
 

 

Adam eða Eva: hvar eru konurnar? 

Kynjaskekkja í viðhorfum til hljóðfæraleikara í djasstónlist 

Guðbergur Geir Jónsson og Signý B. Laxdal Valgarðsdóttir 

Lokaverkefni til B.Sc.-gráðu 

Sálfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið 

  



  

 

 

Adam eða Eva: hvar eru konurnar? 

Kynjaskekkja í viðhorfum til hljóðfæraleikara í djasstónlist 

Guðbergur Geir Jónsson og Signý B. Laxdal Valgarðsdóttir 

Lokaverkefni til B.Sc.-gráðu í sálfræði 

Leiðbeinandi: Hulda Þórisdóttir 

 

Sálfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2017 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í sálfræði og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Guðbergur Geir Jónsson og Signý B. Laxdal Valgarðsdóttir 2017 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, Ísland 2017



  

 

 

Útdráttur 

Rannsóknir hafa sýnt að verk kvenna sem höfundar djasstónlistar séu síður metin að 

verðleikum heldur en verk karla. Aðrar rannsóknir hafa sýnt mikla skekkju í viðhorfum 

fólks til hljóðfæravals eftir kyni. Í þessari rannsókn var athugað hvort upplifun fólks á 

flutningi hljóðfæraleikara í djass væri kynjaskekkt, þ.e. að upplifunin færi eftir því hvort 

kona eða karlmaður sé sagður vera flytjandi. Þátttakendur í rannsókninni voru 80 alls og 

helmingur þeirra hlustaði á útgáfu þar sem hljóðfæraleikarinn var sagður karlmaður en  hinn 

helmingurinn hlustaði á útgáfu þar sem kona var sögð vera hljóðfæraleikarinn. Þar að auki 

voru þátttakendur beðnir um að meta hversu vel sex orð áttu við um flutninginn en orðin 

voru hefðbundin kvenleg eða karlmannleg lýsingarorð. Niðurstöðurnar sýndu ekki mun á 

upplifun fólks eftir kyni flytjanda en minniháttar áhrif fundust fyrir lýsingarorðin. 

Karlkynsflytjandinn var metinn kraftmeiri heldur en konan, sem er í samræmi við skekkju  

í fyrirfram gefnum hugmyndum um kynin.  
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Á Íslandi er mikil gróska í tónlistarlífinu og menningu. Fjölmargar tónlistarstefnur má hér finna 

svo sem klassík, blús, rapp, djass, popp, rokk, raf- og samtímatónlist, svo fátt eitt sé nefnt. Eins 

og víðar í okkar samfélagi virðist sú hefð enn ríkja hér á landi að karlmenn séu og hafi ávallt 

verið ráðandi í tónlist. KÍTÓN, félag tónlistarkvenna á Íslandi, var stofnað árið 2012 í kjölfar 

þess að eingöngu 4% þeirra sem voru tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna voru konur 

(Kristín Sigurrós Einarsdóttir, 2016). Tónlistarkonur vildu með félaginu vekja athygli á starfi 

sínu og mynda samstöðu í því karllæga umhverfi sem þær starfa. Karlmenn eru mun sýnilegri 

í íslenskri tónlistarsenu og mikil umræða hefur skapast um hlutdeild kvenna í bransanum meðal 

annars af félaginu KÍTÓN. Í viðtali við Fréttatímann sagði Ragga Gísla frá því þegar hún 

manaði sjálfa sig til þess að stofna kvennarokksveitina Grýlurnar árið 1981 og þeim misjöfnu 

viðtökum sem þær fengu. Almennt var umtalið um þá hljómsveit gott en margir strákar í 

bransanum voru þó ekki hrifnir. „Veit ekki hvort það var vegna þess að þetta var kraftmikil og 

ákveðin kvennarokkhljómsveit sem var alls ekki að afsaka sig eða þeim fannst við ekki nógu 

flinkar.“ (Hannes Friðbjarnarson, 2015). Hugmyndin að baki Grýlunum var að rísa gegn 

staðalmyndum um konur almennt og þá sérstaklega konur í tónlist en það féll ekki í kramið hjá 

öllum. Á þeim árum þótti þetta hálfgerð innrás á yfirráðasvæði karla og slíkt virðist tíðkast enn 

í dag.  

Samkvæmt Global Gender Gap Index er hvergi betra að vera kona í heiminum en á Íslandi 

(World Economic Forum, 2015). Þrátt fyrir þessa viðurkenningu í samanburði við önnur lönd 

þá eiga konur enn undir högg að sækja á mörgum sviðum. Þær eru til að mynda ekki metnar 

fyrir verk sín á sömu forsendum og karlar og enn í dag er komið öðruvísi fram við þær vegna 

kyn þeirra. Katla Njálsdóttir sem leikur í kvikmyndinni Hjartasteini sem sýnd var í ársbyrjun 

2017, vakti athygli á þeim ólíku spurningum sem hún fékk eftir leik sinn þar samanborið við 

karlleikara í sömu kvikmynd. Hún var spurð út í ástarlífið, vinkonur og fleira „kvenlegt“ en þeir 

voru einungis spurðir um frægð og frama (Lára Halla Sigurðardóttir, 2017). Á einu ári þar sem 

yfir tíu þúsund fréttir og þættir voru greindir reyndust konur aðeins vera 33% viðmælenda en 

karlar 67% (Freyr Bjarnason, 2016). Hildur Kristín Stefánsdóttir, tónlistarmaður vann Íslensku 

tónlistarverðlaunin fyrir popplag ársins 2016 og í kjölfar þess urðu miklar umræður urðu um 

þau verðlaun í fjölmiðlum. Frosti Logason, stjórnandi útvarpsþáttarins, Harmageddon gaf til að 

mynda í skyn að konum væru einungis veitt þessi verðlaun vegna þess að þær væru konur og 

það væri í samræmi við „pólitíska rétthugsun“ á Íslandi (Tryggvi Páll Tryggvason, 2017). Björk 

Guðmundsdóttir, heimsfræg söngkona, hefur sjálf stigið fram og sagt frá eigin reynslu af starfi 

í tónlist. „Mig langar til þess að styðja ungar stúlkur á tvítugsaldri og segja þeim: Þú ert ekki 

bara að ímynda þér þetta. Þetta er erfitt. Allt það sem strákur segir einu sinni, þarft þú að segja 
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fimm sinnum [...]“ sagði Björk í viðtali við tónlistarvefritið Pitchfork. Í því viðtali lýsti hún því 

að hafa þurft að draga sig í hlé og láta sem hennar eigin hugmyndir hefðu verið hugmyndir 

karlmannanna sem hún spilaði með (Pitchfork, 2015). Það er bersýnilega ráðrúm fyrir aukna 

viðurkenningu og vitund um það ólíka viðmót og umhverfi sem mætir tónlistarfólki byggt á 

kynferði þeirra.  

Staðalmyndir eru mikilvægur hluti af skilningi fólks á eigin umhverfi. Þær spara tíma og 

einfalda flokkun allra þeirra áreita sem verða á vegi okkar. Eitt hið allra fyrsta sem við gerum 

þegar við hittum nýja manneskju er að flokka hana eftir kyni og fólki finnst það jafnvel hálf 

óþægilegt ef það er ekki fullkomlega ljóst. Eftir því sem upplýsingar eru margræðari, því meiri 

verður tilhneiging fólks til þess að grípa til fyrirfram gefinna hugmynda og staðalmynda (Fiske 

og Taylor, 1991). Einnig virðast staðalmyndir um kynin koma fram þrátt fyrir að það sé ekki 

beinlínis talað um karl eða konu heldur einungis orð sem tengjast kynjunum í gegnum lærð 

tengsl. Fólk tengir hjúkrunarfræðing frekar við konur og vélvirkja við karlmenn þrátt fyrir að 

þessi orð geti átt við bæði kynin. Ferlið sem á sér stað við mótun þessara staðalmynda virðist 

að mestu vera ómeðvitað (Banaji og Hardin, 1996). Það sama á einnig við þegar fólk metur 

hæfni kvenna og karla til ýmissa starfa og þegar hægt var að draga fleiri ályktanir af margræðum 

upplýsingum þá jukust líkurnar á kynjabundinni skekkju á kostnað kvenna (Nieva og Gutek, 

1980). Það segir okkur að staðalmyndir séu ekki alltaf af neikvæðum toga en samkvæmt 

algengri skilgreiningu eru það fordómar að hafa neikvæð viðhorf um ákveðin hóp af fólki en 

þegar þau hafa áhrif á hegðun þá verður það mismunun. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á 

staðalmyndum, fordómum og mismunun í kjölfar hugrænnar áherslu í félagssálfræði (Dovidio 

og félagar, 1996). Áratugum síðar eru fræðimenn þó ekki sammála um hver raunverulega staða 

sé eða hvaða framfarir hafi átt sér stað. Frank Landy (2008) sagði rannsóknir á staðalmyndum 

og kynjamismunun vera á villigötum og að rannsakendur beittu misvísandi leiðum til þess að 

sýna fram á áhrif þeirra á vinnustöðum. Grein hans vakti harðorð svör annarra fræðimanna og 

Heilman og Eagly (2008) skrifuðu mótsvar þar sem þær fóru skipulega yfir hæpnar forsendur, 

glæfralegar ályktanir og staðhæfingar hans um rannsóknir á staðalmyndum og mismunun. Þær 

sögðu Landy fullyrða að auðvelt væri að sniðganga staðalmyndir og að það væri tíður atburður, 

en raunin væri þó sú að það væri afar flókið og alls ekki svo algengt. Þegar konur leita í 

hefðbundin karlastörf er tilhneigingin enn sú að þær eru álitnar vanhæfari til starfsins og ef 

hegðun þeirra víkur frá tiltekinni staðalmynd kvenna, til þess að falla betur að karlastarfinu, þá 

er þeim refsað fyrir það. Ef konur ná árangri í starfi sínu og fara fram úr væntingum, þá líkar 

fólki jafnvel illa við þær og þær geta orðið fyrir félagslegri útskúfun (Heilman, 2012). 

Niðurstöður rannsókna hafa einnig sýnt að þegar karlar og konur eru metin verður 
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kynjaskekkjan minni þegar báðir aðilar eru mjög hæfir til starfsins. Hins vegar virðist halla 

meira á konur þegar báðir einstaklingar eru meðal-hæfir. Þetta bendir til þess að konur þurfi að 

skara verulega fram úr til þess að fá sömu viðurkenningu og karlar (Koch, D‘Mello og Sackett, 

2015). Í rannsókn Þórs Steinarssonar (2012) á launamun kynjanna hjá Reykjavíkurborg bentu 

niðurstöður helst til þess að ólík vinnumenning kynjanna hefðu áhrif á aukagreiðslur og það ylli 

því að konur byggju ekki við sömu launakjör og karlar. Karlamenningin hefði frjálsari viðhorf 

til aukagreiðslna og verklagsreglna en kvennasvið Reykjavíkurborgar virtist líklegra til að fara 

eftir settum reglum. Þarna virðist vera um merkjanlega mismunun að ræða einungis út frá kyni 

einstaklinga og því er ástæða til að velta fyrir sér hvort slík mismunun eigi sér einnig stað í 

annarskonar starfsumhverfi eins og til að mynda í tónlistarheiminum. 

Í rannsókn Láru Rúnarsdóttur og Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2013) var rýnt í 

tónlistarumhverfi kvenna á Íslandi, einkum í popp-og rokktónlist. Þar var fjallað um stöðu 

kvenna á ýmsum sviðum tónlistar svo sem umfjöllun, útgáfu, útvarpsspilun og framkomu. 

Höfundar söfnuðu gögnum úr fjölmörgum áttum; frá helstu fjölmiðlum, ljósvakamiðlum, 

félögum og tónlistarverðlaunum. Þar kom meðal annars í ljós að karlmenn væru formenn í átta 

stærstu félögum sem tengdust tónlistariðnaði á Íslandi en konur væru aðeins formenn í þremur 

félögum. Mikill meirihluti stjórnarmanna voru karlmenn, það voru engar konur í stjórn tveggja 

stórra félaga en þær sátu í einhverjum mæli í varafulltrúasætum. Þetta er í nokkru samræmi við 

kenninguna um glerþakið (e. glass ceiling) sem segir að vegna ósýnilegra hindrana í 

samfélaginu þá virðast konur ekki fá lykilstöður í efstu þrepum valdapýramídans (Þorgerður 

Þorvaldsdóttir, 2002). Það voru eingöngu karlar sem stjórnuðu helstu 

tónlistarútgáfufyrirtækjum landsins og þeir voru einnig oftar stjórnendur tónlistarhátíða. Rás 1 

var eina útvarpsstöðin þar sem konur voru í meirihluta þáttagerðarmanna, en karlar voru í 

yfirgnæfandi meirihluta hjá öðrum útvarpsstöðvum eins og Rás 2, Bylgjunni, X-inu og FM957. 

„Í tónlistargagnrýni á plötur tónlistarkarla virðist tilhneigingin vera sú að karlar séu fullmótaðir 

snillingar sem búa yfir miklu öryggi og vita nákvæmlega hvað þeir vilja. Þetta má sjá glöggt í 

fjöldanum öllum af umfjöllunum um plötur tónlistarkarla“ segja þær Lára Rúnarsdóttir og Gyða 

Dröfn Pétursdóttir, höfundar, um orðræðu í tónlistargagnrýni (2013). Orðræðugreining á 

tónlistargagnrýni sýndi mynstur af því að konur væru oft sagðar minimalískar en karlar 

frumlegir, sniðugir og skemmtilegir. Þessi minimalismi eða naumhyggja gæti raunar 

endurspeglað það rými sem þær fengju yfirleitt innan um karlana (2013). 

Í lokaritgerð sinni til MA-gráðu í kynjafræði fór Lára Rúnarsdóttir (2015) ítarlega yfir 

viðhorf ýmissa málsaðila til tónlistarkvenna í popp- og rokktónlist. Þar var meðal annars fjallað 
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um þáttastjórnendur sem vildu vekja athygli á kynjahalla og aðra sem töldu engan vanda vera 

til staðar. Algengt er að þeir sem njóta ákveðinna forréttinda geri sér ekki grein fyrir þeim. 

Mikið virtist einnig bera á því að karlmenn væru viðmið og að konur jöfnuðust ekki á við þá af 

ýmsum ástæðum, oft persónulegum eða einstaklingsbundnum. Vandamálið væri þannig þeirrar 

konu sem um væri rætt hverju sinni eins og virtist vera tilfellið í máli Frosta og Hildar, en ekki 

væri um víðtækari vanda að ræða. Þórir, sem hefur starfað í tónlistariðnaðinum í 40 ár segir: 

[...] þeirra sýn var karllæg skilurðu og konur hafa bara ekki átt framan af upp á 

pallborðið, þetta breytist með Röggu Gísla ... en ég man líka að þegar Grýlurnar komu 

fram þá hlógu menn, þær geta ekki neitt, þær kunna ekki á hljóðfærin og bla bla bla, 

þetta var svona mantran sem fór í gang (Lára Rúnarsdóttir, 2015, bls. 44). 

 

Þessi ummæli eru greinilega í samræmi við hennar eigin upplifun, en Ragnhildur Gísladóttir 

sagði: „Grýlurnar hafi mætt allskonar fordómum á þessum tíma, en aðallega frá körlunum í 

bransanum“ (Hannes Friðbjarnarson, 2015). Rokkið á níunda áratugnum og djass í dag eru tvær 

ólíkar tónlistarstefnur á ólíkum tímum en eiga þó margt sameiginlegt. Djass er rytmísk 

tónlistarstefna sem rekur uppruna sinn til New Orleans í upphafi 20. aldar og hefur oft þéttan 

takt, fyrirfram samda og sjálfsprottna laglínu. Frægustu djassleikararnir frá upphafi eru nöfn á 

borð við Miles Davis, Charlie Parker og Louis Armstrong. Það voru karlmenn sem sköpuðu 

djass og það eru fyrst og fremst karlmenn sem hafa orðið frægir fyrir djass. Það virðist vera 

fastheldin hefð að djass sé tónlist karlmanna. Í ráðandi karlamenningu djass er erfitt fyrir konur 

að skapa sér feril í bransa sem gerir alls ekki ráð fyrir þeim. Hefð verður að staðalmynd, það 

eru karlar sem semja og flytja djass, ekki konur. Á meðan konur sækja í sig veðrið í mörgum 

listgreinum virðist sem djass hafi þá sérstöðu að ríghalda í þá hefð að karlmenn séu betur til 

þess fallnir að leggja stund á þá tónlistargrein. Djass tónlist er oft spiluð með mörgum 

blásturshljóðfærum og slagverki sem konur spila síður á. 

Íslensku tónlistarverðlaunin, ÍSTÓN, eru mikilvægur vettvangur fyrir íslenskt tónlistarfólk. 

Verðlaunin eru veitt í mörgum flokkum, meðal annars djass og blús fyrir plötu ársins, tónverk 

ársins, lagahöfund ársins, tónlistarflytjanda ársins og björtustu vonina. Ekki hefur mikið borið 

á konum innan djass og blús flokkanna en síðastliðin þrjú ár hefur einungis ein kona unnið 

verðlaun ár hvert á móti rúmlega tuttugu körlum. Engin kona fékk verðlaun árið 2013 (Íslensku 

tónlistarverðlaunin, e.d.). Þetta er sérstaklega áhugavert í ljósi þess að árið 2016 og 2014 voru 

það Sara Blandon, söngkona, og Anna Gréta Sigurðardóttir, píanisti og lagasmiður, sem fengu 

verðlaunin bjartasta vonin. Þær eru báðar hluti af þeim fámenna hópa kvenna sem útskrifast 

hefur úr djassdeild FÍH. Árið 2015 vann Sunna Gunnlaugsdóttir verðlaun sem flytjandi ársins, 

en hún hefur starfað sem djasspíanisti í mörg ár . Konurnar þrjár eiga það sameiginlegt að hafa 
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skarað fram úr á sínu sviði með áberandi hætti. Í samtölum við þáttastjórnendur í útvarpi virðist 

jaðarsetning kvenna einkum felast í því að konur geti einungis fengið aðgang ef þær eru 

heimsfrægar, en karlar geti betur komið nærri án þess að hafa náð sama árangri (Lára 

Rúnarsdóttir, 2015). Það vekur upp spurninguna hvort það sama eigi við um tónlistarverðlaun, 

að konur þurfi bara að leggja þeim mun meira á sig til þess að eiga möguleika á þeim. Tómas, 

fyrrum stjórnarmaður ÍSTÓN, segir kynjavinkil ekki vera hluta af ákvarðanaferlinu. 

Þetta er bara niðurstaða sem að ég leyfi mér að fullyrða að er ekki tekin út frá neinum 

kynjahugsunum, þetta eru bara plötur og lög og flytjendur, höfundar og ég leyfi mér að 

vona að það sé enginn að hugsa um kyn (Lára Rúnarsdóttir, 2015, bls. 46). 

 

Hér er karl í lykilhlutverki sem virðist ekki gera sér grein fyrir ójafnri stöðu kynjanna í tónlist. 

Ef enginn væri að hugsa um kyn þá myndu konur sennilega ekki þurfa sérstakan vettvang eins 

og Freyjujazz eða KÍTÓN til þess að koma fram og vera hluti af tónlistarsenunni. Karlar eru 

vafalaust bæði leiðandi og fyrirferðarmestir í djassi á Íslandi. Frá upphafi tónlistarskóla FÍH, 

Félags íslenskra hljómlistarmanna, árið 1987 hafa alls 148 útskrifast með burtfararpróf úr 

djassdeild. Meðal þeirra eru þjóðkunnugt tónlistarfólk eins og Ragnheiður Gröndal, Sigríður 

Thorlacius og Samúel J. Samúelsson. Skólinn hefur ákveðna sérstöðu með áherslu á rytmíska 

tónlist eins og djass. Af þeim 148 einstaklingum eru einungis 16 konur. Konur eru því í miklum 

minnihluta eða alls 10,8% útskrifaðra nemenda djassdeildar FÍH. Tólf konur lærðu söng, ein á 

rafgítar, ein á píanó, ein á selló og ein á trompet. Almennt virðast konur vera viðurkenndar sem 

söngkonur en hlutverk þeirra sem hljóðfæraleikarar er ekki eins sjálfsagt. Í vor hóf Sunna 

Gunnlaugsdóttir tónlistaröðina Freyjujazz sem eru vikulegir tónleikar þar sem að minnsta kosti 

ein kona er alltaf meðal flytjenda. Í viðtali við Fréttablaðið sagði Sunna frá því að stúlkur væru 

í miklum meirihluta á lúðrasveitaræfingu og velti því fyrir sér hvað hafi orðið um þær allar. 

Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir, ein tónlistarkvennanna sem tekur þátt í Freyjujazz, segist stundum 

hafa upplifað djass eins og hún hafi villst á karlaklósettið (Magnús Guðmundsson, 2017). Sú 

staðreynd að það sé þörf og grundvöllur fyrir slíkt framtak fyrir konur undirstrikar mikilvægi 

þess. Rósa Guðrún Sveinsdóttir, ein af  söngkonunum sem hefur útskrifast frá FÍH, spilar einnig 

á baritónsaxófón. Það er stærri og dýpri útgáfa af hefðbundnum saxófón. Í viðtali við Rósu fyrir 

hönd Hugvísindasviðs Háskóla Íslands segir blaðamaður um hana: 

[...] mér verður hugsað til þess þegar ég sá Rósu fyrst á sviði munda baritónsaxinn sinn 

innan um hafsjó af karlkyns blásurum. Mér fannst hún ótrúlega töff á sviði og óskaði 

þess að fleiri konur myndu brjóta þessi ósýnilegu og óskilgreindu mörk milli stráka- og 

stelpnahljóðfæra. (Steinunn Lilja Emilsdóttir, 2014). 
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Þrátt fyrir ofangreinda tilvitnun þá virðist enn vera ákveðin skekkja á milli kynjanna í vali á 

hljóðfærum. Einn áhrifavaldur sem gæti haft áhrif eru kynbundnar staðalímyndir um hljóðfæri. 

Í rannsókn Abeles og Porter (1978) voru þátttakendur beðnir um að ímynda sér að þeir væru 

foreldrar nemenda í fimmta bekk. Síðan var spurt hvaða hljóðfæri þeir myndu helst velja fyrir 

barn sitt, annars vegar ef það væri sonur og hins vegar dóttir. Í ljós kom að þátttakendur væru 

líklegri til að velja flautu, klarinett og fiðlu fyrir dótturina en trompet, trommur og básúnu fyrir 

soninn. Delzell og Leppla (1992) beittu svipuðum aðferðum í rannsókn sinni á nemendum í 

fjórða bekk þar sem þeir voru beðnir um að meta hvaða hljóðfæri pössuðu best við stúlkur og 

stráka. Nemendur töldu trommur, saxófón og básúnu henta strákum best en flautu, klarinett og 

fiðlu fyrir stúlkur. Strax frá barnaskólaaldri eru einstaklingar tilbúnir að leggja mat á 

hljóðfæraval þar sem eini útgangspunkturinn er kyn. Þessar niðurstöður hafa verið endurteknar 

með fleiri hljóðfærum þar sem sömu hljóðfæri eru metin ýmist kvenleg eða karlmannleg. 

Þátttakendur höfðu ýmist tónlist sem aðalfag í háskóla eða ekki, en þeir sem höfðu tónlist sem 

aðalfag mátu karlmannlegu hljóðfærin enn ýktara ef til vill vegna reynslu þeirra af 

kynjaskiptingu innan tónlistargeirans (Griswold og Chroback, 1981). Vissulega eru þættir í fari 

einstaklinga sem hafa áhrif á hljóðfæraval, en það ætti ekki að vera kyn. Bæði stúlkur og strákar 

geta verið smávaxin, stórbeinótt eða með langa handleggi eða fingur. Valið ætti mun fremur að 

ganga út frá því að geta spilað á hljóðfærið án vandræða; sem á við um flest hljóðfæri. Að geta 

lyft og haldið á þungu hljóðfæri eins og túbu gæti verið vandi fyrir mjög smágerðan ungan 

einstakling og þá er auðvitað mikilvægt að taka tillit til þess án tillits til kyns. 

Það eru ekki einungis frásagnir kvenna í tónlist sem benda til þess að það halli raunverulega 

á konur innan starfssviðsins. Í eigindlegri rannsókn McKeage fór hún yfir margvíslegar ástæður 

þess að konur entust ekki í djass. Þar kom í ljós að það væri meðal annars vegna skorts á 

fyrirmyndum (McKeage, 2014). Í gegnum tíðina hafa fáar konur orðið þekktar fyrir djass, þá 

sérstaklega sem hljóðfæraleikarar frekar en söngkonur eins og Billie Holiday. Það er erfitt að 

segja hvers vegna karlmenn eiga auðveldara með að stíga á framabraut djassins. Í yfirlitsgrein 

Fredericksen (2000) um stöðu stúlkna í kennslustofunni voru margvíslegar mögulegar ástæður 

taldar upp. Meðal annars að staðalmyndir um hegðun kvenna gætu verið ósamrýmanlegar 

hinum hefðbundna djassleikara. Í spuna þar sem margir leikarar spila saman er mikilvægt að 

vera sjálfsöruggur og þora að taka af skarið, en félagsleg gildi kveða á um að konur skuli vera 

kurteisar og hlédrægar í framkomu. Þetta getur verið orsakavaldur þess að konur séu meira til 

baka á æfingum og fái þar af leiðandi minni athygli og æfingu í sviðsframkomu. Þessi afstaða 

kvenna virðist einnig eiga við þegar þær upplifa ósanngjarna framkomu en þegja í 
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mótmælaskyni (Fredericksen, 2000). Það lítur út fyrir að allt frá barnsaldri hafi ólík kynhlutverk 

hljóðfæraleikara greinileg áhrif á möguleika þeirra og tækifæri til ferils innan djass. 

Sálfræðingurinn Philip Goldberg (1968) þróaði rannsóknaraðferð sem miðaði að því að 

athuga hvort bæði konur og karlar hefðu almennt kynjaskekkt viðhorf til fólks. Goldberg og 

félagar fengu háskólastúlkur til þess að meta nokkur starfssvið á vídd sem flokkaði starfið sem 

hefðbundið kvennastarf eða hefðbundið karlastarf. Næst áttu þær að meta blaðagreinar þar sem 

höfundur var nafngreindur annað hvort sem kona eða karlmaður, án þess að vekja sérstaklega 

athygli á því og þátttakendur vissu því ekki hvað væri raunverulega verið að skoða. Síðan voru 

þær beðnar um að meta ýmsa eiginleika skrifanna. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að óháð 

starfssviði höfundarins þá gáfu stúlkurnar greininni hærri einkunn og mátu höfundinn hæfari, 

þegar það var karlmaður sem var undirritaður höfundur. Það var því í samræmi við aðaltilgátu 

þeirra, en að auki áttu þeir von á því að þessi kynjaskekkja yrði minni eftir því sem starfssviðið 

væri meira hefðbundin kvennastétt en svo var ekki. Stúlkurnar virtust, óháð því hvort karlmenn 

væru almennt ráðandi á sviðinu, meta orð þeirra frekar að verðleikum (Goldberg, 1968). Hin 

víðfræga rannsókn Goldberg vakti mikla athygli á sjöunda áratug síðustu aldar og hafa 

fræðimenn endurtekið hana og fengið sömu niðurstöður á fjölmörgum sviðum. 

Allsherjargreining sem gerð var á 119 rannsóknum, sem notuðu Goldberg aðferðina (e. 

Goldberg paradigm), leiddi þó í ljós að kynjaskekkjan var oftast ekki jafn sterk og upprunaleg 

rannsókn Goldberg benti til (Swim, Borgida, Maruyama og Myers, 1989). Þetta gæti hins vegar 

verið afleiðing þess að þessar rannsóknir voru flestar með mismunandi útfærslur á aðferðinni 

og fjölbreytt viðfangsefni.  

Aðferð Goldberg hefur verið notuð til þess að rannsaka kynjaskekkjur í tónlistarheiminum. 

North, Colley og Hargreaves (2003a) skoðuðu viðhorf ungmenna í Bretlandi í garð 

tónlistarhöfunda í djass, klassík og nýaldartónlist. Rannsóknin var í anda Goldberg þar sem 

reynt var að athuga mun á viðhorfum fólks til tónlistarhöfunda eftir kyni þeirra. Rannsakendur 

sömdu stutta lýsingu á tónlistarhöfundi sem hafði annað hvort nafn konu eða karlmanns. 

Þátttakendur hlustuðu á brot úr lagi og áttu að meta hversu vel þeim líkaði lagið og einnig að 

meta hversu vel ýmis lýsingarorð ættu við lagið. Orðin í þessari rannsókn voru valin úr Bem‘s 

Sex Role Inventory sem inniheldur ýmist hefðbundin kvenleg eða karlmannleg orð. 

Niðurstöður sýndu að í klassískri og nýaldartónlist var að mestu leyti ekki marktækur munur á 

kynjunum en þegar meta átti djasstónlist kom fram sterkur kynbundinn munur í mati 

þátttakenda. Í annarri rannsókn Colley, North og Hargreaves (2003b) á kynbundnum áhrifum í 

mati á nýaldartónlist athuguðu þau hvort munur væri á mati eftir því hversu miklar upplýsingar 
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fólk fékk um hin tilbúnu tónskáld. Annars vegar var eingöngu birt nafn höfundar og hins vegar 

stutt lýsing ásamt nafni. Niðurstöður leiddu í ljós að þegar eingöngu nafnið var til staðar þá 

voru viðhorf þátttakenda hliðhollari körlum, en þegar lýsing á höfundi var til staðar þá var mun 

minni kynjaskekkja.  

Í þessi rannsókn var aðferðafræði Goldberg einnig notuð og hún byggir líka lauslega á 

tveimur ofangreindum rannsóknum North og félaga. Þar sem sterkustu kynbundnu áhrifin voru 

til staðar í djasstónlist auk þess sem vitað er um kynjaskekkju í djassheiminum mun þessi 

rannsókn eingöngu skoða þann tónlistarstíl. Í báðum rannsóknum North og félaga var verið að 

rannsaka viðhorf til tónskálda. Eins og greint var frá hér að ofan sýna rannsóknir einnig mikla 

kynjabundna skekkju í vali á hljóðfærum og þeim hugmyndum sem ríkja um hverjir séu best til 

þess fallnir að spila á ákveðin hljóðfæri. Djass er tónlist margra hljóðfæra og  því er viðfangsefni 

þessarar rannsóknar fremur viðhorf til hljóðfæraleikara í djasstónlist. Blásturshljóðfæri eru 

fremur kennd við karla og þau eru oft aðalatriðið í djasstónlist. Því var ákveðið að nota hljóðbrot 

með saxófónleikara sem spilar bæði laglínu og spuna í forgrunni. Í rannsókninni eru tvær 

tilgátur. Fyrri tilgátan er sú að þátttakendum muni líka betur flutningur saxófónleikarans þegar 

flytjandi er sagður karlmaður, heldur en kona. Seinni tilgátan er sú að kvenlegu orðin blíður, 

hlýlegur og róandi séu talin eiga betur við flutninginn þegar kona er talin vera 

hljóðfæraleikarinn og orðin kraftmikill, frumlegur og metnaðargjarn talin eiga betur við 

flutning karlhljóðfæraleikarans. Þar að auki verður athugað hvort viðhorf í garð 

hljóðfæraleikara sé breytilegt eftir kyni matsaðila. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur við Háskóla Íslands á aldrinum 21-32 ára og var 

meðalaldur þeirra 23,6 ár. Rannsóknin var lögð fyrir á fartölvu rannsakenda og tók um það bil 

5 til 10 mínútur.  Rannsóknin var nafnlaus og þess var gætt að hafa jafnt kynjahlutfall. Engin 

umbun var veitt fyrir þátttöku í rannsókninni og þátttakendur gátu hætt þátttöku hvenær sem 

var. Þátttakendum var sagt að rannsóknin fjallaði um upplifun fólks af djasstónlist, en ekki var 

upplýst um aðaltilgátu fyrr en að gagnasöfnun lokinni.  

 

Rannsóknarsnið 

Notað var 2 x 2 millihópasnið þar sem frumbreytan var annars vegar kyn þátttakenda og hins 

vegar kyn hljóðfæraleikarans. Helmingi þátttakenda var sagt að hann myndi hlusta á kvenkyns 

saxafónleikara en hinum helmingnum að hljóðfæraleikarinn væri karlkyns. Þátttakendum var 

vísað í skilyrði eftir tilviljun, en kynjahlutfalli þátttakenda var stjórnað svo jafnt yrði í báðum 

skilyrðum.  

 

Áreiti og mælitæki 

Allir þátttakendur svöruðu spurningalista sem útbúinn var í forritinu QuestionPro en hann má 

finna í heild sinni í Viðauka. Í upphafi listans voru þátttakendur beðnir um að svara 

grunnupplýsingum um aldur og kyn. Til þess að fá hugmynd um reynslu þátttakenda af djass 

tónlist voru þeir spurðir hversu oft þeir hlustuðu á djass að jafnaði. Sú breyta var á kvarðanum 

1-5, þar sem 1 = aldrei og 5 = mjög oft. Alls voru 24 sem sögðust aldrei hlusta á djass, 32 sögðu 

sjaldan, 17 sögðu stundum, en aðeins 5 sögðu oft og 2 mjög oft. Því næst hlustuðu þau á 90 

sekúndna hljóðbrot með bandaríska saxófónleikaranum John Coltrane, ásamt undirleik, spila 

lagið Time Was. Á meðan þátttakendur hlustuðu á það sáu þeir einungis MP3 spilarann og fyrir 

ofan hann nafn tilbúna flytjandans, sjá Mynd 1. Í kvenkynsskilyrðinu var nafnið Eva Walker 

og í karlkyns skilyrðinu var það Adam Walker. Með þessum nöfnum átti kyn flytjenda að vera 

gefið skýrt í skyn án þess þó að sérstök athygli væri vakin á því. Til þess að tryggja að 

þátttakendur hefðu tekið eftir þessum upplýsingum voru þeir beðnir um að svara þremur 

eftirtektarspurningum í lok spurningalistans. Aðeins ein af þeim skipti hins vegar máli fyrir 

rannsóknina en hún varðaði nafn saxafónleikarans, Adam eða Eva. Ef þátttakendur svöruðu 
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þessari spurningu rangt voru gögn þeirra felld út og ekki notuð í úrvinnslu, því þá var ekki hægt 

að ganga út frá því að kyn flytjanda hefði áhrif á mat þátttakenda á hljóðbrotinu. 

 

       Mynd 1. Spilarinn eins og hann birtist í könnuninni ásamt nafni flytjanda 

 

Strax eftir að hafa hlustað á hljóðbrotið svöruðu þátttakendur spurningunni „Hversu vel 

líkaði þér flutningur saxófónleikarans?“. Þetta var fyrsta fylgibreytan og hún tók gildi frá einum 

til tíu. Síðan voru þátttakendur beðnir um að meta hversu vel, á kvarðanum 1-10, þeim fannst 

sex mismunandi orð passa við flutninginn. Orðin sex voru: hlýlegur, blíður, róandi, frumlegur, 

kraftmikill og metnaðargjarn. Orðin voru tekin og þýdd úr Bem Sex Role Inventory, en fyrri 

orðin þrjú voru kvenleg en seinni þrjú voru karlmannleg samkvæmt lista Bem (Bem, 1974). Þá 

var sérstaklega tekið tillit til þess að nota orð sem gátu einnig átt við tónlist. Kvarðarnir fyrir 

orðin voru merktir á þremur stöðum: 0 á alls ekki við; 5 hvorki né; og 10 á mjög vel við.  Orðin 

birtust öll í einu á skjánum í lóðréttri röð. Sú röð sem orðin birtust í var handahófskennd á milli 

þátttakenda til þess að gæta þess að raðhrif mynduðust ekki í svörun.  

 

Framkvæmd 

Rannsóknin var framkvæmd á svæði Háskóla Íslands og þess gætt að hafa aðstæður eins 

sambærilegar hjá öllum þátttakendum og hægt var. Þátttakendur voru látnir fá hljóðeinangrandi 
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heyrnartól og beðnir að hafa þau á sér meðan á tilraun stæði. Spurningalistanum var alltaf svarað 

í sömu tölvu með snertiskjá og með sama hljóðstyrk hjá öllum þátttakendum. Þess var gætt að 

borðið sem þátttakendur sátu við snéri þannig að sjónrænar truflanir væru takmarkaðar. Þar sem 

gagnasöfnun fór fram yfir þriggja vikna tímabil voru þátttakendur ekki látnir vita strax af 

raunverulegum tilgangi rannsóknarinnar til að koma í veg fyrir að hann myndi ekki breiðast út 

á meðal mögulegra framtíðarþátttakenda. Í staðinn voru þátttakendur beðnir um að skrá niður 

netföng sín og þeim síðan sendur tölvupóstur með ítarlegri upplýsingum um tilgang og 

framkvæmd rannsóknarinnar. Að því loknu var listanum með tölvupóstföngunum eytt. Öll gögn 

voru nafnlaus og ekki rekjanleg til einstakra þátttakenda. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Tveir þátttakendur svöruðu spurningunni um nafn flytjanda ekki rétt og voru því felldir úr 

gagnasafni. Þátttakendur í úrvinnslu voru því 78 alls. Bæði voru framkvæmd t-próf á 

meðaltölum og tvíhliða dreifigreiningar til þess að álykta um mun á meðaltölum eftir báðum 

frumbreytunum, kyni flytjanda og kyni þátttakanda. Við athugun á gögnunum sást merki um 

rjáfurhrif í breytunni „Hversu vel líkaði þér flutningurinn?“ þar sem þátttakendur svöruðu aldrei 

lægra en 5 og nýttu sér þar með ekki neðri hluta skalans.  
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Niðurstöður 

Til að prófa tilgátuna um að fólki líki betur við hljóðfæraleik karls en konu framkvæmdum við 

t-próf á breytunni „Hversu vel líkar þér flutningurinn?“. Ekki fannst marktækur munur á því 

hversu vel þátttakendum líkaði við flutninginn, eftir því hvort þeir töldu konu (n = 38) vera að 

spila M = 7,95, Sf = 1,17, eða karlmann (n = 40), M = 7,68, Sf = 1,42; t(76) = -0,854; p = 0,396.  

Til að prófa tilgátuna um að konur væru frekar metnar hlýlegri, blíðari og róandi og karlar frekar 

metnir kraftmeiri, frumlegri og metnaðargjarnari var greint hversu vel þátttakendum fannst 

orðin passa við flutninginn. Mat á lýsingarorðunum má sjá í Töflu 2 en orðin voru almennt ekki 

metin ólíkt eftir því hvort karl eða kona var sögð flytjandinn. Undantekningin var orðið 

kraftmikill en þátttakendur mátu flutninginn marktækt kraftmeiri þegar karlmaður var sagður 

flytjandinn, t(76) = 1,99; p = 0,05. 

 

Tafla 1. Samanburður á meðaltölum eftir kyni flytjanda.  

Breyta Kk. flytjandi Kvk. flytjandi t gildi p 

Hlýlegur 6,27 6,05 0,43 = ,67 

Blíður 5,60 5,58 0,04 = ,97 

Róandi 4,93 5,32 -0,69 = ,49 

Frumlegur 5,15 4,39 1,48 = ,14 

Kraftmikill 6,73 5,74 1,99 = ,05 

Metnaðargjarn 6,50 6,21 0,64 = ,53 

 

Einnig var tvíhliða dreifigreining framkvæmd á hverju orði fyrir sig til þess að athuga hvort 

samvirkni gæti verið á milli kyns þátttakenda og kyns flytjenda í mat á flutningnum. Þær 

greiningar sýndu engin marktæk áhrif fyrir nein orð miðað við p < ,05. Dreifigreining fyrir 

breytuna „Hversu vel líkar þér flutningurinn?“ sýndi ekki samvirkni milli kyns þátttakanda og 

flytjanda en það komu fram megináhrif kyns þar sem konum líkaði marktækt betur við 

flutninginn, M = 8,17, Sf = 1,17 heldur en körlum, M = 7,42, Sf = 1,53; t(76) = -2,44; p = 0,018. 
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Þar að auki var gerð þáttagreining á orðunum sex úr Bem‘s Sex Role Inventory og athugað 

hvort kvenlegu orðin annars vegar og karlmannlegu orðin hins vegar mynduðu aðskilda þætti 

eins og gengið var út frá. Notuð var meginhlutagreining (e. principal components) með 

hornréttum Varimax-snúningi. Fjöldi þátta var ákveðinn út frá eigingildum og skýrðri dreifingu 

þeirra en bara tveir þættir höfðu eigingildi yfir einum sem er algengt viðmið. Fyrsti þátturinn 

sem var kallaður „Kvenorð“ skýrði 39,1% af heildardreifingu og annar þátturinn, „Karlorð“ 

skýrði 27,3% af heildardreifingu, samanlagt skýrðu þættirnir tveir 66,4% af dreifingunni. 

 

Tafla 2. Vogtölur hvers atriðis miðað við þátt. 

 Þættir 

Atriði I II 

Róandi ,745 -,347 

Blíður ,894 -,039 

Hlýlegur ,843 -,178 

Frumlegur ,075 ,636 

Kraftmikill -,165 ,822 

Metnaðargjarn -,080 ,811 

 

Eins og má sjá á Töflu 1, skiptust orðin mjög skýrt í tvo mismunandi þætti. Út frá þáttunum 

voru gerðar tvær nýjar breytur sem voru síðan notuð í nánari úrvinnslu gagnanna. Karlmannleg 

orð: frumlegur, kraftmikill og metnaðargjarn og kvenleg orð: róandi, blíður og hlýlegur. Að 

lokum voru svo meðaltöl breytanna tveggja sem gerðar voru út frá þáttagreiningunni borin 

saman með t-prófum. Ekki fannst marktækur munur á því hvernig karlkyns og kvenkyns 

Mynd 2. Mat þátttakenda á orðum eftir kyni flytjanda. 
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flytjendur voru metnir út frá kvenlegu orðunum. Á hinn bóginn var nánast marktækur munur á 

því að karllægu orðin voru almennt sögð eiga betur við flutninginn þegar karlmaður var talinn 

vera flytjandinn, M = 6,13, Sf = 1,63, frekar en kona, M = 5,45, Sf = 1,63; t(76) = 1,83; p = 

0,072. 
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Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að rýna í djassmenningu og athuga hvort fólk hefði kynjaskekkt 

viðhorf til hljóðfæraleikara í djass sökum þess hve karllægur bransinn er. Tilgátur 

rannsóknarinnar voru að hluta til studdar en fyrri tilgátan sýndi ekki marktækar niðurstöður. 

Fólki líkaði flutningurinn ekki betur þegar karlmaður var sagður flytjandinn, heldur var 

munurinn vart greinanlegur. Aftur á móti fannst munur á mati þátttakenda á flutningnum eftir 

kyni þeirra en konur mátu flutninginn betri heldur en karlmenn. Mögulega gæti það verið af því 

að konur  meta frammistöðu fólks almennt hærra heldur en karlar eða einfaldlega að þeim líkaði 

betur við tónlistina. Seinni tilgátan stóðst að einhverju leyti. Við mat á upplifun fólks af 

flutningnum með tilliti til orðanna sex sem birtust var minniháttar munur milli hópa. Öll orðin 

voru metin svipuð, með smávægilegum breytileika ýmist konum eða körlum í vil, að 

undanskildu orðinu kraftmikill. Flutningurinn var metinn mun kraftmeiri þegar karlmaður var 

sagður flytjandinn. Það er í samræmi við þá hugmynd að upplifa tónlistina kraftmeiri þegar 

flytjandi er álitinn kraftmeiri af fyrirfram gefnum hugmyndum um kynin. Orðin sex skiptust 

með skýrum hætti í tvo aðskilda flokka, kvenleg og karlmannleg orð. Þó að munurinn hafi verið 

agnarsmár þá er áhugavert að velta því fyrir sér hvort það sé tilviljun að karllægu orðin séu talin 

eiga aðeins betur við flutninginn þegar flytjandinn er karlkyns, en kvenlegu orðin sýna ekki 

sama halla til kvenkyns flytjanda. Það gæti verið athyglisvert að athuga hvort karlmenn hafi þá 

meira ráðrúm til þess að vera bæði kraftmiklir og blíðir á sama tíma þegar þeir spila djass, en 

konur þurfa ef til vill frekar að halda sig innan síns ramma. Niðurstöður benda að vísu ekki til 

þessa með skýrum hætti en forvitnilegt væri að skoða það nánar. Hérlendis og víðar eru það 

mestmegnis karlmenn sem eru uppistaða djass tónlistarsenunnar en rík forsenda er fyrir hendi 

að skora á tilhneigingu fólks til að taka því sem sjálfsögðum hlut. 

Þó ekki hafi fundist greinilegur munur í mati fólks milli kynjanna í þessari rannsókn, þá er 

ekki þar með sagt að slíkt sé ekki til staðar. Þar að auki gætu aðrar skýringar einnig legið að 

baki lakari stöðu kvenna í djassheiminum. Mögulega eru það skekkt viðhorf þeirra sem standa 

djassbransanum næst og hafa meiri áhrif eins og t.d. kennarar, hljómsveitarstjórnendur og sjálfir 

tónlistarmennirnir. Að upplifa ósamræmi milli staðalmynda og þess sem þú verður vitni að er 

ekki endilega merki um vísvitandi fordómafulla hugsun eða slæma afstöðu, heldur afkastamikla 

og hraða starfsemi hugans sem tekur styttri leiðir eftir venjum og reynslu. Sú venja gæti að vísu 

verið byggð á gamalli hefð sem ef til vill er tími til að breyta. Þeir sem eru hvað mest viðriðnir 

djass gætu verið þeir sem líklegastir eru til að verða fyrir áhrifum staðalmynda og viðhalda 

þeim áhrifum.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar eiga vitanlega fyrst og fremst við um ungt fólk en en erfitt er 

að álykta með sannfærandi hætti að niðurstöðurnar eigi við um stærri hluta þjóðarinnar. 

Samfélagið okkar breytist hratt með nýjum kynslóðum og áhugavert væri að vita hvers konar 

niðurstöður yrðu af eldri þátttakendum sem hlusta ef til vill meira á djass. Sá hópur gæti haft 

fastheldnari hugmyndir um hlutverk kynjanna í djass. Einnig væri áhugavert að einskorða 

úrtakið við íslenska tónlistarmenn af öllum öngum og þá sérstaklega innan djass. Erfitt er að 

skoða starfsmenn á sviði tónlistar sem heild en rannsókn á vinnuumhverfi þeirra gæti verið afar 

verðmæt fyrir betri starfsvettvang og jöfn tækifæri. Rannsókn þessi á sér ekki fordæmi hérlendis 

en samskonar rannsóknir hafa verið gerðar um djass og aðrar tónlistargreinar erlendis. Því er 

mikilvægt að skapa vettvang fyrir rannsóknir af þessu tagi á Íslandi, sérstaklega í ljósi þess hve 

neikvæð reynsla margra upprennandi íslenskra tónlistarkvenna hefur verið. Af síendurteknum 

umræðum að dæma virðast konur í íslenskri tónlistarsenu eiga sérstaklega undir högg að sækja 

og jafnvel enn meira í djass en öðrum tegundum tónlistar. Vegferð kvenna í tónlist er 

misjafnlega langt á veg komin en þegar konur eru að miklu leyti ósjáanlegar er varla um tilviljun 

að ræða. Vissulega er flókið starf að rýna í undirliggjandi hugmyndir og fordóma og hver áhrif 

þeirra eru. Þverfaglegt samstarf ólíkra fræðigreina gæti þó varpað skýrara ljósi á þau 

sálfélagslegu fyrirbæri sem mögulega viðhalda þess háttar hugsanaskekkjum. Hjá fámennri 

þjóð þar sem fáir eru í forystu getur verið ennþá erfiðara að tilheyra ekki meirihlutanum, til 

dæmis með því að vera kona. Það getur verið eins og að upplifa sig rata óvart inn á karlaklósettið 

þegar þú stígur inn á æfingu eða þá að heyra niðurlægjandi raddir um eigin upplifun frá þeim 

sem hafa ekki staðið í sömu sporum. Hér er bæði skemmtilegt og krefjandi tækifæri fyrir 

áframhaldandi rannsóknir sem og tilefni fyrir kraftmikla karla að láta málefnið sig varða. 
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Viðauki 

Kæri þátttakandi 

Eftirfarandi könnun er hluti af B.Sc. verkefni okkar við Sálfræðideild Háskóla Íslands þar sem 

tilgangurinn er að skoða upplifun fólks af djasstónlist. 

Í upphafi verður þú beðin/n um að svara nokkrum bakgrunnspurningum. Í kjölfarið hlustar þú 

á hljóðbrot og svarar spurningum um það. Könnunin tekur 5-10 mínútur. 

Þátttaka þín er nafnlaus og því er ekki hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Þér ber 

engin skylda að taka þátt og getur hætt þátttöku hvenær sem er. Til þess að svör þín verði að 

sem mestu gagni er mikilvægt að þú gefir þér tíma til að svara öllum spurningum eftir bestu 

getu. 

Leiðbeinandi okkar er Hulda Þórisdóttir, dósent við Sálfræði-og Stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands. Netfang: huldat@hi.is. 

Kærar þakkir fyrir að leggja okkur lið. Þátttaka þín skiptir okkur miklu máli. 

Guðbergur Geir Jónsson og Signý Björg Laxdal. 

 

Smelltu á hnappinn "Next" til þess að hefja könnunina. 

 

Aldur: [ ] 

Kyn: [ ] karl [ ] kona 

 

Hér á eftir er spilað stutt hljóðbrot af tónlist. Hljóðbrotið er 90 sekúndur. Þegar þú ert tilbúin/n 

til að hlusta ýttu þá á "Next". Þegar hljóðbrotið klárast ýttu þá aftur á "Next". 

Flytjandi: Eva/Adam* Walker 

Hversu vel líkaði þér við flutning saxófónleikarans í hljóðbrotinu? Á skalanum 1-10. 

Hversu vel á skalanum 1-10, finnst þér eftirfarandi orð eiga við um flutning saxófónleikarans í 

hljóðbrotinu? Þar sem 1 = Á alls ekki við  5 = Hvorki né  10 = Á mjög vel við 

Blíður    [ ] 

Hlýlegur   [ ]  

Róandi   [ ] 

Metnaðargjarn  [ ] 

Frumlegur   [ ] 

Kraftmikill   [ ] 
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Hversu oft hlustar þú á djasstónlist að jafnaði? 

Veldu þann möguleika sem þér finnst eiga best við.  

Aldrei   [ ] 

Sjaldan  [ ] 

Stundum  [ ] 

Oft   [ ] 

Mjög oft  [ ]  

Núna biðjum við þig um að svara nokkrum spurningum sem varða eftirtekt. 

Hvers konar tónlist var spiluð í hljóðbrotinu sem þú hlustaðir á hér á undan? 

Djass   [ ] 

Klassísk [ ] 

Rokk   [ ] 

Popp   [ ] 

Hvað hét saxófónleikarinn sem þú heyrðir spila í hljóðbrotinu hér á undan? 

Eva/Adam* Walker   [ ] 

Simon Haley    [ ] 

Rodney Walker   [ ] 

Eva Haley   [ ]  

Í bakgrunni hljóðbrotsins var spilað á tvö önnur hljóðfæri. Hver voru þau? 

Þverflauta og þríhorn  [ ] 

Kontrabassi og slagverk [ ] 

Píanó og fiðla   [ ] 

Klarinett og túba  [ ] 

 

Við þökkum kærlega þátttöku þína í rannsókninni. Ef einhverjar spurningar vakna getur þú 

haft samband við okkur: 

ggj3@hi.is 

sbl6@hi.is 

* Tvær útgáfur voru af rannsókninni, Adam eða Eva. 

 


