neina fyrri reynslu af kórastarfi (Sigrún Lilja 

Einarsdóttir, 2012). 

Clarke (2010) talar um að þróun tónlistar barna sé háð góðri kennslu og tækifærum til 

þess að taka þátt í tónlistarlífi og að þau börn sem fái tækifæri til að taka þátt í tónlistarlífi sé 

líklegri en önnur til að halda áfram á fullorðinsárum. Þau  sem byrja að taka þátt í tónlistarlífi 
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(t.d. í kórum) á fullorðinsárum og hafa því ekki tónlistalegan bakgrunn eigi erfiðara með að 

byggja upp sína ímynd sem flytjendur tónlistar en þeir sem hafa stundað tónlistariðkun frá 

barnsaldri – og það jafnvel þó árangur þeirra geti talist í háum gæðaflokki. Þó svo að þau séu 

beðin um að koma fram á tónleikum, fái lófaklapp og séu virk í tónlistarlífinu, og fái góða 

viðurkenningu virðist þetta vera þeim viðkvæmara en hinum sem hafa stundað tónlist og söng 

að einhverju marki frá barnsaldri (Clarke, 2010).  

Davidson, Howe og Sloboda (1997) tala um að æfingar í viðeigandi umhverfi sé 

nauðsynlegar til að þróa tónlistarhæfileika, ná árangri og  að viðhalda áhuga á áframhaldandi 

tónlistarstarfi. Sloboda (1985) bendir á þrjú mikilvæg atriði í tónlistarnámi: Í fyrsta lagi að 

þróa nótnalestur en það að geta lesið nótur skiptir oft sköpum í kórastarfi. Í öðru lagi er það 

þjálfunarþátturinn og í þriðja lagi utanbókarlærdómur – þ.e. að söngvarinn geti flutt tónlistina 

utanbókar (Sloboda, 1985). Þegar kemur að söng og lestri nótna skiptir máli að nemandi hafi 

jákvæða reynslu til að tryggja tónlistariðkun áfram á fullorðinsárum. Mikilvægt er að muna að 

á unglingsárum draga nemendur sig oft út úr námi og tónlistariðkun. Því er mikilvægt að 

kennari / stjórnandi sé jákvæður og með áhugavert efni til að halda nemendum við námið, til 

að koma í veg fyrir þessi skil (Elorriaga, 2011).  

Þó að söngur sé mismunandi er það yfirleitt auðveldara fyrir fólk að byrja aftur að 

syngja eftir margra ára hlé en að byrja að spila aftur á hljóðfæri. Jafnvel þó söngröddin sé 

komin úr æfingu er tiltölulega auðvelt  að þjálfa hana á ný. Tónlistargeta er ein  

meginforsenda þess að börn að syngja í kórum. Sum virðist betri en önnur og er það oft vegna 

áhuga þeirra og hvatningar sem þau fá við tónlistariðkun sína (Clarke 2010).	   

North og Hargreaves halda því fram að viðfangsefni tónlistarskólanna eigi að vera 

víðtækara en það er. Of mikið sé um að skólar séu með sígilt (klassískt) nám sem höfði ekki 

til allra unglinga, kennarar verði að vera opnari fyrir annars konar tónlist til að ná  til fleirri 

nemenda (North and Hargreaves 2008).  

Á undanförnum árum virðist ýmislegt benda til þess að tónlistarskólar, kórar og aðrir 

hópar er standa að tónlistarflutningi horfi sífellt til fjölbreyttari tegunda tónlistar, til að mynda 

gospeltónlist en í næsta kafla verður farið nánar útí þróun gospelkóra og gospeltónlistar. 

 

2.2. GOSPELTÓNLIST OG GOSPELKÓRAR 
 

Gospeltónlist er taktföst tónlist, skyld djassi og blús sem sálmar eru sungnir við. Þessi tónlist 

er upprunnin meðal bandarískra afkomenda afrískra þræla. Gospel þýðir í raun fagnaðarerindi, 
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guðspjall, boðskapur Krists og postulanna. Hugtakið gospel tónlist sást líklega fyrst á prenti 

árið 1874 þá í riti sem Philip P. Bliss ( 1838-76) gaf út: Gospel Songs, A Choice Collection of 

Hymms and Tunes, New and old, for Gospel Meetings, Sunday School. Titillinn benti á 

mikilvægi þess að trúar tónlistin væri enn vinsæl í Ameríku. Með vaxandi áhrifum frá 

sunnudagaskólunum, kristilegum samtökum ungs fólks og margra annarra stofnanna upplifðu 

æ fleiri hvítir menn gospeltónlistina, en frá 1870 mátti heyra trúboð á opinberum stöðum eins 

og fótboltavöllum, lestarstöðvum (Wilson- Dickson, 1996). 

 

2.2.1. Uppruni gospeltónlistar  

 

Gospeltónlist á uppruna sinn að rekja til Afríku, nánar tiltekið til  þeirrar tónlistar sem 

þrælarnir komu með sér til Norður-Ameríku. Söng þeirra mátti heyra frá þrælaskipunum þar 

sem  lífsskilyrðin voru ömurleg og  stórhættuleg. Þeir sungu sorgarkvæði af ótta við að vera 

barðir eða neitað um mat, einnig sungu þeir um það að fá ekki að fara aftur til síns heima. 

Þrælarnir urðu að syngja hvort sem þeim líkaði það eða ekki og þannig voru þeir voru neyddir 

til að skemmta áhöfninni (Wilson- Dickson, 1996).  

Mikið af nýjum tónlistarhefðum sem  komu frá Afríku blönduðust handahófskennt við 

tónlistarmenningu annara þjóða. Sumir vildu banna tónlistarmenningu þrælanna en þeir fengu 

því ekki framgengt. Þvert á móti hélst dansinn og tónlistin eins og hún var í Afríku. Hún 

reyndist ómissandi fyrir sjálfsmynd og tjáningu þrælanna. Dans og tónlistarhátíðir með 

hefðbundnum hljóðfærum voru  haldnar  þar sem hvítir áhorfendur gátu komið og fylgst með. 

Stundum heyrðist söngur þrælanna á opnum svæðum en trúarleg tónlist þeirra heyrðist ekki  

víða  þar sem hvítum fannst hún ekki viðeigandi. Þegar þrælarnir byrjuðu að syngja í kirkjum 

hvítra komu þeir með kraft  og þrótt í tónlistina sem var óþekkt fram að því, þessi trúartónlist 

var bæði ástríðufull og einlæg að hvítir menn heilluðust. Árið 1755 lýsti séra Samuel Davies 

trúartónlist þrælanna svo: 

  

Sundry of them have lodged all night in my kitchen, and sometimes when I 

have awaked about two or three oclock in the morning, a torrent of sacred 

harmony has poured into my chamber and carried my mind away to 

heaven... I cannot but observe that the Negroes, above all the Human species 

that I ever knew,have an Ear for Musicke, and a kind of extatic Delight in 

Psalmony... (Wilson-Dickson, 1996, bls. 193). 
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Í grein Wilson- Dickson frá 1996 er sagt frá því að arfleið þræla hafi fært mikilvæga gleði inn 

í amerískt trúarsamfélag (Wilson- Dickson, 1996). Það var ekki fyrr en 1770 að 

Bandaríkjamenn af afrískum uppruna fengu sína eigin kirkju. Fyrsti sálmur svartra var birtur 

árið 1801. Sálmabók var gefin út sem hafði mikil áhrif á safnaðarsöng svartra. Sálmarnir þóttu 

innhalda einföld lög og urðu vinsælir á samkomum seint á átjándu öld. Síðari útgáfa 

sálmabókarinnar var notuð í heila öld en sú fyrri var ekki fyrir alla. Meþódistapresturinn J.F. 

Watson, skrifaði árið 1819: 

 

A growing evil, in the practise of singing in our places of public and society 

worship, merry airs, adapted from old songs, to hymns of our (the whites) 

composing: often miserable as poetry, and senseless as matter... most 

frequently composed and first sung by the illiterate blacks of the society 

(Wilson - Dickson, 1996, bls. 194).  
 

Gospeltónlist Bandaríkjamanna af afrískum uppruna hafði önnur einkenni en trúartónlist 

hvítra manna allt frá byrjun. Rætur hennar lágu lengra aftur en gospel tónlist hvítra og byggðu 

á þeirra tónlistarhefðum. Þeir notuðu afrískan uppruna sinn í tónlistinni, hreyfingar, hróp og 

köll. Þeir fengu andann yfir sig, það var styrkleiki þeirra í söngnum. Wilson og Dickinsson 

taka upp í grein sinni lýsingu gospelsöngkonunnar Mahaliu Jackson (1911-1972) á  upplifun 

sinni af þessari tónlist: 

 

These people had no choir and no organ. They used the drum, the cymbal, 

the tambourine and the steel triangle. Everybody in there sang, and they 

clapped and stomped their feet, and sang with their whole bodies. They had a 

beat, a rhythm we held on to from slavery days, and their music was so 

strong and expressive. It used to bring tears to my eyes (Wilson- Dickson, 

1996, bls. 202). 

 

Uppúr 1890 hrifust Ameríkanar mjög af gospeltónlist að upp spruttu margir söfnuðir bæði 

meðal svartra og hvítra manna (Heilbut, 1997). Bandaríkjamenn af afrískum uppruna urðu að 

blása nýju lífi í menningu sína sökum einangrunar sinnar og varð mikil bylting á því sviði. 

Eins og fyrr segir risu skólar og kirkjur þar sem gospeltónlistinn festi sig í sess. 

Bandaríkjamenn af afrískum uppruna tileinkuðu sér á þessum tíma það sem hentaði þeim úr 

tónlist Evrópumanna þrátt fyrir misrétti og aðskilnaðar kynþáttanna. Mikil gróska varð í 
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tónlist þeirra upp úr aldamótum 1900, hljóðfæraleikarar þreifuðu  fyrir sér með ýmsar 

tónlistastefnur.  

Eftir 1920 var hugtakið gospel (guðspjall) fyrst notað yfir trúarlega tónlist 

Bandaríkjamanna af afrískum uppruna en rætur þess ná aftur til 18. aldar. Árið 1871 var 

stofnaður kór Fisk kennaraskólans í Nashville Tennessee fyrir bandaríska einstaklinga af 

afrískum uppruna. Eftir stofnun kórsins urðu þeir söngvar þekktir í Evrópu og Norður- 

Ameríku. Kjarninn í afrísku helgihaldi hafði verið dansinn en margir Bandaríkjamanna töldu 

hann vera syndugan. Þar sem þrælar af afrískum uppruna máttu ekki dansa eins og þeir voru 

vanir tóku þeir því upp „ring shout“ og tíðkaðist hann í kirkjum fram á tuttugustu öldina. 

Shout er komið af orðinu saut sem er arabískt og þýðir helgur dans. Ekki geta þáttakendur af 

afrískum uppruna tekið þátt í öllum athöfnum guðþjónustunnar þó þeir séu virkir því í 

einsöngsköflunum fá einsöngvararnir að njóta sín. Trúarhiti og einlæg tjáning söngvaranna 

skiptir þar mestu máli. Þeir beita hrópum, falsettum, krefjandi „melismum“ en það er þegar 

eitt atkvæði er dregið og sungið á mörgum tónum en það  er einnig þekkt t.d út gregorískum 

kirkjusöng. Söngvarar renna sér oft á milli tóna og eru bláir tónar (en það eru tónar sem passa 

ekki inn í tóntegund) algengir í gospeltónlist. Spirituals (negrasálmur) nefnast kristilegir 

söngvar bandarískra blökkumanna frá miðri 19. öld. Þeir eru ekki líkir öðrum sálmum því 

innihald þeirra er um ánauð þrældómsins. Textarnir lýsa oft atburðum spámanna úr Gamla 

textamentinu t.d ánauð gyðinga í Egyptalandi og flótta þeirra þaðan. Þrælarnir sáu samsvörun 

í  þessum  lýsingum við sína hagi og  og hugrenningar. Nótur með tónlist bandarískra 

blökkumanna kom á markað um aldarmótin 1900. Kirkjur þerra voru ólíkar og margar og 

þróuðust í margar áttir og ekki eru til margar heimildir um tónlistarflutning þar. Eftir 1920 

hófst útgáfa á 78-snúninga plötum og eru þær ómetanlegar heimildir um tónlist af afrískum 

uppruna. Farið var að nota gospelhugtakið um svipað leyti. Thomas A. Dorsey sem nefndur er 

faðir gospeltónlistarinnar samdi lög sem innblásin voru af boðskap Biblíunnar (Pétur Hafþór 

Jónsson, 2007). 

Skv. Wilson-Dickson (1996) er hvítri gospeltónlist  nú á dögum gerð skil í útvarpi og á 

plötum. Þó að fagnaðarerindið sé boðað á yfir eitt þúsund bandarískum útvarpsstöðvum eru 

samt ennþá mikilvægar trúarstöðvar í suðurríkjunum. Talið er að gospel hafi haft áhrif á aðrar 

tónlistarstefnur og tónlistamenn,  hvort sem það er rokkið eða annað, hvort sem það er Aretha 

Franklin eða Jackson þá hefur gospel tónlist haft áhrif (Heilbut,1997). 

 



GOSPELKÓR KÓPAVOGSKIRKJU 2012 
	  

27 Ragna Berg Gunnarsdóttir 
	  

Gospeltónlist er spiluð víða um heim og gerðar hafa verið rannsóknir á þessari tónlistarstefnu. 

Í Suður Ameríku var  hefð fyrir því að notast við form gospeltónlistarinnar frá því að nítjándu 

öld og allt fram til 1940 voru birtir sálmar úr gömlu söngbókinni (Wilson- Dickson, 1996).  

Vert er að nefna rannsókn Ezra Chitando á gospeltónlist í Zimbabwe. Hann hefur  

skoðað félagslega, pólitíska og sögulega þróun þar í landi, hvernig nálgun tónlistarinnar er í 

gegnum kristilegar guðfræðilegar hugmyndir með skírskotun til menningarlegra fyrirbæra 

með margbrotnum forsendum. Skoðuð er saga trúarbragða sem leið til að rannsaka útbreidd 

trúarleg fyrirbæri, og leitast rannsóknin við að tengja trúarlegar rannsóknir við vinsæla 

menningu. Niðurstöður benda til að gospeltónlist sýni mikilvæga þætti í umræðunni um 

nútímamenningu í Afríku.  Því er haldið fram að gospeltónlist blandist vel tónlistarhefðum í 

Zimbabwe með áhrifum frá öðrum Afríkulöndum og tónlistarstíl frá öðrum löndum. Með því 

að skoða þetta út frá mörgum sjónarhornum leggur rannsóknin upp með að lýsa, greina og 

túlka gospeltónlist í Zimbabwe á tíunda áratugnum. Rannsóknin dregur fram sögulega þróun á 

vinsælli tónlist í Zimbabwe og staðsetur gospeltónlistina á þeim erfiða tíma sem var í pólitík 

og fjármálum í Zimbabwe á tíunda áratugnum. Skýslan sýnir fram á áhrif kristni á 

tónlistarframkomu og dregur trúin fram mismunandi hópa af listamönnum sem fengu tækifæri 

með því að syngja gospeltónlist. Með því að skoða ríkjandi þemu í Zimbabwískri 

gospeltónlist og skapandi vinnu í  gospel tónlistastefnunni sýnir rannsóknin margbreytileikann 

sem liggur undir nútímalegri listfengri afrískri menningu. Þessi rannsókn leitast einnig við að 

koma á framfæri málefnum kristindómsins og afrískrar menningar (Chitando, 2002). 

Því er haldið fram í þessari rannsókn að gospeltónlist hafi búið til pláss fyrir hópa sem 

verið höfðu ósýnilegir í samfélaginu og gefið þeim tækifæri til að koma fram. Þeir sem 

aðalega höfðu komið fram í Zimbabwe fram að því voru miðaldra karlkyns listamenn en 

gospeltónlistin hefur hleypt að kvenkyns listamönnum að og ungu fólk sem hafi fengið 

tækifæri til að koma fram án þess að foreldrar væru mikið að setja út á það. Þessi rannsókn 

komi með nýtt sjónarhorn á listamenn í Zimbabwe (Chitando, 2002).  

Rannsóknin á gospeltónlist í Zimbabwe hjálpar til við að útskýra uppgang sem varð í 

tónlist með kristnum gildum í suður hluta Afríku sérstaklega á tíunda áratug 20. aldar 

(Chitando, 2002).  

Gospel-tónlistamenn, bæði svartir og hvítir, virðast eiga auðvelt með að koma sér og 

tónlistinni á framfari vegna öflugra auglýsinga. „Þó að nútíma aðferðir við kynningu á gospel 

tónlist sé í gegnum útvarp og plötur er hið sanna gospel hluti af tilbeiðslu meirihluta svartra 

manna í kirkjum þeirra og er gospel  tónlist samofin lífi þeirra“ (Wilson-Dickson, 1996). 
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Gospel-tónlist hefur því þróast á þann veg að vera víða notuð í trúarlegum tilgangi, sem hluti 

af tilbeiðslu og hefur skapað sér sess innan kirkjunnar. Mín rannsókn miðar að því að skoða 

tilurð og þróun gospelkórs við íslenska kirkju og skoða bakgrunn og viðhorf kórfélaga í 

nokkrum íslenskum gospelkórum. Í næsta hluta fræðikaflans verður farið stuttlega yfir tilurð 

kirkjutónlistar á Íslandi og hlutverk kóra í íslensku kirkjutónlistarlífi. 

 

2.3.  ÞRÓUN KIRKJUTÓNLISTAR OG HINN ÍSLENSKI MESSUSÖNGUR 
 

Kirkjutónlist á Íslandi hefur frá upphafi fyrst og fremst einkennst af klassískri tónlist og 

hefðbundnum messusöng en flutningur á gospeltónlist í íslenskum kirkjum er tiltölulega 

nýtilkominn. Með kristnitöku árið 1000 hefst í raun saga íslenskrar kirkjutónlistar. Í kjölfarið 

á kristintökunni koma prestar og munkar til landsins og innleiða kirkjusöng kaþólsku 

kirkjunnar, svokallaðan Gregorssöng. Þessi einraddaði kirkjusöngur var í fornum 

kirkjutóntegundum, sungin við texta sem að stærstum hluta var úr Davíðssálmum og var 

textinn allur á latínu. Á íslensku hefur þessi söngur einnig verið kallaður „ sléttur söngur“.  

Messusöngur var fluttur af presti og djákna og stundum fleiri forsöngvurum en söfnuðurinn 

mun almennt ekki hafa tekið beinan þátt í söngnum í kirkjunni (Njáll Sigurðsson, 2000). 

Upphaflega var einradda, einfaldur söngur sunginn í kirkjunum. Frá því á 12 öld voru 

til kirkjuleg verk, sungin í mörgum röddum, þar sem hver rödd söng sína laglínu og jafnvel 

sinn texta. Svo langt gekk þessi fjölbreytni að hinir ólíku textar gátu verið á mörgum 

tungumálum og umfjöllunarefnin úr ýmsum áttum (Stanley, 1996). 

Seinna meir var farið að fjölga röddum í messusöng en upphaf fjölröddunar þykir 

forvitnilegt í sögu tónlistar. Að syngja fleiri en eina laglínu í einu var hugsanlega iðkað á 

meðal almennings. En þar sem klerkar þessa tíma eru þeir einu sem við höfum ritaðar 

heimildir frá, þá er vitneskja okkar mest um sögu fjölröddunar trúarlegrar tónlistar innan 

kirkjunnar. Tónlist kirkjunnar samanstóð á fyrstu öldum miðalda af sléttsöngsstefjum sem 

páfi nokkur, Gregoríus, hafði skipað hlutverk við bæna- og messugjörðir (Stanley, 1996). 

Kaflaskipti verða í kirkjutónlist við Siðaskiptin árið 1550 þá var innleiddur af 

mótmælendum kirkjusöngur á móðurmálinu en ekki á latínu eins og tíðkast hafði og þróaðist 

hann hægt fram undir lok 16. aldar (Njáll Sigurðsson, 2000) 

Upp úr 1840 átti Pétur Guðjónsson (1812-1877) stóran þátt kórsögu Íslands með því 

að innleiða raddaðan söng eins og tíðkaðist annars staðar. Pétur kom með þekkingu sína frá 

Danmörku þar sem hann hafði lært söng, orgelleik og tónfræði. Hann kenndi við Lærða 
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skólann á Bessastöðum og stofnaði þar fjórradda drengjakór, en það hafði ekki tíðkast að vera 

með raddaða kóra á Íslandi (Hörður Áskelsson, 2000).  

Bjarni Þorsteinsson (1861-1938) stjórnaði stúdenta- og skólapilta kór þegar  hann var á 

síðasta náms ári sínu við Lærðaskólann í Reykjavík. Frá því að Pétur Guðjónsson stofnaði 

drengjakór var það aðalskemmtun í bæjarlífinu að hlýða á kórsöng. Íslenska sálmabókin var 

gefin út til prentunar árið 1903 í Reykjavík af Bjarna og endurútgefin 1912 þá með viðbótar 

sálmum. Bjarni gerði bókina Íslenskur hátíðasöngur árið 1888, en það er víxlsöngur prests og 

kórs á stórhátíðum (Jón Þórarinsson,1969). 

Fyrstur Íslendinga sem hafði tónlist að ævistarfi sínu var Sigfús Einarsson (1877-

1939). Hann starfaði sem organisti við Dómkirkjuna og stjórnaði þar kór. Sigfús og Páll 

Ísólfsson gáfu út bókina Sálmasöngsbók til kirkju- og heimasöngs árið 1936. Sigfús gaf einnig 

út sálmasöngbók í Reykjavík árið 1919 og  Messusöngva árið 1934, hann samdi texta við 

helgisiðabókina sem kom einnig út árið 1994 . Í þessum bókum  voru víxlsöngvar sem enn 

eru notaðir í dag (,,Sigfús Einarsson”, e.d.). 	  

„Embætti söngmálastjóra var stofnað með lögum árið 1941 og var embætti sem heyrði 

undir ríkisvaldið. Þetta breyttist með lagabreytingu 1993, þegar kirkjumálasjóður var 

stofnaður, eftir það heyrði embættið  undir kirkjuráð. Eftir að Haukur Guðlaugsson lét af 

störfum árið 2001 var ekki ráðið í þetta starf um tíma. Samkvæmt tónlistarstefnu kirkjunnar 

sem samþykkt var á kirkjuþingi 2004 skal biskup auglýsa starf söngmálastjóra til að 

framfylgja tónlistarstefnunni. Það var gert á haustdögum 2005 og ráðinn var söngmálastjóri“ 

(Þjóðkirkjan, 2009a). 	  

Lögin frá 1941 kváðu á um að „söngmálastjóri skyldi vera söngfróður maður og vanur 

að kenna söngflokkum. Hann átti að halda námskeið með kirkjuorganistum, leiðbeina þeim 

um söngkennslu og söngstjórn, aðstoða þá við stofnun safnaðarsöngflokka, halda almenn 

námskeið í safnaðarsöng og vinna með prestum og organistum að íslenskum safnaðarsöng og 

að íslenskur safnaðarsöngur verði sem almennastur og fegurstur" (Þjóðkirkjan, 2009c). 
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2.3.1. Stefna Þjóðkirkjunnar í kirkjutónlist 

 

Árin 2004-2010 fór Þjóðkirkjan í umfangsmikla stefnumótun hvað varðar starfsemi sína, 

markmið, framtíðarsýn og hlutverk í íslensku samfélagi. Einn af þeim málaflokkum sem 

tekinn var fyrir var kirkjutónlist, hlutverk hennar og mikilvægi innan kirkjunnar. Eins og áður 

sagði var embætti söngmálastjóra sett á fót með lögum árið 1941 og í stefnunni er staða 

söngmálastjóra óbreytt að mestu, og skuli söngmálastjóri vera skipaður af Biskupi Íslands 

(Þjóðkirkjan, 2009b).  

Hvað kórsöng varðar, þá er kveðið á í stefnunni að styðja skuli við organista, kirkjukór 

og annað kórastarf í kirkjum landsins. Organisti og kórar skulu taka virkan þátt í helgihaldi og 

stuðla að því að efla safnaðarsönginn í kirkjunni. Jafnframt skuli efla barnakóra sem 

mikilvæga leið í barnastarfi og trúaruppeldi. Þó svo að lögð sé áhersla á kórastarf er einnig 

ákvæði í stefnunni sem miða að því að rækta almennan kirkjusöng í söfnuðum landsins. 

Þannig gefist almenningi tækifæri til að efla trú sína með því að taka þátt í söngnum 

(Þjóðkirkjan, 2009d).  

Gert er ráð fyrir að prestar og söngstjóra styðji almennan söng við kirkjuathafnir svo 

sem útfarir, hjónavígslur, skírnir og fermingar. Þó hvíli sú ábyrgð á prestum og organistum að 

samræmi sé milli texta og helgidóms, að tónlistin samræmist helgihaldi og eigi við hverju 

sinni. Í stefnunni er sérstaklega tekið fram að nota skuli lifandi tónlist við helgihald og hvatt 

er til fjölbreytni í hljóðfæraleik og söng, sér í lagi þegar börn og aðrir í söfnuðinum geti tekið 

þátt. Textar eru yfirleitt á íslensku og á öll tónlist að vera til að byggja upp  þjónustuna fyrir 

söfnuðinn og þjónar tónlistin orðinu (Þjóðkirkjan 2009). Hér kemur fram ákveðinn vilji í átt 

að fjölbreyttara tónlistarlífi innan kirkjunnar, þ.e. ekki sé einungis stutt við  hinn hefðbundna 

messusöng heldur einnig fjölbreyttan hljóðfæraleik (hljómsveitir og fleiri hljóðfæri en bara 

kirkjuorgelið) og víðara efnisval, sem þó þarf að hafa merkingu fyrir hinn trúarlega boðskap 

kirkjunnar. 

Í stefnunni er gert ráð fyrir að við guðsþjónustur og annað helgihald skuli að jafnaði 

nota sálmabók kirkjunnar og handbók kirkjunnar. Prestur og organisti ákveði hvort sálmar séu 

sungnir úr sálmabók eða fengnir annars staðar. Endurskoðun sálmabókar og handbókar þurfi 

að taka mið af heildarstefnu og starfsáætlun kirkjunnar sem og þróun mála í systurkirkjum og 

jafnframt skoðaðar áherslur á samfélagi í kringum hinar almennu kirkjur um allan heim. 

Fjölbreyttar útsetningar sálmalaga eigi jafnframt að vera aðgengilegar á vefsíðum 

(Þjóðkirkjan, 2009e). 
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Þó svo að hvatt sé til ákveðinnar fjölbreytni hvað varðar tónlist við kirkjulegar 

athafnir, leggur kirkjan áherslu á að rækta eigin hefðir og brúar jafnframt bilið milli þjóðlegra 

hefða og kirkjulegra. Kirkjan leitast við að styðja nýsköpun í tónlistinni um leið og hún heldur 

í og varðveitir gamlar tónlistahefðir. Í samræmi við eðli guðsþjónustunnar er hún haldin 

hátíðleg með söng þar sem söfnuðurinn allur er virkur. Frumskylda presta er að leiða 

guðþjónustu safnaðarins og skal hann leita eftir samstarfi við söfnuðinn og organista svo og  

annað  starfsfólk kirkjunnar og fer helgihaldið frá á hverjum stað fyrir sig eftir 

kringumstæðum þeirra. Halda á uppi almennum safnaðarsöng þó það vanti undirleik eða 

kórsöng þegar  guðþjónustan er haldin. Taka skal tillit til fjárhags kirkjunnar þegar vægi og 

umfang tónlistarinnar er metið (Þjóðkirkjan, 2009f).  

Eins og fram kemur í stefnunni er greinilegt að það er vilji kirkjunnar manna að 

viðhalda kórahefð kirkjunnar, án þess að takmarka annars konar tónlistarflutning, svo 

framarlega sem inntak slíks flutnings sé í anda kirkjunnar og komi boðskap hennar á framfæri. 

Í flestum kirkjum landsins eru kirkjukórar starfandi en í minni sveitakirkjum leiða  

prestarnir líklega  sönginn og söfnuðurinn tekur undir. Ekki liggur fyrir nein heildarúttekt á 

stöðu þessara mála innan kirkjunnar, svo vitað sé. Ekki eru starfræktir barnakórar í öllum 

kirkjum en haldið er úti einhvers konar barnastarfi í flestum þeirra þó svo að erfitt sé að 

staðfesta það. Í mörgum kirkjum er nú talað um tónlistarstjóra en ekki organista þar sem 

kirkjan að verða opnari fyrir nýjungum í tónlistariðkun kirkjunnar. Gunnar Gunnarson, 

organisti í Fríkirjunni segir í Fréttablaðinu þann 30. nóvember 2013 „að nútímakirkjur þurfi 

að vera í takt við tíðarandann. Fríkirkjan leggur áherslu á víðsýni og umburðalyndi og 

tónlistin þarf að endurspegla viðhorf kirkjunnar“ (Gunnar Gunnarson, 2013). Í Fríkirkjunni 

eru haldnar sérstakar djassmessur að kveldi til 2. sunnudag í hverjum mánuði en um þær segir 

Gunnar að ,,kvöldmessur með djasshljómsveit er hugmynd sem hefur fylgt mér um árabil og 

er skemmtileg viðbót við starf organistans að útsetja gamla og nýja sálma fyrir fleiri 

hljóðfæri“ (Gunnar Gunnarsson, 2013). Þessar messur við Fríkirkjuna eru gott dæmi um 

nýmæli og nýbreytni innan kirkjunnar og eru í anda tónlistarstefnu Þjóðkirkjunnar um aukna 

fjölbreytni í hljóðfæraleik og tónlistarflutningi. 
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2.3.2. Námskeið, fræðsla og tónlistarefni 

 

Í stefnu Þjóðkirkjunnar um  tónlistarflutning við kirkjulegar athafnir er sérkafli um 

fræðslustarfsemi tengda kirkjutónlist. Kveðið er á um að fræðslusvið Biskupsstofu haldi 

reglubundin námskeið fyrir kirkjutónlistarfólk og aðra starfsmenn kirkjunnar. Megininntak 

slíkra námskeiða samanstendur af lögum og reglum Þjóðkirkjunnar um tónlistarflutning við 

kirkjulegar athafnir, trúarlegt inntak tónlistar og almennt um sálma og sálmasöng. Kirkjuhúsið 

gefur jafnframt út námsefni og leiðbeiningar til presta um helgihald, trúariðkun, tónsöng og 

framsögn (Kirkjan, 2009).   

Prestar, organistar og annað starfsfólk kirkjunnar skal  stuðla að því að börn og 

unglingar læri sálma, t.d í barnastarfi og í fermingafræðslunni og bjóða skal  upp á söngstund 

í kirkjum þar sem  fólki er gefið tækifæri til að syngja sálma. Leita á samstarfs við skólana í 

þessu skyni og aðstoða  hvern söfnuð við að hafa menntaða organista í starfi um allt land. 

Sérstaklega er tilgreint að Tónskóli þjóðkirkjunnar skuli starfstöðvar um allt land og ef 

tónlistarfólk vill starfa við kirkjuna skal söfnuðurinn leitast við að styðja viðkomandi til náms, 

sér í lagi tónistamenn sem starfa við kirkjuna en hafa ekki organistanám að baki (Þjóðkirkjan, 

2009).  

Erfitt er þó að sjá fyrir hvort það markmið að söfnuðir styrki tónlistarmenn til 

kirkjutónlistarnáms sé raunhæft í sjálfu sér, sérstaklega fyrir smærri söfnuði. Engu að síður 

má túlka þessa stefnu sem ákveðna viljayfirlýsingu um  að leggja rækt við kirkjutónlist og 

gera henni hátt undir höfði innan kirkjustarfsins. 

Ljóst er að að tónlistar- og kórastarf innan kirkjunnar stendur víða í blóma. Eins og 

áður hefur komið fram er umfang þessa starfs ekki þekkt og er því um um óplægðan akur að 

ræða þegar kemur að rannsóknum á íslensku kórastarfi. 

 

2.3.3. Íslenskt kórastarf – umfang og fyrri rannsóknir 

	  

Ekki hefur rannsakandi fundið margar rannsóknir sem gerðar hafa verið á kirkjutónlist á 

Íslandi. Veronika Osterhammer skrifaði BA-ritgerð árið 2008 er ber heitið ,,Söngurinn göfgar 

og glæðir, guðlegan neista í sál:” Um íslenskan kórsöng, kirkjukórsöng og samfélagsleg 

áhrif.  Markmið Veroniku var að skoða þróun kórasöngs og kirkjukórastarf á Íslandi frá 

upphafi þess. Hún skoðaði starfsemina í dag og hvernig samfélag kirkjukórs er. Hún lagði 

spurningalista fyrir tvo kirkjukóra; annan á landsbyggðinni, hinn í Reykjavík. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar er þær að kórarnir voru nokkuð sammála um það hvað skipti 
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mestu máli í kórastarfi,  það  er sönggleði, félagslegi þátturinn og tónlistaráhugi kórmeðlima 

(Veronika Osterhammer, 2008). 

Sigrún Lilja Einarsdóttir (2009) gerði meistaraprófsrannsókn í menningarstjórnun við 

Háskólann á Bifröst undir yfirskriftinni ,,Af hverju syngur þú í kór?” Viðhorf kórfélaga í tíu 

íslenskum kórum.  Markmið í ritgerð Sigrúnar var að kanna viðhorf fólks í kórum til 

kórastarfsins, hún vildi vita af hverju fólk syngi í kór og hvaða þætti starfsins þeim þætti 

mikilvægast. Hún skoðað persónulegan ávinning fólks, félagslega þáttinn og hvaða þýðingu 

hann hefði á starfsemina, lagaval og hver tónlistargeta kórstjórans væri, ásamt eiginleikum 

hans/hennar. Sigrún lagði fyrir spurningalista fyrir 10 mismunandi kóra. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru meðal annars að þátttakendur töldu sig hafa ýmsan persónulegan 

ávinning af því að starfa í kór og töldu félagslega þáttinn skipti þá einna mestu máli (Sigrún 

Lilja Einarsdóttir, 2009). 

Ekki er vitað um að til sé sambærileg rannsókn á gospelkór og jafnframt er þessi 

rannsókn sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi þar sem tekin er fyrir ein tegund af kór (þ.e. 

gospelkór) sem tilvik og notast við eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir við öflun 

gagna (sjá nánar í kafla um aðferðafræði rannsóknar). 

 Ljóst er að fjöldi starfandi kóra á Íslandi er umtalsverður. Þó ekki liggi fyrir 

heildarfjöldi þeirra, má sjá félagafjölda hjá til dæmis Landssambandi blandaðra kóra (e.d.) 

Sambandi íslenskra karlakóra (e.d.) og Gígjunni, sambandi íslenskra kvennakóra (Gígjan, 

e.d.).  

 

2.3.4. Gospelkórar á Íslandi 

 

Ekki er til samantekt um  starfandi gospelkóra á Íslandi og ekki hafa slíkir kórar myndað með 

sér sérstök samtök svo vitað sé. Eftirtaldir kórar eru starfandi og fundust við einfalda google-

leit á veraldarvefnum. Athuga ber að þessi listi er hugsanlega  ekki tæmandi, það má vel vera 

að einhverjir gospelkórar séu starfandi en haldi ekki  úti vefsíðum eða öðrum vefrænum 

upplýsingum um starfsemi sína: 
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Gospelkór Reykjavíkur er starfræktur undir stjórn Óskars Einarssonar hann var stofnaður í 

kringum Kristnitökuhátíðina 2000 og hefur starfað síðan. Kórinn hefur meðal annars komið 

fram Sinfóníuhljómsveit Íslands og hljómsveitum á borð við Sálin hans Jóns míns.1 

 

Gospelkór Jóns Vídalín er fyrir ungt fólk á aldrinum 16-30 ára  og var stofnaður haustið 

2006. Hér er á ferðinni samstarfsverkefni Garðaprestakalls og Fjölbrautarskólans í 

Garðabæ.  Kórstarfið er valfag í FG og  hefur starfið tekist með ágætum. Nemendur  sem taka 

þátt fá tvær einingar og geta allir sem nýt sér það sem eru í framhaldsskólanámi. Kórinn leyðir 

almennan safnaðarsöng og kemur fram einu sinni í mánuði á kvöldvökum í Vídalínskirkju. 

Kórinn einnig kemur fram við útskrift í FG, heldur kórinn tónleika í desember og að vori í 

hátíðasal Fjölbrautaskólans í Garðabæ og. Stjórnandi kórsins er Ingvar Alfreðsson 

píanóleikari (,,Gospelkór Jóns Vídalín”, e.d.). 

 

Í Lindakirkju er starfandi Gospelkór Lindakirkju undir stjórn Óskars Einarsonar einnig er 

starfræktur það unglingagospelkór undir stjórn Áslaugar Helgu Hálfdánardóttur en hann var 

stofnaður árið 2012 (Lindakirkja, e.d.). 

 

Gospelkór Akureyrar er með 50 meðlimi og enn sækir að. Kórstjórnandinn er Marína Ósk 

Þórólfsdóttir og er hún er  25 ára gömul. Kórinn samanstendur af áhuga söngfólki úr ýmsum 

áttum. Þrátt fyrir ungan aldur hefur þessi Marína Ósk starfað sem kórstjóri, tónlistakennari, og 

söngkona um árabil. Hún stefnir á rytmískt söngnám og bachelor gráðu á því sviði nú í haust. 

(,,Mikil aðsókn”, 2013)  

 

Tónlistarstarf hefur frá upphafi skipað veglegan sess í starfi Hvítasunnukirkjunnar Fíladelfíu, 

undir stjórn tónlistarstjóra kirkjunnar um áratugaskeið, Árna Arinbjarnarsonar, sem var 

þekktur fyrir líflegan og vandaðan söng Óskar Einarsson tók við árið 1992 sem tónlistarstjóri. 

Hann var nýkominn úr tónlistarnámi í Bandaríkjunum og hélt áfram því góða starfi sem Árni 

hafði lagt grunn að. Með starfi Óskrar má segja að nýr kafli hafi byrjað í sögu gospeltónlistar 

á Íslandi en hann kom með nýjar áherslur í tónlistarstarfi Fíladelfíu. Óskar hefur haldið 

gospelnámskeið og gospeltónleika víða um land síðustu 20 árin og auðgað tónlistarflóru í 

kirkjulegu starfi svo um munar (Fíladelfía, e.d.). 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sjá upplýsingar á Facebook-síðu Gospelkórs Reykjavíkur: 
https://www.facebook.com/GospelkorReykjavikur?fref=ts 
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Kór Ástjarnarkirkju syngur allar tegundir kirkjutónlistar við hinar ýmsu athafnir, þá bæði 

hefðbundna sálma, og söng við gospel-, poppmessur, aðventutónleika, vortónleika og margt 

fleira. Stjórnandi kórsins er Matthías V. Baldursson (Ástjarnarkirkja, e.d.). 

 

Kór Ábæjarkirkju, sá kór tekur þátt í léttmessum kirkjunar og stjórnandi kórsins er Þóra 

Gísladóttir.2 

 

Gospelkór Vestfjarða var stofnaður árið 2003 en stjórnandi hans er Auður Arna 

Höskuldsdóttir (,,Gospelkór og jólalög”, 2012).  

 

Haldin hafa verið gospelnámskeið og virðist Gospelkór Fjallabyggðar hafa verið  stofnaður í 

kjölfar slíks námskeiðs. Auk ofangreindra kóra má nefna Gospelkór Fjölbrautaskóla 

Suðurnesja (Grindavík, e.d.) og Gospelkór Fjallabyggðar (Gospel, e.d.). 

Flestir gospelkórar eru kirkjukórar og í stærra lagi, eða um og yfir 30 manns. Einn af 

þátttökukórum þessarar rannsóknar, Gospelkór Kópavogskirkju (nú Gospel Project), var mjög 

fámennur og voru meðlimir kórsins 9 en í upphafi var stefnt að þeir yrðu um 16 eða fjórir í 

hverri rödd. Ljóst er að þessi kór er mun fámennari en þeir kórar sem hafa verið taldir upp hér 

að ofan. 

Í næsta kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknar og þátttökukór, áður en 

niðurstöður rannsóknar eru ræddar í niðurstöðukafla. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Sjá upplýsingar á Facebook-síðu Kórs Árbæjarkirkju: https://www.facebook.com/pages/K%C3%B3r-
%C3%81rb%C3%A6jarkirkju/101931286564975?fref=ts 
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3 AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

Í þessum kafla verður aðferðum rannsóknarinnar lýst, hvernig hún er  byggð upp og hvernig 

framkvæmd og úrvinnslu rannsóknar var háttað.  

 
3.1. ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR  

 

Eins og áður hefur komið fram var gagnaöflun þessarar rannsóknar tvískipt – annars vegar var 

um vettvangs- og þátttökuathugun að ræða og hins vegar var lögð fyrir rafræn 

spurningakönnun (sjá nánar umræður um rannsóknaraðferðir í næstu köflum). 

 

3.1.1. Þátttakendur í tilviksrannsókn (case study) 

 

Þáttakendur í þessum hluta rannsóknar voru söngvarar í Gospelkór Kópavogskirkju. Í kórnum 

störfuðu níu söngvarar ásamt hljóðfæraleikurum. Kórstjórinn valdi söngvara til starfa einkum 

útfrá raddgæðum og einkum einstaklinga sem hann þekkti persónulega eða þekkti til. 

Jafnframt setti stjórnandinn það sem skilyrði að fólk væri trúað þar sem hann taldi það mikinn 

kost þar sem unnið væri með trúarlega tónlist. Ekki fóru þó fram formlegar áheyrnarprufur 

heldur lét stjórnandi kórmeðlimi syngja sig saman. Þýðið var því allur kórinn og voru allir 

tilbúnir að taka þátt í rannsókninni, enda hópurinn ekki stór, aðeins níu manns. Kórinn var 

valinn vegna þess að um nýstofnaðan kór var að ræða og þótti það hæfa markmiðum 

rannsóknarinnar vel að fylgjast með þróun kórs frá upphafi.  

Sjö kórfélagar höfðu verið í kórnum frá upphafi en tveir  skemur, annar frá áramótum 

en hin byrjaði rétt áður en kórinn fór í sumarfrí.  

Viðmælendur voru eftirfarand í stafrófsröð: 

• Aðalheiður Margrét Gunnarsdóttir 

• Áslaug Helga Hálfdánardóttir 

• Karl Johan Brune 

• Kristjana Þórey Ólafsdóttir 

• Matthías Baldursson 

• Ragna Berg Gunnarsdóttir (rannsakandi) 

• Sigurður Ingimarsson 
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• Snorri Karl Pálsson 

• Þollý Rósmundsdóttir 

• Þórdís Sævarsdóttir 

 

3.1.2. Þátttakendur í rafrænni spurningakönnun 

 

Þátttakendur í rafrænni spurningakönnun voru meðlimir í fjórum íslenskum gospelkórum: 

 

• Kór Fíladelfíu (20 manns) 

• Kór Lindakirkju (40 manns) 

• Kór Ástjarnarkirkju (24 manns) 

• Kór Árbæjarkirkju (27 manns) 

 

Alls voru 94 konur og 17 karlar (samtals 111 manns) sem fengu könnunina senda til sín í 

gegnum tölvupóst.  

Skv. einfaldri google-leit fann rannsakandi átta starfandi gospelkóra og fjóra sem ekki 

virðast vera lengur virkir. Skv. þeirri athugun eru það helmingur starfandi gospelkóra á Íslandi 

sem tóku þátt í þessari rannsókn. Þó ber að hafa í huga að hugsanlegt er að einhverjir 

gospelkórar séu starfandi sem hvorki eru með heimasíðu né vefsvæði á samfélagsmiðlum sem 

rannsakanda er ekki kunnugt um. Nánar verður greint frá bakgrunni þátttakenda í 

spurningakönnuninni í niðurstöðukafla. 

 

3.2. HÖNNUN Á RANNSÓKN 
 

Hugmyndin af verkefninu kviknaði þegar rannsakandi var beðin um að koma í gospelkór sem 

var verið að stofna. Í fyrstu ætlaði rannsakandi  að skrifa um kórinn og eftir að hafa lesið 

ritgerð Sigrúnar Lilju Einarsdóttur Af hverju syngur þú í kór? viðhorf kórfélaga í tíu íslenskum 

kórum (Sigrún Lilja Einarsdóttir, 2009) jókst áhuginn. Þegar rannsakandi  var að byrja, 

þróaðist sú hugmynd og löngun í að gera heimildarmynd um kórinn og fylgjast með honum 

einn vetur,  taka alla starfsemi kórsins upp á myndband (þ.e. æfingar og tónleika). Drög að 

heimildarmyndinni fylgja með sem viðauki við þessa ritgerð, en hugmyndin er sú að þróa það 

verkefni frekar í framtíðinni.  
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Þá ákvað rannsakandi að framkvæma tvenns konar gagnaöflun: Í fyrsta lagi að nota 

eigindlega aðferðir við tilviksrannsókn þar sem hann yrði jafnframt  þátttakandi í 

rannsókninni (í gegnum vettvangs- og þátttökuathugun) og taka hálf-opin einstaklingsviðtöl 

við aðra kórmeðlimi í Gospelkór Kópavogskirkju.  

Í öðru lagi, að vettvangsrannsókn lokinni vöknuðu margar spurningar almennt um 

gospelkóra á Íslandi. Var þá ákveðið að búa til rafræna spurningakönnun og senda út til 

gospelkóra á Íslandi og var haft samband við þá kóra sem fundust á netinu. Markmiðið með 

könnuninni var að kanna enn og frekar bakgrunn þeirra sem syngja í gospelkórum og hvort 

gospelkórar séu í raun vettvangur fyrir fólk sem lítið sem ekkert hefur fundið sig í hefðbundnu 

kórastarfi. 

 

3.3. RANNSÓKNARAÐFERÐIR OG FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR 
 

Rannsakandi notaðist við tvenns konar rannsóknaraðferðir í sinni rannsókn. tilviksrannsókn 

(Case study) á einum gospelkór (Gospelkór Kópavogskirkju) í rannsókn sinni og 

spurningakönnun þar sem fjórir gospelkórar tóku þátt.  

 

3.3.1. Tilviksrannsókn (case study) 

 

Tilviksrannsókn er nálgun innan félagsvísindanna þar sem eitt tilvik eða raundæmi skoðað 

ofan í kjölinn. Raunrannsókn er form rannsókna þar sem gögnum er safnað á marga vegu þá 

er líftími verkefnissins ákveðinn og ákveðnar forsendur sem rannsakandi gefur sér fyrir 

gagnasöfnun. Margar aðferðir eru notaðar t.d viðtöl, upptökur eða heimildasöfnun. Í 

raundæmisrannsókn er tekið eitthvað ákveðið fyrir eins og einn hópur og er hann þá lýsandi 

fyrir það sem er verið að skoða síðan er dæmið tekið og dýpkað og þrengt. Rannsakandi þarf 

að skilgreina þýðið og velja síðan það rétta sem á að skoða. Rannsakandi þarf að skoða í 

hvaða röð gagnaöflunin er t.d er byrjað á viðtölum og síðan efni tekið upp og greint. Eftir því 

sem raundæmin eru fleiri er minna farið á dýptina (Creswell, 2007).  

Við gagnaöflun í tilviksrannsóknarhluta þessa verkefnis var notast við eigindlegar 

aðferðir. Í eigindlegum rannsóknum þarf  að skoða markmiðin og rannsóknaspurningarnar 

með reglulegu millibili. Notast var við þátttökuathugun þar sem fylgst var með gospelkórum 

sem þátttakandi í einn vetur. Þátttökuathugun (participant observation) snýst um það þegar 

rannsakandi tekur þátt í athöfnum þess hóps eða skipulagsheildar sem hann/hún rannsakar, án 
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þess að hafa afgerandi áhrif á framgöngu hóps / fyrirtækis / skipulagsheildar. Skilyrðið fyrir 

að hægt sé að framkvæma þátttökuathugun er að rannsakandi geti fallið inní hópinn og búi 

yfir sameiginlegum bakgrunni / menntun / eiginleikum eða öðru sem máli skiptir og aðrir 

þátttakendur í hópnum (Creswell, 2007). 

Rannsakandi safnaði gögnum með því að taka upp allar æfingar og messur sem kórinn 

tók þátt í. Við framkvæmd rannsóknar þurfti rannsakandi að vera meðvituð um að sá 

möguleiki væri fyrir hendi að rannsakandi tengdist kór meðlimum umtalsvert. Þurfti hann þar 

af leiðandi að vera vel vakandi yfir öllum þáttum t.d. að vera ekki leiðandi á æfingum, og 

reyna m.a. þannig að vera eins hlutlaus og hægt er en þó virkur sem kórmeðlimur. 

Einnig tók rannsakandi  hálfopin viðtöl við alla meðlimi kórsins. Þar  voru lagðar fyrir 

spurningar  í viðtalsformi og gátu kórmeðlimir svarað í eins löngu máli og þau vildu. 

Kostir við viðtalsaðferð er að rannsakandi hittir viðmælendur sína í eigin persónu, 

viðmælandi getur gefið upp mikilvægar upplýsingar sem ransakandi þarf á að halda í 

rannsókn sinni. Viðmælendur geta komið með önnur sjónarhorn á það sem rannsakandinn er 

að spyrja um og sem vert væri að skoða.  

Gallar við viðtalsaðferðina geta verið þeir að rannsakandi er í mikilli nálægð við 

viðmælenda sinn og þarf því rannsakandi að gæta þessa að hafa ekki áhrif á viðmælanda. 

Viðtölin geta verið tímafrek og kostnaðasöm. Úrvinnslan tekur langan tíma og greiningin á 

gögnum getur verið erfið. Hagnýt gildi viðtala er að þau  geta stutt við ýmsar niðurstöður sem 

rannsakandi er að nota t.d. i spurningakönnunum og þau geta nýst sem forrannsókn við 

undirbúning spurningakannanna. Með eigindlegum aðferðum er þannig hægt að fara meira á 

dýptina í stærri rannsóknum (Creswell, 2003). 

Við hönnun á spurningaramma var reynt að forðast lokaðar já/nei spurningar og allar 

spurningar sem mögulega gætu verið leiðandi. 

 

3.3.2. Framkvæmd tilviksrannsóknar 

 

Rannsakandi tók viðtöl við alla kórmeðlimi og kórstjóra fyrir heimildarmyndina ásamt því að 

koma með eigið sjónarhorn á rannsóknina. Alls voru því tekin 11 viðtöl, þ.e. eitt viðtal við 

hvern kórfélaga (að rannsakanda meðtöldum) og tvö viðtöl við kórstjórnanda (í upphafi og í 

lok rannsóknar). Níu  viðtalana voru tekin upp á myndband á heimili rannsakanda, en tvö gerð 

í gegnum tölvu þar sem viðmælendur höfðu fengið  sendar sömu spurningar og rannsakandi 

spurði í viðtölum sem tekin voru  á myndband. Viðtölin voru mislöng frá 5 mínútum upp í 15 

mínútur. Þau  voru  klippt til við gerð myndarinnar.  
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Allar æfingar og messur voru teknar upp á rannnsóknartímabilinu og var  valið efni úr 

þeim upptökumsett í myndina. Eftir að allt efnið var komið á myndband hófst gerð  

myndarinnar, m.a. ákvarðanir  rannsakanda um hvað væri mikilvægast að kæmi  fram í 

myndinni, síðan var efni  klippt saman. Nokkru sinnum var farið yfir myndina og tekið út og 

bætt við til að ná réttum tón og áhrifum með verkinu.  

 

3.3.3. Rafræn spurningakönnun 

 

Spurningakönnun er megindleg aðferð sem gefur jákvæðar tölfræðilegar niðurstöður ( Hoyle, 

Harris og Judd 2002). Eins og í öðrum rannsóknum eru kostir og gallar sem fylgja. Kostir eru 

að Kostir er þeir að tölfræðilegar niðurstöður verða marktækar ef úrtakið og svarhlutfall 

uppfylla þau skilyrði sem lögð eru til. Niðurstöður sýna því nokkuð rétta mynd um þýðið ef 

úrtakið og svarhlutfallið er rétt og niðurstöður úr tölfræði eru réttar. Þegar viðtöl eru tekin 

hefur viðmælani lítinn tíma til að svara, en í spurningakönnun hefur hann meiri tíma og getur 

þar af leiðandi velt spurningunum betur fyrir sér. Talið er að nafnleynd geti gert það að 

verkum að svör þátttakenda séu réttari, þó ekki hægt að ganga að því sem vísu. Jafnframt 

býður spurningakönnun uppá að hægt er að krosskeyra ýmsar breytur og reikna út fylgni milli 

ólíkra þátta (Hoyle, Harris og Judd 2002; Wisker, 2001).  

Helstu gallar spurningakönnunar eru helst þeir að spurningarnar eru oft lokaðar og eru 

oft á tíðum takmarkaðir svarmöguleikar í boði. Þannig er oft lítið pláss fyrir persónuleg 

viðhorf svarenda, sem þó má koma til móts við með því að bjóða uppá opnar spurningar. 

Jafnframt þarf rannsakandi að passa að láta eigin viðhorf ekki hafa áhrif á spurningagerðina.  

er þeir að rannsakandi semur spurningar og gefur sér kannski fyrir fram ákveðin svör (Hoyle, 

Harris og Judd 2002; Wisker, 2001). 

 

3.3.4. Framkvæmd spurningakönnunar 

 

Spurningakönnunin innihélt 21 spurningu (sjá í viðauka 5). Könnunin var sett upp í Google 

Docs og var síðan send út til þátttakenda í fjórum gospelkórum (Kór Ástjarnarkirkju, Kór 

Árbæjarkirkju, Kór Fíladelfíu og Gospelkór Lindakirkju) í gegnum tölvupóst. 

Spurningakönnunin var opin dagana 6.-16. mars og var sendur út ítrekunarpóstur nokkrum 

dögum áður en könnunin kláraðist. Þýði í megindlega hluta rannsóknar eru allir gospelkórar á 

Íslandi. Vitað er um 8 starfandi gospelkóra og samanstendur úrtakið af 4 kórum sem 

samþykktu þátttöku. 
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3.4.  AÐGENGI AÐ GÖGNUM, GREINING GAGNA OG RÉTTMÆTI 

RANNSÓKNAR  
 

3.4.1. Tilviksrannsókn (Case study) 

 

Aðgengi gagna var nokkuð gott. Í tilviksrannsókn byrjaði rannsakandi á því að tala við 

Matthías Baldursson, stjórnanda Gospelkórs Kópavogskirkju og biðja um leyfi til að taka upp 

æfingarnar. Eftir að hann gaf samþykki sitt sendi rannsakandi kór meðlimum bréf, útskýrði 

fyrir þeim verkefnið  og bað um leyfi. Allir kór meðlimirnir voru samþykkir því að taka þátt í 

verkefninu og skrifuðu undir það skjal því til staðfestingar. Að því loknu talaði rannsakandi  

við prestana í Kópavogskirkju og fékk þeirra samþykki fyrir upptökum í messu. 

Við greiningu eigindlegra gagna var notast við hefðbundna þemagreiningu. 

Þemagreining  er mjög einföld en hagnýt og árangursrík aðferð. Hún snýst um að sjá út 

lykilatriði í textanum.  Eftir að viðtal er tekið þarf rannsakandi að afrita viðtölin og skrá þau 

niður. Eftir að afritun viðtala lauk var lesið yfir gögnin, stikkorð skráð og þemum safnað 

saman sem komu oft fyrir í textanum. Síðan voru þemun flokkuð í yfir og undirþemu og síðan 

notuð við að flokka sjálfan textann. Ýmis forrit eru til sem geta hjálpað til við að halda utan 

um gögnin (Creswel, 2007).  

Rannsakandi fór yfir allar æfingar og skoðaði hvort einhver breyting hefði orðið á 

félagslegum samskiptum kórmeðlima á tímabilinu. Einnig fór rannsakandi yfir dagbók sem  

tímabilið. Í lokin var heimildamyndin gerð Þá var búið að safna öllum gögnum eftir veturinn 

og voru þau  tekin saman og sett upp í heimildamynd, viðtöl voru sett inn í myndina ásamt 

æfingum og messum eftir að búið var að klippa allt til. 

Eigindlegi partur rannsóknar mun hafa töluvert innra réttmæti þar sem allir meðlimir 

kórsins taka þátt í rannsókninni. Ytra réttmæti er hins vegar takmarkað þar sem ekki er hægt 

að alhæfa útfrá niðurstöðum þessarar rannsóknar um aðra svipaða kóra (Creswell, 2007).  

 

3.4.2. Rafræn spurningakönnun 

 

Rannsakandi hafði samband við stjórnendur gospelkóra (sem fundust á netinu) ýmist í 

gegnum tölvupóst eða í gegnum síma. Samþykki fékkst hjá fjórum stjórnendum sem 

rannsakandi náði sambandi við. Rannsakandi sendi stjórnendum kynningarbréf sem innihélt 
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tengil inná rafræna spurningakönnun (sjá í viðauka 5) og komu stjórnendur því kynningarbréfi 

áfram til sinna kórmeðlima. 

 Niðurstöður spurningakönnunar voru keyrðar út í Excel og notast var við lýsandi 

tölfræði sem greiningartæki. Í framtíðinni væri hægt að greina niðurstöður spurningakönnunar 

enn frekar, t.d. með krosskeyrslum og fylgniútreikningum en ekki vannst tími til þess fyrir 

skil á þessu verkefni.  

Hvað spurningakönnun varðar þá virðist ýmislegt benda til þess að fjórir kórar af átta 

starfandi gospelkórum á Íslandi sem vitað er um tóku þátt í spurningakönnuninni. Sé það 

raunin, er ytra réttmæti rannsóknar umtalsvert, sérstaklega í ljósi þess að svarhlutfall var 89% 

og því gefa niðurstöður nokkuð skýra mynd af heildarþýðinu. Jafnframt er innra réttmæti 

mjög mikið, eins og svarhlutfallið gefur til kynna og því niðurstöður mjög lýsandi fyrir 

þátttakendur rannsóknar  (Creswell, 2007). 

 

3.5. STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG 

ÁLITAEFNI  
 

Hvað eigindlega hluta varðar var ég meðlimur í kórnum og því þátttakandi í rannsókninni. Ég 

fylgdist með einn vetur og tók upp bæði æfingar og viðtöl. Leyfi fékkst hjá öllum aðilum og 

var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar. Ekki þótti skylda að sækja um leyfi 

Vísindasiðanefndar eða Persónuverndar þar sem allir aðilar voru lögráða og höfðu gefið sitt 

samþykki skriflega.  

Ég tel að ég sem rannsakandi og þátttakandi geti haft einhver áhrif á framvindu 

rannsóknarinnar en reyndi þó að halda öllu slíku í lágmarki, þar sem starfsemin (æfingar og 

messur) voru teknar upp á myndband. Það eina sem ég get valið er hvaða efni verður í 

heimildarmyndinni og brot úr hvaða æfingum og messum voru settar þar inn.  Öll viðtöl voru 

sett inn í myndina í heild sinni þannig að þar hef ég engin áhrif fyrir utan það að ég bý til 

spurningarnar. Þar sem ég er með hálf opin viðtöl og ekki þröngan spurningaramma gef ég 

viðmælendum mínum tækifæri til að koma með eigin sjónarhorn á viðfangsefnið.  

Hvað spurningakönnun varðar þá þurfti að athuga vel uppsetningu spurningakönnunar 

og spurningagerð; þ.e. að spurningar væru hvorki villandi né leiðandi og að tryggja að 

þátttakendur fái að koma sínum persónulegu sjónarmiðum á framfæri, einkum í opnum 

spurningum (sjá spurningakönnun í viðauka 5). Hins vegar ber að hafa í huga að þar sem 

spurningakönnunin var send rafrænt er ekki hægt að fulltryggja að þeir sem voru í 
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þátttakendahópi hafi tekið raunverulega þátt og því ekki hægt að útiloka skekkjur í 

niðurstöðum. 

Helsti gallinn við mína stöðu sem rannsakanda í tilviksrannsókn er sá að ég þekki 

þátttakendur persónulega og gæti þar af leiðandi hafa orðið leiðandi í viðtölunum. Í slíku 

tilfelli var mikilvægt fyrir mig að vera meðvituð um það og reyndi ég eftir fremsta megni að 

forðast að vera mikið leiðandi þar sem allt er tekið upp og reyna jafnframt að hafa sem 

minnst áhrif á niðurstöður. Kosturinn er einnig að ég er þátttakandi og þau eru líklega frekar 

tilbúin að opna sig þar sem þau þekkja mig, treysta mér og horfa fremur á mig sem jafningja, 

heldur en utanaðkomandi rannsakanda. Einnig tel ég það vera kost að ég var búin að syngja 

sjálf í kór í mörg ár og er menntuð í söng og tónmennt, þannig tel ég að ég nái betur til 

viðmælenda minna. Hins vegar er ekki hægt að útiloka svokölluð neikvæð spyrlaáhrif, þ.e. að 

ég hefi á einhvern hátt haft áhrif á svörun viðmælenda minna en nálægð við þátttakendur 

getur einnig aukið jákvæð spyrlaáhrif; þ.e. nálægð rannsakanda gerði það að verkum að 

þátttakendur gátu spurt nánar útí spurningar ef þau voru ekki viss um hvað verið var að spyrja 

um. 

Hvað spurningakönnunina varðar þá var hún lögð fyrir rafrænt og því ekki um neina 

nálægð við þátttakendur að ræða og þar af leiðandi er komið í veg fyrir neikvæð spyrlaáhrif 

en að sama skapi ekki um jákvæð spyrlaáhrif að ræða. Ekki er útilokað að einhverjir hafi 

misskilið einstaka spurningar sem getur valdið einhvers konar skekkju í niðurstöðum. 
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4 NIÐURSTÖÐUR 
 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Umfjöllun þessa kafla er 

tvískipt: Í fyrsta lagi verður greint frá niðurstöðum tilviksrannsóknar og í lok þeirrar 

umfjöllunar verður greint frá þeim atriðum og spurningum sem upp vöknuðu við vinnslu þess 

hluta og hvernig haldið var áfram með þau atriði í spurningakönnuninni. Í öðru lagi verður 

gerð grein fyrir niðurstöðum spurningakönnunar og þær reifaðar. 

 

4.1.  NIÐURSTÖÐUR TILVIKSRANNSÓKNAR 
 

Gospelkór Kópavogskirkju ásamt hljómsveit voru þátttakendur í þessari rannsókn og voru þrír 

í hverri rödd (sópran, alt, tenór og bassi). Kórinn ásamt hljómsveit hefur starfað innan 

vébanda Kópavogskirkju en mun ekki starfa fyrir Kópavogskirkju eingöngu eins og það átti 

að vera í byrjun vegna fjárskorts kirkjunnar. Hópurinn mun starfa áfram sjálfstætt veturinn 

2014- 2015 og mun bera nafni Gospel Project.  

 

4.1.1. Menntun og bakgrunnur kórmeðlima 

 

Söngkonurnar eru sex að rannsakanda meðtalinni en mennirnir eru þrír fyrir utan kórstjórann. 

Kristjana er sú eina af meðlimum kórsins sem hefur enga menntun í tónlist; reyndar er hún 

sjálfmenntuð á píanó. Karl lærði á trommur, Sigurður á gítar Snorri og Matthías á 

blásturshljóðfæri. Aðalheiður, Áslaug, Ragna, Þollý og Þórdís hafa söngmenntun. Þær 

Aðalheiður, Áslaug, Ragna og Þórdís eru líka menntaðir tónmenntakennarar og hafa þær allar 

stjórnað barnakórum. Þórdís er með 5. stig í píanónámi og hún lærði á gítar á unglingsárum, 

einnig lærði hún kórstjórnun. Hún hóf nám í Menningastjórnun við Bifröst haustið 2013. 

Áslaug er einnig menntaður söngkennari  og er Aðalheiður að læra að verða  söngkennari í 

dag. Ragna er við nám í Menningarstjórnun á Bifröst en er líka félagsliði. 

 

4.1.2. Kórstjórnandinn og aðdragandi að stofnun kórsins 

 

Matthías Baldursson er stofnandi og stjórnandi Gospelkórs Kópavogskirkju. Hann byrjaði 

tónlistarnám sitt á klarinett þegar hann var 8 ára en bætti svo klassisku píanónámi við um 10 

ára aldurinn. Um 11 ára stofnaði hann pönkhljómsveit og spilaði þá á hljómborð og söng. 
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Hann starfaði alltaf með lúðrasveitum í æsku. Á unglingsárunum urðu breytingar í tónlistaferli 

hans þá fór hann að læra á saxófón og var kallaður Matti sax upp úr því. Hann hóf þá nám í 

FÍH og útskrifaðist þaðan sem saxófónleikari og kennari. Seinna fór hann í organistanám. 

Hann starfar sem aðstoðarskólastjóri hjá Tónsölum ásamt því að vera kórstjóri í tveimur 

kórum, organisti í Ástjarnarkirkju í Hafnarfirði og tónlistamaður. Hann stjórnaði 

lúðrasveitinni Svanurinn í tvö ár og byrjaði þá einnig með sinn fyrsta kór, Vocal Project.  

Hugmyndin af gospelkórnum spratt upp þegar Vocal Project var að syngja við messu í 

Kópavogskirkju en kórinn  æfði þar og söng  í endurgjaldsskyni við messur. 

  Sigurður Arnarson prestur fékk Friðrik Kalsson til að spila með þeim í einni messunni 

og þeir Matthías náðu vel saman. Sigurður prestur vildi gera hóp úr vocalhópnum sem myndi 

syngja í messum með þeim Matthíasi og Friðriki. Matthías vildi frekar stofna nýjan hóp, hann  

valdi fólk í hópinn og horfði meðal annars á tónlistarlegan feril þess en einnig trúarlegan þar 

sem tónlistin er trúarlegs eðlis. Það voru margir sem komu og prófuðu að vera með á fyrstu 

æfingunum,  nokkrir duttu út á fyrstu metrunum aðrir voru til áramóta. Starfið hefur samt 

gengið vonum framar og Matthías  segist hafa trú á framhaldinu þar sem að fastur kjarni varð 

til strax í byrjun. 

 
4.1.3. Hljómsveitin 

 
Hljómsveit hefur verið með á æfingum og í messum en það eru þeir Matthías kórstjóri á 

hljómborð, Friðrik Karlson á gítar, Páll Elvar Pálson á bassa og Þorbergur Ólafsson a 

trommur. Friðrik er hljómsveitastjóri; lærður gítarleikari og hefur hann starfað í mörgum 

hljómsveitum í gegnum tíðina og má þar nefna Stjórnina og Messoforte. Friðrik spilar mikið 

hjá Filadelfíu í dag. Páll er lærður bassaleikari og  hefur  lært á blokkflautu, fiðlu, trompet, 

flygelhorn, píanó og bassa. Hann spilaði í lúðrasveitum, hljómsveitum, bæði gospelsveitum 

djasssveitum og danshljómsveitum. Hann hefur spilað inná c.a. 15-20 diska og hljómplötur og 

stjórnað upptökum ofl. Hann spilaði hjá Fíladelfíu í um 30 ára skeið en gerir lítið af því í dag 

að spila hjá þeim. Þorbergur er lærður trommuleikari og hefur starfað með mörgum 

hljómsveitum í gegnum tíðina m.a Undrinu, Tilþrif og með lúðrasveitinni Svaninum ásamt 

því að spila í einkasamkvæmum. 
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4.1.4. Áhrif kórsins á kirkjustarfið 

	  

Rannsakandi gerði vettvangsransókn með því að taka upp allar æfingar eins og áður hefur 

komið fram. Ýmislegt bendir til þess að messusókn hafi aukist í óhefðbundnum messum en 

ekki eru til nákvæmar tölur um messusókn, hvorki í hefðbundnum né óhefðbundnum messum 

en til þess að geta fullyrt um slíka fjölgun hefði þurft að gera nákvæma talningu. Miðað við 

reynsluna hjá öðrum kirkjum t.d Laugarneskirkju telur rannsakandi ástæðu til að ætla að 

óhefðbundnar messur í Kópavogskirkju myndu einnig draga að sér fleiri gesti.  

Þegar rannsakandi talaði við kirkjugesti eftir messur kom alltaf einhver og sagði að 

þetta væri messuform sem hentaði sér, gestir voru mjög þakklátir og tóku virkan þátt í 

messunum með því að standa upp og klappa með þegar kórinn var að syngja. Það var að sjá á 

andlitum fólks að það hefði gaman af þessum messum og sama fólkið kom aftur og aftur.  

Kirkjugestir voru yfir höfuð mjög þakklátir og komu sérstaklega til kórmeðlima og 

þökkuðu fyrir tónlistarflutninginn. Greinilegt var að þakklæti þetta hafði endurnærandi áhrif á 

tónlistarfólkið og gaf því mikið. 

 

4.1.5. Væntingar kórfélaga til kórastarfsins  

 

Þegar viðtölin eru skoðuð og borin saman kemur í ljós að kórmeðlimirnir hafa svipaða skoðun 

á hlutunum þó þau séu afar ólíkar persónur. Allir töluðu  um að þau gerðu ekki miklar 

væntingar eða kröfur til kórsins annað en að meðlimir væru virkir og hefðu gaman af þessu. 

Þegar Þórdís var spurð um hvort hún væri með sérstakar væntingar til kórsins sagði hún: 

 

Bæði finnst mér frábært að vera með faglegum kórum með metnaðarfullum 

söngvurum þar sem mesta púðrið fer í tónlistina, þjálfa sönginn, samhljóminn 

og sig sjálfan sem tónlistarmann, og svo er líka frábært að vera með 

skemmtilegu fólki að gera góða tónlist og ná fram góðri stemmingu (þó 

kröfurnar séu ekki eins miklar tónlistarlega). Ein merkilegast uppgötvunin sem 

ég hef gert með kóra er að átta mig á hvað þeir eru sterkt samfélag og hvernig 

samskipti skipta miklu máli til að tónlistin nái fram að ganga (Þordís). 

 

Þau töluðu öll um að andrúmsloftið batnaði eftir því sem leið á tímabilið og auðveldara varð 

að vinna saman þar sem þau  þekktust ekki mikið í byrjun. Þegar Kristjana og Karl voru spurð 

hvernig þeim fyndist þetta tímabil hafa verið svöruðu þau á þessa leið. 
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Mér finnst þetta æðislegt og er rosalega þakklát fyrir að vera beint inn í 

þennan kór og fólkið sem ég er að syngja með, söngurinn er náttúrulega alltaf 

æðislegur og allt það (Kristjana). 

 

Mér er búið að líða ömurlega á hverri einustu æfingu alltaf verið að stríða mér 

og svona, nei nei  þetta er búið að blómstra og það er rosalega góður andi í 

kórnum allir ná mjög vel saman sem er mjög mikilvægt (Karl). 

 

Allir meðlimir  voru  mjög sáttir við aðra meðlimi kórsins og nefndu að hópurinn væri vel 

samansettur af metnaðargjörnu og skemmtilegu fólki. Töldu þau að flestir væru með einhverja 

tónlistarmenntun á bak við sig, eins og Þórdís nefnir í sínu viðtali:  

 

Skemmtilegustu kórarnir eru kórar með metnaðarfullt prógramm og 

áhugasama einstaklinga (og jákvæða) og þá er hægt að gera hreint ótrúlega 

flotta hluti. (Þórdís). 

 

 

Þegar viðmælendur voru spurðir útí upplifun þeirra eftir fyrstu æfingu voru viðbrögðin bæði 

spenningur og  kvíði: 

 

Ég var endurnærð, ummm spennt. Þetta var skemmtilegt, gleði og góður 

mórall, gott fólk og svona, þekktust náttúrulega ekki allir og svona þetta er nýr 

hópur, en allir voru með sönggleðina og allir tilbúnir að syngja. Flestir 

örugglega búnir að læra, þannig að þetta var ekki mikið mál það var ekki verið 

að tönglast mikið í sömu nótunum aftur og aftur, heldur vaðið svolítið áfram 

(Aðalheiður). 

 

Aðalheiður telur það mikinn kost að kórfélagar séu á svipuðum stað hvað varðar tónlistarlega 

getu: 

 

Uuu mér leið nú bara vel, en og en en hérna það sem kom mér mest á óvart 

hvað þetta var svona mjög krefjandi útsetningar sem var verið að leggja fyrir 

okkur strax á fyrstu æfingu . . .  á fyrstu æfingunni var . . . fólk að hittast í 

fyrsta skipti sko og það tekur náttúrulega alltaf tíma að fá samhljóm í svoleiðis 



GOSPELKÓR KÓPAVOGSKIRKJU 2012 
	  

48 Ragna Berg Gunnarsdóttir 
	  

hóp. Og svo fljótlega heltast úr lestinni einhverjir sem kannski höfðu ekki tíma 

eða eða annað bara fyrir þetta verkefni, en í staðinn þá kominn fólk sem hafði 

meiri áhuga á verkefninu og var tilbúið til þess að leggja meira á sig fyrir þetta 

(Aðalheiður). 

 

Kristjana tekur í sama streng: 

 

Pínu eins og ég væri komin út í eitthvað sem ég réði ekki við fannst þetta svo 

flott fólk og frábærir söngvarar en ég hugsaði ég ætla að prufa ég fæ kannski 

að fylgja með já ég man ég var samt pínu stressuð feimin já (Kristjana)  

 

Eins og fram kemur í umfjöllun um viðmælendur þá voru karlmenn í minnihluta en þeirra 

svör gefa til kynna að þeirra upplifun hafi ekki verið  ósvipuð og hjá konunum: 

 
Maður var svona svolítið stressaður, eini karlmaðurinn sem mætti sko. Ég 

missti náttúrulega af fyrstu æfingunni svo kom ég á æfingu númer tvö . . . 

horfði yfir þennan hóp sem var þarna og hugsaði bara hvað er ég búinn að 

koma mér út í maður, jújú maður var svolítið stressaður líka eftir á og hugsaði 

,,ok hvað hef ég að gera hér,” það var hugsunin (Karl).  

 

Þegar þú ert í svona poppkór þá getur þú verið töluvert afslappaðri, en eins og 

þegar ég fór á fyrstu æfinguna í gospelkórnum þá hugsaði ég bara með mér út 

í hvað er ég kominn . . . þetta eru allt saman söngdívur í þessum kór . . . og ég 

náttúrulega held áfram bara að skjálfa á beinunum og lít á Kalla bara hvað ert 

þú þarna umm ég mun aldrei fyrirgefa þér þetta en svo sá ég glottið á honum 

en ég lét mig hafa þetta og ég náði að klóra mig í gegnum það . . . en ég ákvað 

að halda áfram og sé ekki eftir því . . . með tímanum þá tókst mér að opna 

sjálfan mig og syngja og hafa gaman af þessu og hópurinn var alltaf að verða 

samheldnari (Snorri). 

 

4.1.6. Hlutverk og aðkoma kórstjórnandans 

 

Í lok rannsóknartímabils var tekið annað viðtal við Matthías kórstjóra. Hann sagði að veturinn 

sé búin að vera fróðlegur og gengið á ýmsu. Í byrjun var hann með hóp sem að hann hélt að 

væri komin til að vera en svo reyndist ekki vera. Það hafa alltaf verið góðir söngvarar í 
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hópnum bara mismargir. Nokkrir heltust úr lestinni mjög snemma, hann talaði um að þetta 

hafi verið erfitt þar sem hann hafði enga reynslu að því að stjórna gospelkór, þó hann hefði 

mikla reynslu í tónlist.  Eftir áramót hafi verið nánast sami hópurinn í kórnum. 

Hann var líka að prófa sig áfram með lög og ýmislegt þannig það má segja að þeir 

þolinmóðustu lifðu af og þraukuðu áfram meðan aðrir voru ekki til í svona tilraunastarfsemi 

og þetta var svolítið brösótt fyrir áramót þó sami kjarninn hafi verið frá því í byrjun.  

Sem stjórnandi notar Matthías lýðræðisleg vinnubrögð; hann leyfir öllum að syngja 

einsöng þar sem kórinn kemur svo inn. Einnig velur hann lög þar sem allur kórinn syngur 

saman, hann hvetur meðlimi til að finna sér lag til að syngja og hann útsetur það ef þarf. Hann 

henti kórnum strax út í djúpu laugina með lagavali og það hefur ekkert breyst, en lögin eru 

miserfið. Áskoruninn er því mikil. Eftir að hann hefur kynnt  ný lög setur hann hljóðfæla inn á 

dropbox þannig að meðlimirnir geta æft sig heima enda kemst kórinn yfir mörg lög.  

Greinilegt var að mikil breyting varð á hópnum sjálfum eftir áramót, hann þéttist og 

varð nánari. Matthías talar um hvað félagslega hliðin skiptir miklu máli eins og 

kórmeðlimirnir  töluðu um. Matthías talar um hvað hópurinn nái ótrúlega vel saman bæði 

hvað varðar félagslega þáttinn og tónlistarþáttinn. 

	  

	  

4.1.7. Kórinn sem samfélag og áhrif félagslegra tengsla á gæði söngs 

 

Eins og fram hefur komið þá er greinilegt á orðum viðmælenda að það að syngja saman hefur 

eflt tengslin á milli viðmælenda, þó svo að um ólíka einstaklinga sé að ræða: 

 
Þessir félagar sem ég er að syngja með  eru bara komnir í minn besta vinahóp, 

fólk sem mér þykir ofboðslega vænt um og að syngja með fólki sem manni 

þykir svona vænt um og er með hjartað á sama stað og er að gera það sama og 

ég er bara eintóm gleði (Kristjana). 

 

Jú, eins ólík og við erum við erum nefninlega öll rosalega ólík það hefur alveg 

komið í ljós og það er engin sammála um hlutina en þrátt fyrir það þá hefur 

þetta alltaf gengið upp það er ekkert víst að þetta klikki eins og einhver sagði . 

. . (Snorri). 
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Það hefur skapast ákveðin nánd og mjög góð samheldni, það er það sem 

einkennir þennan hóp náttúrleg er mikill húmor og léttleiki þannig að þetta er 

virkilega skemmtilegur hópur gaman að starfa með þessu fólki . . . maður 

getur verið að starfa með þessvegna mjög færu tónlistar fólki sem er í fýlu á 

æfingum og þá er náttúrulega ekkert gaman hahaha (Áslaug). 

 

Almennt nefndu viðmælendur sérstaklega að hópurinn væri léttlyndur með gott skopskyn og 

að félagsleg tengslin skiptu ekki minna máli en söngurinn sjálfur. Talað var um mikilvægi 

þess fyrir kórastarf á Íslandi fá nýja og öðruvísi kóra inn í flóruna: 

 

Það er nauðsynlegt að fá fleiri gospelkóra til starfa og það er ein af 

aðalástæðan fyrir því að ég hefði tók þátt í þessu tilraunarverkefni til að stuðla 

að meiri gospelsöng (Þollý).   

 

4.1.8. Samantekt 

 

Eftir að hafa farið yfir allt efnið kemur það bersýnilega í ljós að söngurinn efldist um leið og 

félagslega hliðin varð sterkari. Þetta sést ágætlega á æfingum sem teknar eru upp eftir áramót 

og þær bornar saman við æfingarnar á undan, en þá var hópurinn orðin eins og hann var í lok 

rannsóknar fyrir utan að ein bættist við í lokin. Fyrir áramót var svolítið um það að fólk væri 

að koma inn og aðrir að hætta en fasti kjarninn voru sjö einstaklingar sem höfðu verið frá 

byrjun, um áramót bættist svo áttundi meðlimurinn við og síðan sá níundi undir lok 

tímabilsins. Það sem var áhugaverðast var að sjá hvað var mikill kærleikur og gleði á 

æfingum, mikið hlegið og haft gaman.  

Það sem kom rannsakanda kannski mest á óvart var trúin á Guð hjá meðlimum 

kórsins. Sigurður yfir herforingi hjá Hjálpræðishernum og Þollý var lengi vel í Krossinum en 

er í dag utan trúfélaga. Hinir meðlimir kórsins eru í þjóðkirkjunni og hafa Aðalheiður, Ragna 

og Áslaug allar starfað í kirkjukórum. Áslaug starfar einnig í dag við Lindakirkju. Matthías er 

organisti við Ástjarnakirkju og Friðrik og Páll starfa mikið fyrir Fíladelfíu.  Þetta átti ef til vill 

ekki að koma rannsakanda á óvart því Matthías valdi fólk inn í kórinn með þetta fyrir augum. 

Ef til vill hefur trúin og samstað valdið því að samhljómurinn varð betri eftir hvert 

skipti þar sem fólk varð öruggara eftir því sem áleið og kór meðlimirnir vissu að þeir gátu 

treyst félögum sínum og fengu að vera þeir sjálfir. Þær niðurstöður komu í sjálfu sér ekki á 

óvart því alltaf tekur tíma fyrir hóp að syngja sig saman.  
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Einnig sést vel hvað öryggið varð meira í messum og á tónleikum þegar 

myndbandsupptökur eru skoðaðar. Félagslegu tengslin skipti ekki síður máli en tónlistin sjálf 

í þessu tilliti. Eins og fram hefur komið mun kórinn ekki vera fastráðinn hjá Kópavogskirkju á 

þessu starfsári (2013-2014)  heldur mun hann starfa sjálfstætt. Í drögum að heimildarmynd 

sem fylgir með sem viðauki við ritgerðina er leitast er við að reyna að fanga þá stemningu 

sem er í kórnum og ljósi varpað á starfsemi kórsins, andrúmsloft og listrænan metnað.  

 

Ljóst er að þessi tilviksrannsókn vakti fleiri spurningar en hún svaraði. Því var tekin ákvörðun 

að bæta við rannsóknina og leita út fyrir Gospelkór Kópavogskirkju og leggja rafræna 

spurningakönnun fyrir fleiri gospelkóra. Þau atriði sem einkum þótti áhugavert að skoða nánar 

var m.a. bakgrunnur og tónlistarsmekkur þeirra sem syngja í gospelkórum, til þess að skoða 

nánar hvort gospelkórar séu vettvangur fyrir fólk sem ekki hefur e.t.v. fundið sig innan hef 

ðbundins kórastarfs. Að sama skapi þótti áhugavert að skoða nánar trúarlega og félagslega 

þáttinn. Á þennan hátt var því reynt að auka umfang gagnaöflunar til að fá gleggri mynd af 

starfsemi gospelkóra á Íslandi. Í næsta hluta þessa kafla verður greint frá niðurstöðum 

spurningakönnunar og þessir þættir skoðaðir nánar.  
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4.2. NIÐURSTÖÐUR SPURNINGAKÖNNUNAR 
 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður spurningakannanna sem ransakandi lagði fyrir 

meðlimi í fjórum starfandi gospelkórum. Í fyrsta lagi verður gerð grein fyrir lýðfræðilegum 

bakgrunni þátttakenda og síðan gerð grein fyrir reynslu þeirra af kórsöng, félagslega virkni og 

tónlistarsmekk. Að sama skapi verður fjallað um mat þátttakenda á eigin tónlistargetu og 

viðhorfum þeirra til kórastarfs almennt, sem og eigin kórs. 

 

4.2.1. Lýðfræðiupplýsingar 

 

Til þess að átta sig á bakgrunni þátttakenda, innihélt spurningakönnunin ýmsar spurningar er 

varða lýðfræðilega þætti til þess að átta sig á samsetningu þátttakendahópsins. 

 

 
Mynd 1: Kyn (Sp1) 

 

Mikill meirihluti þeirra sem svöruðu könnuninni voru konur enda er mikill kynjahalli í 

kórunum fjórum sem könnunin var send til. Þýði rannsóknar var 111 (94 konur og 17 karlar) 

en af þeim sem svöruðu voru 94, þar af 77 konur (82%) og 17 karlar (18%) (sjá mynd 1) og 

svarhlutfall þvi 85%. Allir karlarnir (17) sem fengu könnunina senda tóku þátt en 77 konur af 

94 tóku þátt (eða 82% af konunum). 

Karl 
18% 

Kona 
82% 

1. Kyn 
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Mynd 2: Aldur (Sp2) 

Á mynd 2 sést aldursskipting þátttakenda. Skv. svörun var elsti þátttakandinn fæddur 1947 en 

sá yngsti árið 1992. Meðalaldur þátttakenda er 43,2 ár. Athygli vekur að um 40% þátttakenda 

eru undir fertugu. Til samanburðar má nefna að í rannsókn Sigrúnar Lilju Einarsdóttur frá 

2009 eru 37% þátttakenda í 10 kórum undir fertugu en þó má geta þess að tveir af 

þátttökukórum voru sérstaklega skipaðir ungu fólki frá 18-30 ára.  

Meirhluti þáttakenda, eða tæp 70%, eru gift eða í sambúð (sjá mynd 3). 

 

 
Mynd 3: Hjúskaparstaða (Sp3) 
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Mynd 4: Tónlistariðkun maka (Sp4) 

Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda (70%) eiga maka sem ekki leggja stund á neina 

tónlistariðkun og aðeins 2% áttu maka sem syngja í öðrum kór. Ekki er því mikið um að hjón 

eða pör syngi í sama kór, eða einungis 11% (sjá mynd 4). Ástæður geta verið margvíslegar en 

sé litið til þess að meðalaldur er 43 ár mætti áætla að barnauppeldi get spila þar inní, en ekki 

var spurt sérstaklega útí barneignir. Þegar aðild að trúfélagi er skoðuð kemur í ljós að yfir 

90% þátttakenda eru í  kristnum trúfélögum,  5,5% utan trúarfélag og 2% í öðrum trúfélögum 

en kristnum (sjá mynd 5). Þó ber að hafa í huga að hér er einungis spurt um hvort þátttakendur 

séu skráðir í trúfélög (og þá hvers konar trúfélög) sem gefur þó ekki sjálfkrafa upplýsingar um 

trúarlega virkni þátttakenda (s.s. tilbeiðslu eða aðsókn á trúarlegar athafnir). 

 

 
Mynd 5: Í hvaða trúfélagi ertu? (Sp5) 
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Mynd 6: Menntun (Sp6) 

Þegar menntun kórfélaga er skoður kemur í ljós að þátttaka í kórastarfi hefur fylgni við hærra 

menntunarstig (sjá mynd 6).  Yfir 50% þátttakenda eru með háskólamenntun, 17% með iðn- 

eða starfsmenntun en aðeins 6% með grunnskólamenntun.  Í rannsókn Sigrúnar Lilju 

Einarsdóttur frá 2009 voru  aðeins 39% þátttakenda með háskólamenntun. Er því um hærra 

menntunarstig að ræða hér. Tónlistamenntun er útbreidd hjá kórafólki; 63% með einhvers 

konar tónlistarmenntun, þar af 46% með formlega tónlistarmenntun af einhverju tagi (þ.e. 

tónlistarskóla). Aðein 27% hafa enga tónlistarmenntun (sjá mynd 7) en þessar niðurstöður eru 

sambærilegar við niðurstöður Sigrúnar Lilju Einarsdóttur (2009) en þar voru 24% en heldur 

fleiri höfðu tónlistarnám frá miðnámi og uppí háskólanám í þessari rannsókn. 

 

 
Mynd 7: Tónlistarmenntun (Sp7) 
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4.2.2. Reynsla af kórsöng og félagsleg virkni 

 

 
Mynd 8: Í hve mörgum kórum hefur þú sungið um ævina? (Sp8) 

Kórsöngurinn virðist heilla þá sem einu sinni byrja í kór. Langflestir, eða um 90% aðspurðra 

hafa sungið í 1-5 kórum á sinni ævi (sjá mynd 8), en að meðaltali hefur hver kórfélagi sungið í 

3,3 kórum um ævina. Svo virðist sem þátttakendur hafi umtalsverða reynslu af kórsöng en 

meðalárafjöldi í kórsöng á hvern þátttakanda eru 11,2 ár, sem er tiltölulega langt miðað við 

aðra tómstundaiðkun. Þó ber að hafa í huga að yfir helmingur þátttakenda (57% - sjá mynd 9) 

hafa sungið í kórum í 10 ár eða skemur. 

 

 
Mynd 9: Í hversu mörgum ár hefur þú sungið í kór um ævina? (Sp9) 
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Mynd 10: Í hversu mörg ár hefur þú sungið með þínum gospelkór? 

Aðspurðir sögðust kórfélagar hafa sungið að meðaltali í 3,8 ár með sínum gospelkór og 79% 

hafa sungið með sínum gospelkór í 5 ár eða skemur (sjá mynd 10). Yfirgnæfandi meirihluti 

syngur einungis með sínum gospelkór en 9.5% aðspurðra segjast syngja í kirkjukór samhliða 

gospelkór (sjá mynd 11). Eftirá að hyggja hefði verið áhugavert að spyrja þátttakendur 

sérstaklega útí hvort viðkomandi hafi einhvern tímann sungið með öðrum kór en gospelkór. 

 

 
Mynd 11: Syngur þú með öðrum kór en gospelkór? 
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Mynd 12: Stundar þú önnur áhugamál en kórsöng? (Sp12) 

 

Meirihluti þátttakenda (74%) stunda önnur áhugamál samhliða kórsöng og má því álykta að 

þátttakendur séu nokkuð félagslega virkir (sjá mynd 12).  

Í opinni spurningu (sp13) voru þátttakendur beðnir um að tilgreina áhugamál þau er 

þau stunda. 68 þátttakendur af 94 (eða 72% þátttakenda, nánast allir þeir sem sögðust stunda 

önnur áhugamál en kórsöng) svöruðu spurningunni og niðurstöður benda til þess að áhugamál 

þáttakenda eru mörg og misjöfn.  

Athygli vakti að íþróttir voru fyrirferðamesti flokkurinn en 29 manns nefndu íþróttir 

eingöngu sem annað áhugamál utan kórastarfs og 15 til viðbótar nefndu íþróttir ásamt fleiri 

áhugamálum á borð við kirkjustarf, silfursmíð, kortagerð, ljósmyndun, lestur, matargerð, 

handavinnu og ferðalög. Tveir af þátttakendum höfðu jafnframt áhuga á myndlist. Athygli 

vakti að einungis þrír af þátttakendum stunduðu eingöngu tónlistariðkun í tómstundum og 

einungis sjö þátttakendur höfðu áhuga á öðrum listformum (ritlist, myndlist, leiklist). Af 

öðrum áhugamálum má nefna tölvuleiki, vefsíðugerð, tungumál, stærðfræði og þrír 

þátttakendur höfðu áhuga á kirkjustarfi. Eins og sést eru áhugamálin margvísleg þó að flestir 

hafi áhuga á íþróttum og einhverskonar listum.  
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4.2.3. Tónlistarsmekkur 

 

Þátttakendur rannsóknar voru spurðir sérstaklega út í tónlistarsmekk sinn og þá einkum 

hversu mikið eða lítið viðkomandi hlusta á einstakar tónlistartegundir (sjá töflu 1). Athygli er 

vakin á því að í töflum þeim sem koma hér á eftir er gefið upp í fyrsta dálki í töflum hversu 

hátt hlutfall þátttakenda tók afstöðu til viðkomandi fullyrðingar.  

 
Tafla 1: Hversu mikið eða lítið hlustar þú á eftirtaldar tegundir tónlistar? (Sp14) 

14. Hversu mikið eða lítið hlustar þú á eftrtaldar tegundir tónlistar? 
  Tóku 

afstöðu 
Mjög 
mikið 

Frekar 
mikið 

Hvorki 
né 

Frekar 
lítið  

Mjög 
lítið 

Ekki 
neitt 

Popp 96% 17% 59% 17% 6% 1% 0% 
Gospel 99% 20% 43% 22% 6% 8% 1% 
Rokk 97% 10% 28.5% 24% 20% 10% 7.5% 
R&B 95% 4% 24% 25% 19% 15% 13% 
Söngleikjatónlist 94% 5% 19% 28% 15% 24% 9% 
Blús 95% 6.5% 18% 25% 26% 9% 15.5% 
Kóratónlist 98% 2% 20% 21% 21% 21% 15% 
Djass 95% 4% 18% 15% 24% 18% 21% 
Þjóðlagatónlist 97% 3% 16.5% 16.5% 21% 21% 22% 
Indie-tónlist 94% 3% 7% 17% 12.5% 23% 37.5% 
Klassísk tónlist 
(nema kóra- og 
óperutónlist) 

96% 1% 10% 16% 29% 30% 14% 

Ópera 94% 1% 5% 10% 16% 36% 32% 
Pönk 94% 2% 3% 9% 15% 22% 49% 
Techno / electronic 91% 1% 2% 8% 17.5% 31.5% 40% 
Rapp 95% 0% 1% 8% 20% 28% 43% 

 

Í töflu 1 er tónlistartegundum raðað eftir því hvaða tónlistartegundir þátttakendur hlusta mjög 

eða frekar mikið á. Í ljós kom að popptónlist og gospeltónlist eru þær tónlistartegundir sem 

þátttakendur er hrifnastir af. Athygli vekur að klassísk tónlist og ópera eru neðarlega á 

listanum og tegundir eins og pönk, tecnho / electronic og rapp virðast ekki eiga uppá 

pallborðið hjá þátttakendum. Þessar niðurstöður eru ólíkar niðurstöðum Sigrúnar Lilju 

Einarsdóttur (2009) en þar var klassísk tónlist sú tegund tónlistar sem þátttakendur hlustuðu 

mest á og síðan kom popptónlist í kjölfarið. 

 Í töflu 2 á næstu blaðsíðu má sjá niðurstöður spurningar þar sem þátttakendur voru 

beðnir um að greina frá því hvort þau sóttu tónleika oft eða sjaldan varðandi áðurnefndar 

tónlistartegundir. Niðurstöður þessarar spurningar endurspegla að mestu leyti fyrri spurningu 
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en gospel- og popptónleikar eiga helst uppá pallborðið hjá þátttakendum (sjá töflu 2). 

Niðurstöður eru nokkuð afgerandi hvað varðar tónlistarsmekk þátttakenda sem frekar hallast 

að tónlistartegundum á borð við popp, rokk og gospel, fremur en klassíska tónlist. Þessar 

niðurstöður eru ekki í samræmi við niðurstöður Chorus America (2003) en þar kom fram að 

82% þátttakenda sóttu kóratónleika og 88% hlustuðu á kóratónlist, á meðan aðeins 24,6% 

sóttu rokk- eða popptónleika. 

 
Tafla 2: Hversu oft eða sjaldan ferð þú á tónleika þar sem eftirtaldar tónlistartegundir eru fluttar? (Sp15) 

15. Hversu oft eða sjaldan ferð þú á tónleika þar sem eftirtaldar tónlistartegundir 
eru fluttar? 

  Tóku 
afstöðu Mjög oft Frekar 

oft 
Hvorki 

né 
Frekar 
sjaldan 

Mjög 
sjaldan Aldrei 

Gospel 98% 16% 34% 25% 13% 11% 1% 
Popp 95% 1% 26% 28% 18% 20% 7% 
Kóratónlist 96% 3% 24% 18% 26% 22% 7% 
Söngleikjatónlist 93% 0% 18.5% 25.5% 22% 24% 10% 
Rokk 95% 0% 17% 21% 14% 18% 30% 
Blús 96% 2% 14% 17% 18% 26% 23% 
Djass 95% 1% 13.5% 13.5% 15% 22% 35% 
R&B 95% 0% 3.5% 18% 11% 22.5% 45% 
Þjóðlagatónlist 93% 0% 8% 13% 15% 23% 41% 
Klassísk tónlist 
(nema kóra- og 
óperutónlist) 

95% 1% 6% 11% 19% 34% 29% 

Ópera 94% 1% 3.5% 11.5% 15% 35% 34% 
Indie 94% 0% 3% 9% 8% 21% 59% 
Pönk 94% 0% 1% 6% 9% 15% 69% 
Tecnho / electronic 94% 0% 0% 5.5% 7% 13.5% 74% 
Rapp 91% 0% 0% 3% 5% 22% 70% 
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4.2.4. Mat á eigin tónlistargetu 

 

Þátttakendur rannsóknar voru beðnir um að leggja mat á ýmsa þætti er varða þeirra eigin 

tónlistargetu og sjálfstraust er kemur að tónlistarflutningi. 

 
 

Mynd 13: Hefur þú sungið einsöng með kórum? (Sp16) 

 

 Meirihluti kórfélaga eða 55% aðspurðra hafa sungið einsöng með kórum – ýmist sínum kór 

eða öðrum kór sem þau hafa sungið í og 19% sýndu því áhuga að syngja einsöng (sjá mynd 

13). 27% hafa ekki áhuga á að syngja einsöng og er umtalsverður munur hér á milli þar sem 

afgerandi meirihluti (76%) hafa ýmist sungið einsöng með kór eða sýna því áhuga. Það 

hlutfall mætti teljast ansi hátt almennt miðað við áhugamannakóra en þó eru ekki til nein 

frekari gögn til samanburðar og því ekki hægt að fullyrða um slíkt. Fram kemur í rannsókn 

Sigrúnar Lilju Einarsdóttur (2012) að almennt höfðu þátttakendur þar lítinn áhuga á að syngja 

einsöng og kusu frekar að falla inní hópinn. 

Í töflu 3 á næstu blaðsíðu má sjá niðurstöður spurningar þar sem þátttakendur voru 

beðnir um að taka afstöðu til ýmissa fullyrðinga varðandi eigin tónlistargetu. Flestir voru 

mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu (79% mjög eða frekar sammála) að þau séu fljót 

að læra þau lög sem sungin eru í kórnum og 81% frekar eða mjög sammála því að hafa gott 

tóneyra. Svo virðist sem það sé einnig ákveðin lenska í flutningi á gospeltónlist að syngja 

hana utanbókar, enda voru 73% kórfélaga þeirri fullyrðingu ýmist mjög eða frekar sammála 

og 61.3% voru mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu um að þau geti lesið nótur án 
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mikilla vandkvæða. Þetta bendir til þess að ýmist sé gerð krafa um ákveðna grunnfærni í 

nótnalestri og að ef til vill sé gerð sú krafa að fólk læri tónlistina tiltölulega fljótt og vel. 

 Aðspurð um raddgæði og raddsjálfstraust þá voru 77% mjög eða frekar sammála þeirri 

fullyrðingu að söngrödd þeirra henti gospeltónlist vel. Um helmingur aðspurðra voru sammála 

því að hafa vel þjálfaða og góða söngrödd (56%) og að eiga auðvelt með að leiða sína rödd og 

leiðrétta aðra (53%). Tæpur helmingur þátttakenda (46%) voru mjög eða frekar sammála því 

að þau syngi betur í hópi en að syngja ein og er það nokkuð í samræmi við niðurstöður í 

spurningu á mynd 13 þar sem 55% hafa sungið einsöng, en þó ber að geta þess að skv. töflu 3 

voru 42% mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu að þau eigi auðvelt með að syngja 

einsöng. Gera má ráð fyrir að þau 19% (á mynd 13) sem hafi áhuga á að syngja einsöng séu 

ekki alveg örugg með sín raddgæði. Gera má ráð fyrir, eins og áður hefur komið fram, að hér 

sé um óvenjulegar niðurstöður að ræða en í þessum þátttakendahóp má greina að um 

helmingur þátttakenda hafi nokkuð gott sjálfstraust þegar kemur að því að meta eigin 

tónlistargetu, sem kemur e.t.v. ekki á óvart í ljósi þess að 63% þátttakenda eru með einhvers 

konar formlega tónlistarmenntun að baki (sjá mynd 7). 

 
Tafla 3: Hversu sammála eða ósammála ertu eftirtöldum fullyrðingum varðandi tónlistargetu þína? (Sp17) 

17. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirtöldum fullyrðingum varðandi 
tónlistargetu þína? 

  Tóku 
afstöðu 

Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála 

Hvorki 
né 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Ég er fljót/ur að læra þau 
lög sem sungin eru í kórnum 97% 53% 36% 9% 1% 1% 

Ég hef gott tóneyra og á 
auðvelt með að greina villur 
í flutningi 

99% 42% 39.0% 14% 5% 0% 

Söngrödd mín hæfir 
gospeltónlist mjög vel 99% 24.5% 52.5% 23% 0% 0% 

Ég syng yfirleitt án nótna og 
læri lögin auðveldlega 
utanað 

98% 32% 41% 13% 13% 1% 

Ég get lesið nótur án 
vandkvæða 97% 28.5% 33% 9% 18.5% 11% 

Ég hef mjög góða og vel 
þjálfaða söngrödd 97% 14% 42% 33% 9% 2% 

Ég á auðvelt með að leiða 
mína rödd í kórnum og tek 
oft frumkvæði í því að 
leiðrétta villur 

99% 27% 26% 31% 8.5% 7.5% 

Mér finnst ég syngja betur í 
hópi en þegar ég syng ein/n 98% 21% 25% 37% 13% 4% 

Ég á auðvelt með að syngja 
einsöng 98% 18% 24% 23% 20% 15% 
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4.2.5. Viðhorf til kórastarfs og eigin kórs 

 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til ýmissa fullyrðinga er varða kórastarf almennt, 

af hverju þau syngja í kór og ýmis atriði er varða þeirra eigin kór. 

 
Tafla 4: Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum varðandi almennar ástæður þess að þú syngur 

í kór? (Sp18) 

18. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum varðandi 
almennar ástæður þess að þú syngur í kór? 

  Tóku 
afstöðu 

Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála 

Hvorki 
né 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Að syngja hefur jákvæð áhrif á 
mína andlegu líðan 99% 89% 11% 0% 0% 0% 

Ég syng í kór vegna þess að mér 
finnst félagsskapurinn góður 99% 57% 38% 3% 2% 0% 

Ég syng í kór vegna þess að mér 
finnst ég læra mikið á því 99% 67% 24% 6% 3% 0% 

Ég fæ heilmikið útúr því að 
syngja á tónleikum og við 
athafnir 

99% 70% 21% 9% 0% 0% 

Að syngja hefur góð áhrif á mitt 
sjálfstraust  99% 62% 26% 10% 1% 1% 

Að syngja hefur jákvæð áhrif á 
mína líkamlegu líðan  98% 66% 21% 13% 0% 0% 

Að syngja hefur jákvæð áhrif á 
mína sköpunarþörf 99% 60% 25% 15% 0% 0% 

Ég er trúuð / trúaður og fyrir 
mér er það trúarleg upplifun að 
syngja 

99% 49% 24% 14% 10% 3% 

Ég syng í kór fyrst og fremst 
útaf tónlistinni 98% 49% 24% 21% 4% 2% 

Að syngja í kór lít ég á sem 
ákveðið framlag til samfélagsins 
og menningarlífsins í heildx 

99% 47% 26% 19.5% 3% 4.5% 

 

Niðurstöður í tölfu 4 eru nokkuð afgerandi: 100% þeirra sem tóku afstöðu voru mjög eða 

frekar sammála þeirri fullyrðingu að það að syngja hafi jákvæð áhrif á þeirra andlegu líðan, 

91% voru mjög eða frekar sammála því að söngur hafi jákvæð áhrif á þeirra sjálfstraust og 

87% voru mjög eða frekar sammála því að söngur hafi áhrif á sína líkamlegu líðan. Þessar 

niðurstöður koma í sjálfu sér ekki á óvart og og eru nokkuð í samræmi við fyrri niðurstöður 

um áhrif kórsöngs á sjálfsmynd og almenna vellíðan (sjá fyrri rannsóknir um tengsl söngs og 

vellíðunar,  t.d. Chorus America, 2003; Clift og Hancox, 2001: Durrant, 2005; Langston og 

Barrett, 2008; Bailey og Davidson, 2005; Bell, 2008; Palmer, 2008 og Balsnes, 2012). 
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95% voru því mjög eða frekar sammála að þau syngi í kór vegna þess að þeim þykir 

félagsskapurinn góður. Þessi niðurstaða bendir til þess að þátttakendur finni til mikillar 

samkenndar í sínum kórum en athygli vekur einnig að 73% telja það að syngja í kór vera á 

kveðið framlag til samfélagsins. Jafnframt voru niðurstöður afgerandi hvað varðar 

lærdómsþáttinn en 93% töldu sig læra mikið á því að syngja í sínum kór; 91% aðspurðra voru 

því mjög eða frekar sammála að þau fái mikið útúr því að syngja á tónleikum og við athafnir. 

Athygli vekur að niðurstöður varðandi fullyrðinguna um að það að syngja sé trúarleg reynsla 

átti hljómgrunn hjá 73% svarenda og sama má segja um þá fullyrðingu að þátttakendur syngi í 

kórnum fyrst og fremst útaf tónlistinni en þó ber að athuga að 21% tóku ekki afstöðu til 

þeirrar fullyrðingar. Á heildina litið eru niðurstöður mjög afgerandi, þar sem 73-100% þeirra 

sem tóku afstöðu til fullyrðinganna voru þeim ýmist mjög eða frekar sammála. 

 
Tafla 5: Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum varðandi þinn kór og ástæður þess að þú 

syngur í gospelkór? (Sp18) 

18. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum varðandi þinn kór 
og ástæður þess að þú syngur í gospelkór?  

Ég valdi þennan kór og syng í 
þessum kór vegna þess að ... 

Tóku 
afstöðu 

Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála 

Hvorki 
né 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Ég fæ góðan stuðning frá 
kórstjórnanda  99% 54% 33% 11% 0% 2% 

Mér finnst starf kórsins vera 
metnaðarfullt  99% 54% 28% 15% 1% 2% 

Ég vildi syngja undir stjórn 
kórstjórnandans 43% 61% 19.5% 13% 2% 4.5% 

Félagslíf kórsins er gott  43% 44% 33.5% 15% 3% 4.5% 
Ég fæ góða hvatningu frá 
mínum kórfélögum  43% 43% 32% 19.5% 4.5% 1% 

Ég vildi syngja gospeltónlist og 
er því hér fyrst og fremst útaf 
tónlistinni 

97% 35% 37.5% 16% 7% 4.5% 

Ég vildi verða hluti af þessum 
hóp og er hér vegna þess að 
félagsskapurinn er góður  

99% 41% 31% 23% 3% 2% 

Fyrir mér hefur það trúarlegt 
gildi að syngja gospeltónlist  99% 48.5% 19.5% 15% 5% 12% 

Þetta er gospelkór og ég hef 
ekki haft löngun til þess að 
syngja aðra tónlist með öðrum 
kórum  

99% 36% 31% 17% 6% 10% 

Kórinn hefur gott orð á sér  99% 38% 26% 28% 3% 5% 
Ég þekkti fyrir fólk í kórnum  43% 27% 17% 19.5% 6.5% 30% 
Með kórnum fæ ég góða 
möguleika á að koma fram og 
syngja á tónleikum / við 
athafnir  

43% 17% 20.5% 31% 19.5% 12% 
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Ég var beðin/ um að syngja í 
kórnum  98% 11% 16% 16% 12% 45% 

Ég umgengst kórfélaga mína 
umtalsvert utan æfinga og 
tónleika  

43% 8.5% 17% 26% 27% 21.5% 

 

Í töflu 5 á blaðsíðunni hér á undan má sjá niðurstöður þar sem þátttakendur voru beðnir um að 

taka afstöðu til ýmissa fullyrðinga er varðar þeirra eigin kór og ástæður þess að þau syngja í 

gospelkór. Athygli vekur að þátttakendur eru mjög eða frekar sammála fullyrðingum er varða 

kórstjórnandann, t.d. eru 87% mjög eða frekar sammála því að fá góðan stuðning frá 

stjórnanda og tæp 80% gengu til liðs við sinn kór vegna þess að þau vildu syngja undir stjórn 

kórstjórnandans.  

Félagslífið fær einnig ágætan meðbyr, en 77,5% eru mjög eða frekar sammála því að 

félagslífið sé gott og 72% eru mjög eða frekar sammála því að þau séu í sínum kór vegna þess 

að félagsskapurinn sé góður og 65% eru því sammála að þau fái góða hvatningu frá 

kórfélögum sínum (þó ber að athuga að tæp 20% taka ekki afstöðu til þeirrar fullyrðingar). 

Hins vegar kemur í ljós að lítill hluti, eða 25% umgangast sína kórfélaga utan æfinga og 

tónleika. Tæpur helmingur þátttakenda (43%) þekktu fólk í sínum kór áður en þau gengu til 

liðs við hann og einungis 27% voru beðin sérstaklega um að ganga til liðs við kórinn. Hér 

virðist sem tengslanetið skipti einhverju máli en þó ekki með afgerandi hætti. 

Hvað metnað kórastarfsins varðar þá voru 82% mjög eða frekar sammála því að starf 

kórsins sé metnaðarfullt og 64% voru sammála því að kórinn hefði gott orð á sér en þó ber að 

hafa í huga að 28% tóku ekki afstöðu til þeirrar fullyrðingar. Þó vekur það athygli að ekki 

nema 38% eru sammála því að þau fái góð tækifæri á að koma fram á tónleikum og við 

athafnir og 31% taka ekki afstöðu til þeirrar fullyrðingar. Þessi niðurstaða er í ákveðnu 

ósamræmi við það hversu mikill afgerandi meirihluti er sammála því að kórastarfið sé 

metnaðarfullt. 

Þátttakendur voru sérstaklega spurðir út í afstöðu sína gagnvart gospeltónlist. Tæp 

73% voru mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu að þau séu í sínum kór fyrst og fremst 

útaf tónlistinni; að þau vildu syngja gospeltónlist og 60% svarenda voru því mjög eða frekar 

sammála að það væri trúarleg upplifun að syngja gospeltónlist. 67% eru mjög eða frekar 

sammála þeirri fullyrðingu að þau hafi ekki áhuga á að syngja aðra tónlist með öðrum kór. 

Þessar niðurstöður benda til þess að meirihluti þátttakenda myndu að öðrum kosti ekki ganga 

til liðs við aðra kóra en gospelkóra og því séu gospelkórar vettvangur fyrir þá einstaklinga 

sem ekki finna sig innan hefðbundinna, blandaðra kóra. 
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Í lok spurningakönnunar voru hafðar tvær opnar spurningar þar sem þátttakendum gafst 

tækifæri á því að koma með athugasemdir eða hugleiðingar sem þau höfðu áhuga á að koma á 

framfæri – annars vegar fengu þau að tjá sig um hvaða þætti þau myndu helst vilja breyta eða 

laga í sínum kór ef þau hefðu tækifæri til (spurning 20) og hins vegar gafst þeim kostur á að 

bæta einhverjum athugasemdum við að lokum (spurning 21). 

Alls svöruðu 44 þátttakendur af 94 (eða 47%) spurningu 20 er varðar þau atriði sem 

þau myndu vilja breyta í sínum kór (t.d hvað varðar félagslíf, listræna stjórnun, efnisval, 

tónleikahald, tónleikaferðir o.s.frv.). Flestir svarenda voru ánægðir með kórastarfið en þó 

komu fram nokkrar ábendingar er varða ýmsa þætti kórastarfsins. Einn svarenda kvartaði yfir 

kynjahalla, enda eru karlmenn í miklum minnihluta á meðal þátttakenda. Víða virðist það vera 

vandamál að fá karlmenn til að ganga til liðs við blandaða kóra og virðist þetta vandamál vera 

víða, ekki bara hér á landi (sjá Elorriaga, 2011; Sigrún Lilja Einarsdóttir, 2012). 

Flestir af svarendum töluðu um mikilvægi þess að styrkja félagslífið enn og betur, 

bæði innan kórs sem utan. Fram kom að tilhneiging væri í þá átt að einstakar raddir héldu sig 

of mikið saman á æfingum og því þyrfti að breyta. Einnig kom fram að efla mætti hópinn enn 

og frekar, t.d. með því að fara í æfingabúðir eða í tónleikaferðir erlendis. 

 Svarendur tjáðu sig lítið um efnisvalið almennt, þó töldu tveir þátttakenda að syngja 

mætti meira af hefðbundnum sálmum (þar sem kórinn væri jú kirkjukór) og að lagavalið 

mætti samanstanda af þekktari lögum. Að sama skapi kom fram ábending um að gott væri að 

fá meiri raddþjálfun, einkum þjálfun í að syngja í hljóðnema og það mæti vera meiri metnaður 

í starfinu en fram kom hjá einum þátttakenda að vinnubrögð mættu vera agaðri og taka þyrfti 

á mætingu kórfélaga með markvissari hætti. Sumir töluðu um að uppstilling á kórnum mætti 

vera betri. Nokkrir töluðu um að einsöngur mætti vera á höndum fleiri aðila að það væru 

yfirleitt þeir sömu sem syngju einsöng. Einn þátttakandi talaði um að það mætti einblína 

meira á kórinn en ekki einsöngvarana. Að sama skapi kom fram að e.t.v. þyrfti að endurskoða 

skipan í kórnum og jafnvel taka fólk í raddprufur til þess að athuga hvort þeirra raddir 

hentuðu gospelkór eður ei.  

Fram komu ábending um að kynna mætti betur starfsemi gospelkóra, t.d. í öðrum 

söfnuðum, með því að fara hringferð um landið og sýna fólki að það mætti brosa, klappa og 

stappa í kirkjum. 

 

Í lok spurningakönnunar (sp21) gafst þátttakendum tækifæri á að koma með athugasemdir 

sem þau vildu sérstaklega koma á framfæri. Alls svaraði 31 þátttakandi spurningunni (eða 

33%). Áberandi var hvað þátttakendur voru þakklátir í garð kórstjóranna og þakklátir fyrir að 
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fá að syngja í kórnum. Einhver vildi sjá fleiri kóra syngja gospel og þá fleiri færa kórstjóra 

sinna því starfi.  

Einn þátttakandi sagði:  

 

Að syngja gospel snýst ekki um að upphefja sjálfan sig, heldur vilt þú nota 

sönghæfileikana til að snerta við þeim sem þurfa huggun og von, að geta 

glatt aðra og fengið fólk til að taka þátt með klappi og söng. Það sem gleður 

mig mest er þegar maður syngur með kirkjunni en ekki fyrir kirkjuna. 

 

 Annar sagði:  

 

Gospelið rokkar og fyrir mér er það besta leiðin til að syngja með sálinni, 

ég held að í gospel kór sértu að syngja með sálinni ekki röddinni og hvort 

sem þú trúir á Jesús eða Guð þá er það á endanum þín eiginlega andlega 

upplifun sem þú öðlast með því að syngja þessa tónlist af einlægni sem er 

,,divine.” Nokkrir töluðu um að það bætti anda og heilsu að syngja í 

gospelkór. 

 

 

4.2.6. Samantekt 

 

Þegar rannsóknin var skoðu var áhugavert að sjá hvað mikill meirihluti þátttakenda voru 

sammála því að söngurinn veitti þeim meira sjálfstraust og lífsfyllingu. Athygli vekur að 

þátttakendur eru mjög eða frekar sammála fullyrðingum er varða kórstjórnandann, t.d. eru 

87% mjög eða frekar sammála því að fá góðan stuðning frá stjórnanda og tæp 80% gengu til 

liðs við sinn kór vegna þess að þau vildu syngja undir stjórn kórstjórnandans.  

Félagslífið fær einnig ágætan meðbyr, en 77,5% eru mjög eða frekar sammála því að 

félagslífið sé gott og 72% eru mjög eða frekar sammála því að þau séu í sínum kór vegna þess 

að félagsskapurinn sé góður og 65% eru því sammála að þau fái góða hvatningu frá 

kórfélögum sínum. Einnig vakti það athygli hvað menntunarstig þátttakenda er hátt. Yfir 50% 

þátttakenda eru með háskólamenntun, en það eru aðrar niðurstöður en komu fram í rigerð 

Sigrúnar Lilju Einarsdóttur frá 2009 voru  aðeins 39% þátttakenda með háskólamenntun. Er 

því um hærra menntunarstig að ræða hér. Tónlistamenntun er útbreidd hjá kórafólki; 63% 

með einhvers konar tónlistarmenntun, þar af 46% með formlega tónlistarmenntun af einhverju 

tagi (þ.e. tónlistarskóla). Aðein 27% hafa enga tónlistarmenntun (sjá mynd 7) en þessar 
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niðurstöður eru sambærilegar við niðurstöður Sigrúnar Lilju Einarsdóttur (2009) en þar voru 

24% en heldur fleiri höfðu tónlistarnám frá miðnámi og uppí háskólanám í þessari rannsókn.  

Flestir þátttakendur höfðu sungið í tvö ár í kór, eða 26% þáttakenda en meðalaldur 

kórfélaga var 43,2 ár. Einnig er athyglisvert að sjá hvað eru fáir karlmenn í kórunum. Það 

vakti athygli rannsakanda að sjá hve margir þátttakendur stunduðu íþróttir af einhverju tagi en 

aðeins 15 kórfélagar stunduði einhverja aðra list en tónlist. Afgerandi meirihluti eða 90% 

kórfélaga er skráð í trúarfélög og er aðeins 5,5 % er utan trúarfélaga enda var það upplifun 

73% kórfélaga fundu til trúarlegrar upplifunnar að syngja. Má leiða líkur að því að trúað fólk 

sæki frekar í að syngja í kórum sem flytja trúar tónlist en ella.  



GOSPELKÓR KÓPAVOGSKIRKJU 2012 
	  

69 Ragna Berg Gunnarsdóttir 
	  

5 UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  
 
Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar í ljósi rannsóknarspurninga 

þeirra sem lágu til grundvallar þessari rannsókn og þær ræddar í ljósi fræðanna. Jafnframt 

verða umræður um hagnýtt gildi rannsóknarinnar og komið með hugmyndir að frekari 

rannsóknum á þessu sviði. 

Eins og fram hefur komið eru rannsóknarspurningar þessa verkefnis eftirfarandi: 

 

• Hvernig eru íslenskir gospelkórar samsettir og hver er bakgrunnur þeirra sem syngja í 

gospelkórum? 

• Hver er tónlistarbakgrunnur, tónlistargeta (þ.e. mat kórfélaga á eigin getu) og 

tónlistarsmekkur þeirra sem syngja í gospelkórum? 

• Hverjar eru helstu ástæður þess að fólk velur að syngja í gospelkór umfram aðra kóra 

og hvaða þættir kórastarfsins hafa þar einkum áhrif? 

 

5.1. GOSPELKÓRAR Á ÍSLANDI – HVAÐ ER SVONA MERKILEGT VIÐ ÞÁ? 
 

5.1.1. Bakgrunnur og samsetning gospelkóra á Íslandi 

	  
Þegar niðurstöður rannsóknar eru skoðaðar kemur það bersýnilega í ljós að konur eru í 

meirihluta. Í Gospelkór Kópavogskirkju eru 3 karlar og 6 konur, en kórstjórinn valdi þetta 

hlutfall sjálfur. Í hinum kórunum fjórum er auglýst efti fólki og er mikill meirihluti þeirra sem 

svöruðu könnuninni konur enda mikill kynjahalli í kórunum fjórum sem könnunin var send 

til. Þýði rannsóknar var 111 (94 konur og 17 karlar) en af þeim sem svöruðu voru 77 konur 

(82%) og 17 karlar (18%)  Meðalaldur þátttakenda er 43,2 ár. Athygli vekur að um 40% 

þátttakenda eru undir fertugu. Til samanburðar má nefna að í rannsókn Sigrúnar Lilju 

Einarsdóttur frá 2009 eru 37% þátttakenda í 10 kórum undir fertugu en þó má geta þess að 

tveir af þátttökukórum voru sérstaklega skipaðir ungu fólki frá 18-30 ára.  

Þegar menntun kórfélaga er skoður kemur í ljós að þátttaka í kórastarfi hefur fylgni við 

hærra menntunarstig (sjá mynd 6). Yfir 50% þátttakenda eru með háskólamenntun, 17% með 

iðn- eða starfsmenntun en aðeins 6% með grunnskólamenntun. Þetta á einnig við þegar 

Gospelkór Kópavogskirkju er skoðaður kemur í ljós að 4 voru Háskólamenntaðir, aðrir voru 

með iðn- eða annarkonar menntun að baki. Í rannsókn Sigrúnar Lilju Einarsdóttur frá 2009 
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voru  aðeins 39% þátttakenda með háskólamenntun. Er því um hærra menntunarstig að ræða 

hér hjá þáttakendum þessa rannsókna.  

 

5.1.2. Tónlistarbakgrunnur, tónlistargeta og tónlistarsmekkur 

	  
Þegar tónlistarlegur bakrunnur er skoðaður hjá þátttakendum rannsónarinnar kemur 

bersýnilega í ljós að mikill meirhluti kórfélaga hafði einhverja tónlistamenntun að baki. 

Fróðlegt hefði verið að spyrja hvort sú menntun hefði byrjað á barnsaldri.  Tónlistamenntun er 

útbreidd hjá kórafólki; 63% með einhvers konar tónlistarmenntun, þar af 46% með formlega 

tónlistarmenntun af einhverju tagi (þ.e. tónlistarskóla). Aðein 27% hafa enga tónlistarmenntun 

(sjá mynd 7) en þessar niðurstöður eru sambærilegar við niðurstöður Sigrúnar Lilju 

Einarsdóttur (2009) en þar voru 24% en heldur fleiri höfðu tónlistarnám frá miðnámi og uppí 

háskólanám í þessari rannsókn. Aðeins einn úr Gospelkór Kópavogskirku hafði enga 

tónlistarmenntun að baki. Clarke (2010) talar um að þróun tónlistar barna sé háð góðri 

kennslu og tækifærum til þess að taka þátt í tónlistarlífi og að þau börn sem fái tækifæri til að 

taka þátt í tólistarlífi sé frekar líklegri en önnur til að halda áfram á fullorðinsárum (Clarke 

2010). Elorriaga talaði um að þegar kemur að söng og lestri nótna skiptir máli að nemandi 

hafi jákvæða reynslu til að tryggja að menn haldi því áfram þegar þeir verða fullorðnir 

(Elorriaga, 2011). Einnig talaði Clarke um að þeir sem ekki hafi reynslu af tónlist frá 

barnsaldri hafi minna sjálfstraust en þeir sem byrjuðu að læra sem börn og að þeir væru síður 

tilbúnir að kalla sig tónlistamenn (Clarke 2010). Það vakti athygli að mikið að kórfélögum 

töldu sig vera góða í nótnalestri og fljótir að læra löginn sem er mikilvægt því oft flytja kórar 

verk sín nótnalaust. Enda bendir Sloboda (1985) á  þrjú helstu stig í námshæfni við 

tólistarnám.  Fyrsti áfanginn er ,,hreinn” sjónlestur þar sem flytjandi er fær um að lesa nótur. Í 

öður lagi er það tiltekinn fjöldi  æfinga,  það er ekki nóg að geta  lesið nótur til að ná  árangri. 

Í þriðja lagi að tónlistamaður sé það vel æfður að hann geti jafnvel flutt tónlistin utanbókar 

(Sloboda, 1985). Og er því samhengi milli náms kórfélaga og nóttnalesturs hjá þeim.  

Durrant (2005) gerði um kórastarf í Svíþjóð og Finnlandi kom í ljós að kórfélagar 

vildu flytja ættjarðalög fremur enn aðra tónlist til þess að flytja erlendis. Líklega velja 

kórfélagar kóra eftir eigin tónlistasmekk (Durrant, 2005). Það virðist vera að kórarfélagar velji 

kóra eftir tónlistarsmekk en 72,5% að viðspyrjendum mínum völdu að syngja með gospelkór 

vegna tónlistarinnar og 63% hlusta mikið eða frekar mikið á gospeltónlist. 77% töldu að rödd 

þeirra passaði við flutning á gospeltónlist. Þegar skoðaður var tónlistasmekkur þátttakenda var 

kom í ljós að popptónlist og gospeltónlist eru þær tónlistartegundir sem þátttakendur er 
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hrifnastir af. Athygli vekur að klassísk tónlist og ópera eru neðarlega á listanum og tegundir 

eins og pönk, tecnho / electronic og rapp virðast ekki eiga uppá pallborðið hjá þátttakendum. 

Þessar niðurstöður eru ólíkar niðurstöðum Sigrúnar Lilju Einarsdóttur (2009) en þar var 

klassísk tónlist sú tegund tónlistar sem þátttakendur hlustuðu mest á og síðan kom popptónlist 

í kjölfarið. 

 

5.1.3. Gospelkórinn sem samfélag og trúarleg áhersla eður ei? 

 

Athygli vekur að niðurstöður varðandi fullyrðinguna um að það að syngja sé trúarleg reynsla 

átti hljómgrunn hjá 73% svarenda og allir meðlimir í Gospelkór Kópavogskirkju eru trúaðir. 

Sama má segja um þá fullyrðingu að þátttakendur syngi í kórnum fyrst og fremst útaf 

tónlistinni. Maður er manns gaman, flestir hafa gaman af því að hlusta á tónlist og margir 

gaman af því flytja hana. Eins og kemur fram í fræðikaflanum talar Hallam (2007) um að  

tónlist sé meðal annars notuð til skemmtunar og afþreyingar manna og stuðli  jafnframt að 

samskiptum milli manna og ólíkra þjóðfélagshópa (Hallam, 2005). Hvort friður sé í sálu 

vegna þess að fólk er í kirkju að hlusta á Guðs orð eða það er  tónlistin sem hefur þessi áhrif 

skal ekki segja, en líklega er það hvoru tveggja. Tala má um tónlist og söng sem alþjóðlegt 

tungumál sem hefur haft ýmsu hlutverki að gegna í mörgum menningarsamfélögum (Pétur 

Hafþór Jónsson, 2007). Fólk getur hlustað á tónlist og haft gaman af án þess að skilja orð af 

því sem er verið að syngja. 

Kórastarf hefur að einhverju marki verið rannsakað útfrá félagslegu sjónarhorni enda 

er kór í raun eins og lítið ,,samfélag”. Hóphyggja einkennir fyrst og fremst kórastarf þar sem 

hagsmunir hópsins ráða en ekki einstaklingshyggja. Hagsmunir heildarinnar eru alltaf efstir 

og vinna allir með það í huga. Hver og einn þarf að stilla sig saman  við aðra félaga kórsins 

t.d. í samhljómi. Hver og einn þarf að sanna sig fyrir hópnum þannig að hann sé velkomin til 

starfa með kórnum. Kórinn þarf að vinna sem einn maður og eru einstaklingarnir háðir hver 

öðrum (Triandis, 2001).  

 

5.1.4. Viðhorf til gospelkórastarfs – hvaða þættir hafa einkum áhrif? 

	  
Þegar viðtölin eru skoðuð og borin saman kemur í ljós að kórmeðlimirnir hafa svipaða skoðun 

á hlutunum þó þau séu afar ólíkar persónur. Allir töluðu  um að þau gerðu ekki miklar 

væntingar eða kröfur til kórsins annað en að meðlimir væru virkir og hefðu gaman af þessu.  
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Í spurningarkönnuninni segja 100% þeirra sem tóku afstöðu að þeir eru mjög eða 

frekar sammála þeirri fullyrðingu að það að syngja hafi jákvæð áhrif á þeirra andlegu líðan, 

91% voru mjög eða frekar sammála því að söngur hafi jákvæð áhrif á þeirra sjálfstraust og 

87% voru mjög eða frekar sammála því að söngur hafi áhrif á sína líkamlegu líðan. Þessar 

niðurstöður koma í sjálfu sér ekki á óvart og og eru nokkuð í samræmi við fyrri niðurstöður 

um áhrif kórsöngs á sjálfsmynd og almenna vellíðan (sjá fyrri rannsóknir um tengsl söngs og 

vellíðunar,  t.d. Chorus America, 2003; Clift og Hancox, 2001: Durrant, 2005; Langston og 

Barrett, 2008; Bailey og Davidson, 2005; Bell, 2008; Palmer, 2008 og Balsnes, 2012). Það má 

bersýnilega sjá þegar skoðuð upptökur af kóræfingum þetta tímabil að fólk kom oft þreytt á 

æfingar en fór heim endurnært. Aristóteles talar um að tónlist hafi  áhrif á líðan fólks, hvernig 

hún róar og göfgar andann og Platon taldi að allir ættu að nema tónlist til þess að þroska sál 

sína (Stamou, 2002). Rannsakandi getur staðfest fyrir sitt leyti að söngur eykur vellíðan og 

svo virðist sem sömu sögu sé  að segja um aðra kórmeðlimi í gospelkór Kópavogskirkju enda 

hafa þeir oft minnst á það eftir æfingar og messur.  

Skilyrði fyrir vellíðan í kórastarfi er að haldast þarf í hendur listrænn metnaður, 

jákvætt félagslegt umhverfi og kórstjórnandi sem bæði hefur hæfileika á sviði tónlistar og 

ekki síður hvað varðar félags- og samskiptafærni (Sigrún Lilja Einarsdóttir, 2009; Hallam, 

2007; Bailey og Davidson, 2005; Triandis, 2001; Durrant, 2005; Chorus America, 2003). Í 

rannsóknunum kemur einnig fram að kórstjórinn og lagaval hans hefur mikil áhrif á starfsemi 

og velíðun kórfélaga. Í niðurstöðum þessarar rannsóknar þar sem þátttakendur voru beðnir um 

að taka afstöðu til ýmissa fullyrðinga er varðar þeirra eigin kór og ástæður þess að þau syngja 

í gospelkór vekur það athygli að þátttakendur eru mjög eða frekar sammála fullyrðingum er 

varða kórstjórnandann, t.d. eru 87% mjög eða frekar sammála því að fá góðan stuðning frá 

stjórnanda og tæp 80% gengu til liðs við sinn kór vegna þess að þau vildu syngja undir stjórn 

kórstjórnandans.  

Félagslífið fær einnig ágætan meðbyr, en 77,5% eru mjög eða frekar sammála því að 

félagslífið sé gott og 72% eru mjög eða frekar sammála því að þau séu í sínum kór vegna þess 

að félagsskapurinn sé góður og 65% eru því sammála að þau fái góða hvatningu frá 

kórfélögum sínum. Þessar niðurstöður styðja að mestu leyti fyrri rannsóknir á kórastarfsemi 

en gefa (ásamt heimildarmyndinni) jafnframt hugmyndir og vísbendingar um það hvaða 

áskoranir nýir kórar þurfa að takast á við, einkum hvað varðar félagslega þáttinn og það að 

,,brjóta ísinn” í byrjun.  Þegar niðurstöður eru skoðaðar úr tilviksrannsókninni er einkum 

fimm atriði sem standa uppúr: Í fyrsta lagi kom í ljós að messusókn jókst í hinar óhefðbundnu 

messur þar sem gospelkórinn söng með undirleik hljómsveitarinnar. Í öðru lagi voru 
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væntingar kórfélaga til starfsins hófstilltar en þó stóðu helst til metnaðarfullrar dagskrár. Í 

þriðja lagi var upplifun þeirra af fyrstu æfingu kvíðablandin spenna þar sem þeim var dembt 

útí djúpu laugina með því að fara í gegnum mjög krefjandi útsetningar. Í fjórða lagi má nefna 

aðkomu stjórnandans, sem hafði afgerandi áhrif á listræna framgöngu kórsins með því að 

stuðla að jákvæðum anda, listrænum metnaði og að leyfa söngvurum að syngja einsöng, 

hverjum og einum. Síðast en ekki síst kom í ljós að með tímanum þéttist hópurinn og ræddu 

kórfélagar sérstaklega um gildi þess að hafa gott andrúmsloft innan hópsins – slíkt hafi ásamt 

aukinni söngþjálfun haft áhrif á gæði söngsins. Til frekari glöggvunar á helstu niðurstöðum er 

bent á meðfylgjandi drögum að heimildarmynd um fyrsta starfsár kórsins. Hafa ber þó í huga 

að þátttakendur í þessari rannsókn séu flestallir tónlistarmenn með umtalsverða 

tónlistarmenntun á bakinu og allir eru  með umtalsverða reynslu í tónlistarflutningi. 

Hugsanlega má  gera ráð fyrir að niðurstöður hefðu orðið öðruvísi ef hópurinn hefði verið 

blandaðri hvað varðar, reynslu, söngtækni og getu í nótnalestri.  

 

 

5.2. HAGNÝT GILDI RANNSÓKNAR OG HUGMYNDIR AÐ FREKARI 

RANNSÓKNUM 
 

Ekki hefur verið skrifað mikið um kórastarf á Íslandi en við leit fundust ritgerðir sem hægt 

hefur verið að styðjast við Önnur rannsóknin er um kirkjukóra (Veronica Österhammer, 2008) 

en hin um kórastarf í blönduðum kórum (Sigrún Lilja Einarsdóttir, 2009) eins og gerð hefur 

verið grein fyrir. Ljóst er að um óplægðan akur er að ræða í rannsóknum á kórastarfi og er 

þetta verkefni eitt skref í þeirri viðleitni að bæta þar um betur. Að sama skapi bjóða gögn þau 

sem söfnuðust við fyrirlögn spurningakönnunar uppá frekari greiningu, t.d. hvað varðar 

krosskeyrslur og fylgniútreikninga. 

Ein af afurðum þessarar rannsóknar, heimildarmyndin, gefur góða innsýn inn í 

starfsemi Gospelkórs Kópavogskirkju á sínu fyrsta starfsári. Vitað er um eina heimildamynd 

sem gerð hefur verið um kórastarf á Íslandi en sú mynd var um kvennakórinn Léttsveit 

Reykjavíkur (2004).  Á þessu sviði er verk að vinna.  Hægt væri að nýta heimildarmyndina og 

þróa hana áfram eða gera sambærilega mynd um stofnun annars konar kórs og bera þær 

saman.  

Við vinnu og gerð myndarinnar vöknuðu fleiri spurningar og var þá tekin ákvörðun 

um að senda út spurningakönnun til annarra gospelkór á landinu og kanna hvernig íslenskir 
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gospelkórar væru samsettir og hver bakgrunnur þeirra sem syngja í gospelkórum væri? Hver 

tónlistarbakgrunnur, tónlistargeta og tónlistarsmekkur þeirra sem syngja í gospelkórum væri? 

Hverjar eru helstu ástæður þess að fólk velur að syngja í gospelkór umfram aðra kóra og 

hvaða þættir kórastarfsins hafa þar einkum áhrif? Afar athyglisvert er að sjá hvað kórstjórar 

hafa mikil áhrif á val fólks í kórastarfi ásamt lagavali. Rannsakandi telur að niðurstöður 

þessara rannsóknar sé jákvæð fyrir kórstjóra þar sem þátttaka þeirra og lagaval hafa mikil 

áhrif á val þátttakenda í gospelkórunum. En um leið er það umhugsunarefni hvernig hægt væri 

að fá fleiri karlmenn til starfa, en í þessari rannsókn sést að mikill minnihluti eru karlmenn. Í 

þessari rannsókn kom fram að félagsleg tengsl skipuðu stóran sess í kórastarfi og margir 

töluðu um hvað það hefði góð áhrif að sjálfsmynd þeirra að syngja í kór. Ætti það að vera 

umhugsunarefni fyrir kórstjóra, sem og stjórnir kóra, að leggja áherslu á félagslega þáttinn 

ekki síður en þann tónlistarlega. Rannsakandi telur að niðurstöður þessarar rannsóknar feli í 

sér ýmsar góðar ábendingar sem geti hjálpað til við stofnun nýs kórs eða til að hrista upp í 

starfandi kórum. Áhugavert væri t.d. að rannsaka betur líðan fólks í kórum.  

 Mikill meirihluti þátttakenda eru trúaðir og væri fróðlegt að bera það saman við 

meðlimi í annarskonar kórum. Í rannsókninni kemur einnig í ljós að þátttakendur vilja sjá 

fleiri flytja gospeltónlist og kom sú hugmynd upp að gospelkórar færu um landið og kynntu 

tónlistina. Rannsakandi telur þá hugmynd góða og gæti nýst þeim sem huga hafa á að stofna 

kór eða eru kórstjórar í annars konar kórum.  

Við gerð þessarar ritgerðar komu upp fleiri spurningar sem gaman væri að skoða og 

hægt væri að nýta til frekari rannsókna. Fróðlegt væri að rannsaka hvers vegna svo fáir karlar 

velja gospelkór en svo margir karlar velja karlakóra. Þyrfti þá að taka viðtöl við meðlimi 

karlakóra (eða leggja fyrir spurningakönnun) og spyrja þá meðal annars hvort þeir hefður 

áhuga á því að syngja í gospelkór og af hverju þeir veldu karlakór fram yfir aðra kóra. 

Áhugavert væri einnig að bera saman annarskonar kóra, eins og Vocal project poppkór, og 

skoða hvort að fleiri karlar séu í kórum sem ekki flytja trúartónlist, en í Vocal project eru 75 

manns og þar af 20 karlar. Fróðlegt væri að vita hvort annars konar tónlist höfði betur til 

þeirra, en það kom rannsakanda  á óvart hvað fáir karlmenn eru í þessum fjórum gospelkórum 

sem tóku þátt í spurningarkönnuninni.  

Í þessari rannsókn kemur í ljós að meirhluti kórfélaga er undir fertugu gaman væri að 

skoða aldurssamsettningu annarra kóra. Til að nýta þessar rannsóknir til frekari rannsóna má 

skoða nokkur atriði. Eins og gerð rannsóknar á kirkjusókn við hefðbundnar og 

óhefðbundndnar  messur  og taka viðtöl við bæði kórstjóra og prest í Laugarneskirkju til að 

sjá hvort óhefðbundnar messur hafi haft áhrif á messusókn þar. Bera mætti þær niðurstöður 
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saman við messusókn við Kópavogskirkju í óhefðbundar messur þar. Einnig væri hægt að 

gera rannsókn á stórum kórum og bera saman við gospelkór Kópavogskirkju og skoða hvort 

það sé munur á hegðun og væntingum kórfólks þegar fleiri koma saman. Er það ósk 

rannsakanda að þessar rannsóknir geti nýtist öðrum, hvort sem það eru nemar, kórstjórar eða 

aðrir. 
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VIÐAUKAR 
 

VIÐAUKI 1 – SPURNINGALISTI FYRIR VIÐTAL 
 

1) Byrja viðtalið á því að biðja viðmælendur um að segja frá sjálfum / sjálfri sér, sínum  

bakgrunni 

2) Ertu gift/giftur eða í sambúð ?  

3) Er maki þinn einnig að vinna við tónlist/kór ? 

4) Hefur þú áður sungið í kór og hversu lengi? 

5) Ert þú menntuð/aður í söng- eða annars konar tónlist ? Hvað þá? 

6) Hefur þú aðra menntun? Hverja þá? 

7) Ertu í fleiri kórum? Ef svo er er mikill munur á þessum kór og þeim? 

8) Lýstu þinni getu við nótnalestur 

9) Lýstu fyrir mér þinni reynslu af kórum 

10) Hvaða væntingar hefur þú til kórsins ? 

11) Hvernig leið þér eftir fyrstu æfinguna ? 

12) En hvernig finnst þér núna ? 

13) er eitthvað sem þú vilt segja að lokum ? 

  

 

	    



GOSPELKÓR KÓPAVOGSKIRKJU 2012 
	  

83 Ragna Berg Gunnarsdóttir 
	  

VIÐAUKI 2 – UNDIRSKRIFT FYRIR VIÐTAL  
 

Kæri kórfélagi ert þú tilbúin/n að koma í viðtal hjá mér sem er tekið upp á myndband og ég 

mun nota í heimildarmynd mína sem ég er að vinna að í lokaverkefni mínu í mastersnámi í 

Menningarstjórnun. 

 

 

Undirskrift viðmælanda______________________________________________ 

 

Undirskrift spyrils ___________________________________________________ 
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VIÐAUKI 3 – BRÉF TIL KÓRFÉLAGA Í GOSPELKÓR KÓPAVOGSKIRKJU 
 

Kæru kórfélagar, 

 

Ég er í mastersnámi í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst og mig langar að gera 

lokaverkefni um kórinn okkar jafnvel heimildarmynd. Ég er búin að tala við Matta og hann 

gefur sitt samþykki. Ég mun taka upp æfingar og messur á myndband. Mig langar að vita 

hvort þið eruð til í að taka þátt í þessu með mér og koma í viðtal hjá mér en ég tek líka skýrt 

fram að þið eruð ekki skyldug til þess að taka þátt. Ég mun ræða þetta betur við ykkur á 

þriðjudaginn og segja ykkur betur frá þessu en ykkur er jafnframt velkomið að hafa samband 

við mig ef þið hafið einhverjar spurningar í síma 8996577, senda mér póst eða bara ræða við 

mig á æfingu. 

 

Kær kveðja, Ragna 
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VIÐAUKI 4 – BRÉF TIL KÓRSTJÓRNENDA GOSPELKÓRA VEGNA 

SPURNINGAKÖNNUNAR 
 

Góðan dag, 

 

Ragna Berg Gunnarsdóttir heiti ég og er í mastersnámi í menningarstjórnun við Háskólann við 

bifröst. Ég er að skrifa um gospelkóra og langar mig að biðja þig að senda spurningakönnun á 

kórfélagana sem starfa við kórinn þinn. Spurningakönnunninn tekur um 5-10 mínútur og þætti 

mér vænt um ef þú hvettir þitt fólk til þess að taka þátt. Ef þú ert með fleiri en einn gospelkór 

vinsamlega sendu könnunina á þá alla. 

 

Kær kveðja, 

Ragna Berg 
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VIÐAUKI 5 – BRÉF TIL KÓRFÉLAGA VEGNA SPURNINGAKÖNNUNAR 

 
Ágæti kórfélagi, 

 

Spurningakönnun þessi er hluti af meistaraverkefni mínu í menningarstjórnun við Háskólann 

á Bifröst en leiðbeinandi þessa verkefnis er Dr. Sigrún Lilja Einarsdóttir, lektor við Háskólann 

á Bifröst.  

 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf og bakgrunn kórfélaga sem syngja í 

íslenskum gospelkórum og af því tilefni vil ég biðja þig um að svara eftirtöldum spurningum, 

en það mun ekki taka þig nema 5-10 mínútur.  

 

Til þess að komast inná könnunina, vinsamlegast smelltu á þennan tengil, eða afritaðu 

hann inn í internetvafra:  

https://docs.google.com/forms/d/1DdsyAyxpPls6E11ODPfwQ0CTYHO3I6c5WcNNBMgRU

E/viewform  

 

Tekið skal fram að þér er hvorki skylt að svara einstökum spurningum eða 

spurningakönnuninni í heild sinni. Þó er öll þátttaka vel þegin. 

 

Spurningakönnunin er nafnlaus og ekki verður hægt að rekja einstök svör til þátttakenda. 

 

Með von um góð viðbrögð og með fyrirfram þökk, 

 

Ragna Berg Gunnarsdóttir 

Meistaranemi í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst 

 
  



GOSPELKÓR KÓPAVOGSKIRKJU 2012 
	  

87 Ragna Berg Gunnarsdóttir 
	  

VIÐAUKI 6 – SPURNINGAKÖNNUN 
 

1. Kyn 

Vinsamlegast veljið einn svarmöguleika 

• Karl 

• Kona 

 

2. Hvaða ár ertu fædd/ur? 

Vinsamlegast veljið einn svarmöguleika 

Flettigluggi .... 

 

3. Hjúskaparstaða 

Vinsamlegast veljið einn svarmöguleika 

• Gift/kvæntur 

• Í sambúð 

• Í fjarbúð 

• Einhleyp/ur 

• Fráskilin/n 

• Ekkja / ekkill 

 

4. Í hvaða trúfélagi ertu? 

Vinsamlegast veljið einn svarmöguleika 

• Í íslensku þjóðkirkjunni 

• Í kristnum söfnuði utan þjóðkirkjunnar 

• Í öðru trúfélagi utan þjóðkirkjunnar 

• Ég er utan trúfélaga 

 

5. Ef þú ert gift/kvæntur eða í sambúð/fjarbúð: Leggur maki þinn stund á kórsöng og/eða annan 

tónlistarflutning? 

Vinsamlegast veljið einn svarmöguleika 

• Já, maki minn syngur í sama kór og ég 

• Já, maki minn leggur stund á annan tónlistarflutning og syngur í sama kór og ég 

• Já, maki minn syngur í öðrum kór en ég 

• Já, maki minn leggur stund á annan tónlistarflutning og syngur í öðrum kór en ég geri 
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• Já, maki minn leggur stund á annan tónlistarflutning en kórsöng 

• Nei 

 

6. Menntun 

Vinsamlegast veljið hæstu prófgráðu 

• Grunnskólamenntun 

• Menntun á framhaldsskólastigi 

• Iðn- eða starfsmenntun 

• Stúdentspróf 

• Háskólamenntun – grunnnám (diplómanám / BS / BA / Bed eða annað sambærilegt 

nám) 

• Háskólamenntun – framhaldsnám (MA / MSc/ MEd/ MBA / Doktorsgráða eða annað 

sambærilegt nám á framhaldsstigi) 

 

7. Tónlistarmenntun 

Vinsamlegast veljið hæstu menntun/prófgráðu sem þú hefur lokið 

• Engin tónlistarmenntun 

• Einkatímar í hljóðfæraleik eða söng 

• Stutt námskeið í hljóðfæraleik eða söng 

• Tónlistarskóli – Grunnnám (1-3. stig, grunnpróf) 

• Tónlistarskóli – Miðnám (4. – 6. stig, miðpróf) 

• Tónlistarskóli – Framhaldsnám (7. – 8. stig, framhaldspróf) 

• Háskólamenntun – BMus / MMus / Doktorsgráða eða annað sambærilegt 

tónlistartengt nám á háskólastigi 

 

8. Í hversu mörgum kórum hefur þú sungið um ævina?  

Vinsamlegast veljið einn svarmöguleika 

Flettigluggi........ 

 

9. Í hversu mörg ár hefur þú sungið í kórum um ævina? 

Vinsamlegast veljið einn svarmöguleika 

Flettigluggi ....... 

 

10. Í hversu mörg ár hefur þú sungið í þessum tiltekna gospelkór sem þú syngur með? 
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Vinsamlegast veljið einn svarmöguleika 

Flettigluggi ..... 

 

11. Syngur þú í öðrum kór en gospelkór? 

Vinsamlegast veljið allt sem við á 

• Já, ég syng með kirkjukór 

• Já, ég syng með karlakór 

• Já, ég syng með kvennakór 

• Já, ég syng með atvinnumannnakór 

• Já, ég syng með blönduðum, óðháðum kór 

• Já, ég syng með poppkór 

• Já, ég syng með öðrum gospelkór 

• Nei, ég syng ekki með öðrum kór 

 

12. Stundar þú önnur áhugamál en kórsöng? 

Vinsamlegast veljið einn svarmöguleika 

• Já, hvaða? ___________ 

• Nei 

13. Hvaða önnur áhugamál hefur þú? 

Opin spurning 

 

14. Hversu mikið eða lítið hlustar þú á viðkomandi tónlistartegundir? 

Vinsamlegast veljið einn svarmöguleika í hverri línu 

Svarmöguleikar: Mjög mikið – frekar mikið – hvorki né – frekar lítið – mjög lítið 

• Klassíska tónlist (aðra en óperu- og kóratónlist) 

• Óperutónlist 

• Kóratónlist 

• Djasstónlist 

• Blústónlist 

• Gospeltónlist 

• Söngleikjatónlist 

• Popptónlist 

• Rokktónlist 

• Pönktónlist 
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• R&B tónlist 

• Techno / Electronic 

• Rapp 

 

15. Hversu oft eða sjaldan ferð þú á tónleika þar sem eftirtaldar tónlistartegundir eru fluttar? 

Vinsamlegast veljið einn svarmöguleika í hverri línu 

Svarmöguleikar: Mjög mikið – frekar mikið – hvorki né – frekar lítið – mjög lítið 

• Klassíska tónlist (aðra en óperu- og kóratónlist) 

• Óperutónlist 

• Kóratónlist 

• Djasstónlist 

• Blústónlist 

• Gospeltónlist 

• Söngleikjatónlist 

• Popptónlist 

• Rokktónlist 

• Pönktónlist 

• R&B tónlist 

• Techno / Electronic 

• Rapp 

 

16. Hefur þú sungið einsöng með kórum? 

Vinsamlegast veljið einn svarmöguleika 

• Já, ég hef sungið einsöng bæði með þessum gospelkór og öðrum kór 

• Já, ég hef sungið einsöng með þessum gospelkór 

• Já, ég hef sungið einsöng með öðrum kór 

• Nei, ég hef ekki sungið einsöng með kórum en hef áhuga á því 

• Nei, ég hef ekki sungið einsöng með kórum og hef ekki áhuga á því 

 

17. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirtöldum fullyrðingum er varða þína tónlistargetu? 

Vinsamlegast veljið einn svarmöguleika í hverri línu 

Svarmöguleikar: Mjög sammála – frekar sammála – hvorki né – frekar ósammála – mjög ósammála 

• Ég hef mjög góða og vel þjálfaða söngrödd 

• Söngrödd mín hæfir gospeltónlist mjög vel 
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• Ég á auðvelt með að syngja einsöng 

• Mér finnst ég syngja betur í hópi heldur en þegar ég syng ein/n 

• Ég  get lesið nótur án vandkvæða 

• Ég er fljót/ur að læra þau lög sem sungin eru í kórnum 

• Ég syng yfirleitt án nótna 

• Ég hef gott tóneyra og á auðvelt með að greina villur í flutningi 

• Ég á auðvelt með að leiða mína rödd og tek oft frumkvæði í því að leiðrétta villur 

	  

18. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum varðandi almennar ástæður 

þess að þú syngur í kór? 

Vinsamlegast veljið einn svarmöguleika í hverri línu 

Svarmöguleikar: Mjög sammála – frekar sammála – hvorki né – frekar ósammála – mjög ósammála 

• Að syngja hefur góð áhrif á mitt sjálfstraust 

• Að syngja hefur jákvæð áhrif á mína andlegu líðan 

• Að syngja hefur jákvæð áhrif á mína líkamlegu líðan 

• Að syngja hefur jákvæð áhrif á mína sköpunarþörf 

• Ég er trúuð / trúaður og fyrir mér er það trúarleg upplifun að syngja  

• Ég syng í kór fyrst og fremst útaf tónlistinni 

• Ég fæ heilmikið útúr því að syngja á tónleikum og við athafnir 

• Að syngja í kór lít ég á sem ákveðið framlag til samfélagsins og menningarlífsins í 

heild 

• Ég syng í kór vegna þess að mér finnst félagsskapurinn góður 

• Ég syng í kór vegna þess að mér finnst ég læra mikið á því 

 

19. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum varðandi þinn kór og ástæður 

þess að þú syngur í gospelkór? 

Vinsamlegast merkið við einn svarmöguleika í hverri línu 

Svarmöguleikar: Mjög sammála – frekar sammála – hvorki né – frekar ósammála – mjög ósammála – 

á ekki við 

• Ég valdi þennan kór vegna þess að ég var beðin um að syngja í kórnum 

• Ég valdi þennan kór vegna þess að kórinn hefur gott orð á sér 

• Ég valdi þennan kór vegna þess að mér finnst starf kórsins vera metnaðarfullt 

• Ég valdi þennan kór vegna þess að þetta er gospelkór og ég hef ekki haft löngun til 

þess að syngja aðra tónlist með öðrum kórum 
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• Fyrir mér hefur það trúarlegt gildi að syngja gospel-tónlist 

• Ég valdi þennan kór vegna þess að ég vildi syngja gospeltónlist og er því hér fyrst og 

fremst útaf tónlistinni 

• Ég valdi þennan kór vegna þess að með kórnum fæ ég góða möguleika á að koma 

fram og syngja á tónleikum / við athafnir 

• Ég valdi þennan kór vegna þess að ég vildi syngja undir stjórn kórstjórnandans 

• Ég fæ góðan stuðning frá kórstjórnanda 

• Ég valdi þennan kór vegna þess að andinn er jákvæður félagslíf kórsins er gott 

• Ég valdi þennan kór vegna þess að ég þekkti fólk í kórnum 

• Ég umgengst kórfélaga mína umtalsvert utan æfinga og tónleika 

• Ég fæ góða hvatningu frá mínum kórfélögum 

• Ég valdi þennan kór vegna þess að ég vildi vera hluti af þessum hóp og er hér vegna 

þess að félagsskapurinn er góður 

 

20. Ef þú fengir að ráða, hverju myndir þú breyta í þínum kór (t.d. hvað varðar félagslíf, 

efnisval, stjórnun, tónleikahald, tónleikaferðir eða annað?) 

Opin spurning 

 

 

21. Er eitthvað að lokum sem þú vilt koma sérstaklega á framfæri? 

Opin spurning 

 


