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Útdráttur 

Ritgerð þessi greinir frá rannsókn á reynslu og viðhorfum kórstjórnenda til þátttöku 

drengja í kórastarfi á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á það hvernig 

þátttöku drengja í kórastarfi er háttað og hvaða þættir hafi helst áhrif á hana. Rannsakandi 

safnaði gögnum með viðtölum við fimm kórstjóra sem allir hafa mikla reynslu af barna- og 

unglingakórastarfi. Eftir greiningu á viðtölunum voru niðurstöður þeirra bornar saman við 

fræðilegar heimildir á sama sviði.  

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að kórstjórar segja drengi vera í miklum 

minnihluta kórmeðlima í barna- og unglingakórastarfi. Samkvæmt fræðilegum heimildum 

og tölulegum gögnum um þátttöku drengja í kórum viðmælenda er þátttaka drengja í 

kórastarfi mest þegar drengirnir eru ungir en minnkar um 10 til 12 ára aldur. Margir 

mismunandi þættir hafa áhrif á þátttöku þeirra og þar ber helst að nefna skort á 

fyrirmyndum, neikvæðar hugmyndir drengja um kórastarf og samfélagsleg viðhorf. 

Raddbreytingar, mikið tómstundaframboð og þættir tengdir fyrirkomulagi kórastarfs eins 

og æfingatími, lagaval og kennsluaðferðir kórstjóra hafa einnig áhrif. Þó að þessi rannsókn 

sé ekki stór í sniðum geta niðurstöður gefið einhverjar vísbendingar um hvernig þátttöku 

drengja í kórastarfi á Íslandi er háttað. 



 

Abstract 

The aim of this study is to shed a light on the attitude of choral conductors towards 

participation of boys in Icelandic children and youth choirs and research what factors are 

most likely to affect their participation. The study is a qualitative study and primary data 

collection techniques include five interviews with choral conductors who have worked 

closely with children and youth choirs.   

 The main results suggest that boys are the minority of participants in children and 

youth choirs. According to literature review and interviews with the choral conductors, 

boys' participation in choirs is most when they are young but decreases by late-elementary 

and secondary school. The main factors that affect their participation in choirs are 

perceptions of choirs and singing, social norms and lack of role models. Other factors 

include boys' changing voices, broad range of after-school activities and various 

operational parts of choirs such as rehearsal times, repertoire preferences, choral 

conductors and teaching methods. Although the study is quite small and more research will 

be needed, the result may provide evidence of the participation of boys in Icelandic 

children and youth choirs. 
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Inngangur  

Það getur verið ógleymanleg og dýrmæt reynsla að taka þátt í kórastarfi. Margir tala um 

hana sem reynslu sem þeir búa að alla tíð. Á Íslandi eru starfræktir fjöldamargir kórar af 

öllum stærðum og gerðum. Barna- og unglingakórar eru í þeim hópi en á Íslandi starfa 

margir skólakórar í leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum. Innan kirkjunnar starfar 

fjöldi barna- og unglingakóra og auk þess eru aðrir sjálfstætt starfandi barna- og 

unglingakórar víðs vegar um landið. Þegar litið er yfir blandaða barna- og unglingakóra 

verður fljótt ljóst að drengir eru í minnihluta kórmeðlima.   

 Í gegnum tíðina hafa nokkrir drengjakórar verið stofnaðir á Íslandi. Drengjakór 

Reykjavíkur var fyrst stofnaður 4. febrúar 1936 af Jóni Ísleifssyni og var hann upphaflega 

skipaður 38 drengjum á aldrinum 11 til 13 ára. Kórinn starfaði þó aðeins í nokkur ár og 

þrátt fyrir að einhverjir drengjakórar hafi verið stofnaðir síðar meir, starfaði enginn þeirra 

lengur en þrjú ár fyrr en Drengjakór Laugarneskirkju var stofnaður 6. október 1990.12 

Seinna flutti kórinn sig um set og var kallaður Drengjakór Neskirkju en frá 2004 hefur 

kórinn gengið undir nafninu Drengjakór Reykjavíkur.3 Kórinn hefur mikla sérstöðu því 

hann er eini barna- og unglingakórinn hér á landi sem einungis er skipaður drengjum.  

 Rannsókn þessi stuðlar vonandi að nánari rannsóknum á viðfangsefninu og það er 

einlæg von mín að hún veki fleiri til umhugsunar um þátttöku drengja í barna- og 

unglingakórastarfi. Með því að taka viðtöl við kórstjóra sem allir hafa reynslu af því að 

vinna með barna- og unglingakórum vildi ég reyna að varpa ljósi á viðhorf þeirra og 

reynslu af þátttöku drengja í kórastarfi. Rannsóknarspurningar sem liggja ritgerðinni til 

grundvallar eru þessar: Hvernig er þátttöku drengja í kórastarfi háttað? Hvaða þættir álíta 

kórstjórar að hafi helst áhrif á þátttöku drengja í kórastarfi?  

 Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að fyrst geri ég grein fyrir tengingu 

minni við rannsóknarefnið, svo verður fjallað stuttlega um rannsóknaraðferð, framkvæmd 

rannsóknarinnar og viðmælendur. Því næst verður farið yfir fræðilegar heimildir og 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á kórastarfi drengja. Þar á eftir kemur úrvinnsla og 

greining á viðtölum. Í lokin tengi ég niðurstöður viðtala við fræðilegar heimildir og geri 

grein fyrir eigin ályktunum. 

                                                
1 F.B, „Drengjakór Reykjavíkur,“ 1. febrúar 1937, 4. 
2 Svanfríður S. Franklínsdóttir, „Drengjakór Laugarneskirkju 10 ára,“ 29. janúar 2000, 8. 
3 „Um kórinn.“  
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1. Fræðileg umfjöllun 

Nokkrir hafa rannsakað kórastarf á Íslandi, þá sérstaklega umfang starfsins og viðhorf 

kórfélaga.4 5 Í meistararitgerð sinni árið 2009 kannaði Sigrún Lilja Einarsdóttir viðhorf 

íslensks kórafólks til kórastarfs. Þar kemur fram að lauslega áætlaður fjöldi kórsöngvara á 

Íslandi það ár var tæplega 4000 manns í rúmlega 100 kórum. Rannsókn Sigrúnar bendir 

líka til þess að kórsöngur hafi gott uppeldislegt gildi og styrki sjálfstraust þeirra sem taki 

þátt í kórastarfi.6   

 Þrátt fyrir þó nokkra leit fundust engar rannsóknir eða greinar um þátttöku barna í 

kórastarfi á Íslandi né tölulegar upplýsingar um fjölda barna- og unglingakóra. Íris 

Baldvinsdóttir og Sigríður Hulda Arnardóttir gerðu drög að handbók fyrir stjórnendur 

barnakóra í lokaverkefni sínu til B.Ed.-gráðu frá Háskóla Íslands 2010.7 Handbókin fjallar 

aðallega um hugmyndir að hagnýtum upphitunaræfingum og leikjum fyrir barnakóra. 

Álfheiður Björgvinsdóttir skrifaði í lokaritgerð sinni til B.A.-gráðu frá Listaháskóla Íslands 

2011 um sögu barnakóra á Íslandi og íslenskt barnakóraefni.8 Þó að ekki sé mikið af 

íslenskum rannsóknum um efnið er þónokkuð af erlendum rannsóknum um þátttöku 

drengja í kórastarfi. 

1.1 Rannsóknir á þátttöku drengja í kórastarfi 
Patrcik Freer, prófessor í kennslufræðum tónlistar með áherslu á kórtónlist við 

Ríkisháskólann í Georgiu í Bandaríkjunum, hefur rannsakað þátttöku drengja í kórastarfi í 

Bandaríkjunum. Í greininni Two Decades of Reasearch on Possible Selves and the 

‘Missing Malesʼ Problem in Choral Music segir Freer að rannsóknir bendi til þess að flestir 

drengir hætti að syngja í kór um 12 ára aldur, eða á miðstigi grunnskóla. Helstu ástæðurnar 

séu skortur á fyrirmyndum, breytingar á röddinni, að þeir sjái ekki tilgang með kórastarfinu 

í samræmi við framtíðarmarkmið og það samrýmist ekki hugmyndum þeirra um 

karlmennsku.9 Freer segir að drengir þurfi sterkar fyrirmyndir og þurfi að sjá aðra drengi 

sem njóta velgengni innan kórastarfsins. Í greininni vitnar Freer í eigin rannsókn frá 2009 

                                                
4 Veronika Osterhammer, „Söngurinn göfgar og glæðir, guðlegan neista í sál,“ 33. 
5 Ragna Berg Gunnarsdóttir, „Að syngja í gospelkór - hvað er svona merkilegt við það?,“ 2. 
6 Sigrún Lilja Einarsdóttir, „Af hverju syngur þú í kór?,“ 26. 
7 Íris Baldvinsdóttir og Sigríður Hulda Arnardóttir, „Barnakórinn minn: Upphitunaræfingar og leikir,“ 1-2.  
8 Álfheiður Björgvinsdóttir, „Syngjandi barn er hamingjusamt barn,“ 1-2. 
9 Freer, „Two Decades of Research on Possible Selves and the ‘Missing Malesʼ Problem in Choral Music,“ 
18-19. 
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þar sem niðurstöður sýndu að ein helsta ástæðan fyrir því að drengir á unglingsaldri halda 

áfram að syngja eru áhrif og innblástur frá eldri karlkyns söngvara.10  

1.2 Hugmyndir drengja um söng og kórastarf 
Scott D. Harrison prófessor við Griffith-háskóla í Ástralíu hefur skrifað mikið um söng og 

kórastarf drengja og karla. Í greininni A Perennial Problem in Gendered Participation in 

Music: What's Happening to the Boys? ber hann saman fjölda greina frá 1916 til 2007 sem 

benda til þess að drengir hafi neikvætt viðhorf gangvart söng og kórastarfi, m.a. vegna þess 

að það þyki kvenlegt að syngja í kór og að karlkyns söngvarar séu minna áberandi í kórum 

en kvenkyns.11   

 Í grein Megan Warzecha um hugmyndir drengja um söng kemur fram að svo virðist 

sem meirihluti drengja fari í gegnum eins konar tímabil þar sem hugmyndir þeirra um söng 

þróast. Fyrstu árin hafa þeir gaman af söng og taka þátt en svo í kringum miðstigsaldur 

tekur við tímabil þar sem söngur þykir stelpulegur og þeir vilja ekki taka þátt. Þegar þeir 

fullorðnast verður aftur ásættanlegra að taka þátt í söng- og kórastarfi. Warzecha bendir á 

að mögulegar ástæður fyrir þessum neikvæðu hugmyndum geti verið skömm tengd 

raddbreytingu drengja, skortur á fyrirmyndum, menning í skólum, áhrif frá foreldrum og 

samfélagi, neikvæðar hugmyndir eða upplifanir af eigin sönghæfni og skortur á 

áhrifaríkum kennurum og kennsluaðferðum.12 

1.3 Breytingar á röddinni 
Breytingar á röddinni eru eitt af einkennum kynþroskaskeiðsins, bæði hjá stúlkum og 

drengjum. Algengast er að röddin breytist hjá börnum þegar þau eru 12 til 14 ára. 

Raddbönd drengja lengjast um 4 til 11 millimetra á meðan raddbönd stúlkna lengjast 

aðeins um 1,5 til 4 millimetra. Raddir drengja dýpka mun meira en raddir stúlkna og 

hljóma um sexund til áttund dýpri en raddir stúlkna eftir raddbreytingu. Harrison segir í 

kaflanum Men, Boys and Singing í bókinni Perspectives on Males and Singing að 

raddbreyting drengja hafi óhjákvæmilega áhrif á þátttöku þeirra í söngstarfi.13  

 Freer tekur saman fjölda greina um raddbreytingu drengja í greininni Boys' Changing 

Voices in the First Century of MENC Journals. Þar ber fræðimönnum saman um mikilvægi 

þess að útskýra raddbreytingarferlið vel fyrir drengjum og að hræðslan við breytinguna sé 

                                                
10 Freer, „Two Decades of Research on Possible Selves and the ‘Missing Malesʼ Problem in Choral Music,“ 
24. 
11 Harrison, „A Perennial Problem in Gendered Participation in Music: What's Happening to the Boys?,“ 268. 
12 Warzecha, „Boys’ Perceptions of Singing: A Review of the Literature,“ 43-44. 
13 Harrison, Welch og Adler, „Men, Boys and Singing,“ 6. 
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minni ef drengir skilji ferlið áður en það hefst.14  Martin R. Ashley gerði rannsókn á 

kórastarfi drengja á miðstigi í 25 breskum grunnskólum og segir í henni að eina leiðin til 

þess að halda á lofti söngáhuga drengja á unglingsaldri sé að nálgast raddbreytingarferlið á 

jákvæðan hátt.15 

1.4 Fyrirkomulag kórastarfs 
Í annari grein, Between Research and Practise: How Choral Music Loses Boys in the 

‘Middleʼ talar Freer um að kórastarfið mæti ekki þörfum drengja á uppvaxtarárum. Hann 

segir mikilvægt að skoða hvaða þættir tengdir fyrirkomulagi kórastarfsins hafi áhrif á 

þátttöku drengja. Hann talar um að kórstjórar útskýri litla þátttöku drengja í kórastarfi með 

rökum eins og að drengjum finnst ekki gaman að syngja eða að kórastarfið keppi við 

íþróttaæfingar og aðrar skipulagðar tómstundir eftir skóla. Aðrar algengar útskýringar eru 

niðurskurður á fjármagni til stofnana og áhrif frá popptónlistarmenningu. Hann segir að 

sjaldan sé skoðaður sá möguleiki að breytingar þurfi að eiga sér stað innan kóræfinga, hjá 

kórstjórnanda eða á lagavali. 16  Freer bendir einnig á að rannsóknir í læknis- og 

kennslufræðum sýna fram á að drengir og stúlkur á unglingsaldri læra á ólíkan hátt og þess 

vegna henti hefðbundnar kennsluaðferðir í kórastarfi ekki endilega báðum kynjum jafn 

vel.17  

 Freer talar um mikilvægi þess að velja efni fyrir kórinn með raddir drengjanna í huga. 

Þegar unnið er með drengjum á unglingsaldri og raddir þeirra eru að breytast og dýpka 

þurfa útsetningar kórlaga að vera sniðnar að þeim drengjum sem syngja með kórnum 

hverju sinni. Drengir á þessum aldri fara oft úr því að syngja laglínu í að syngja milliraddir 

eða neðri raddir. Því er ekki síður mikilvægt gefa þeim tíma til að venjast því og kynna 

fyrir þeim nótnalestur í F-lykli með góðum fyrirvara. 18 19  Í rannsókn Sigrúnar Lilju á 

viðhorfi fullorðinna kórfélaga til kórastarfs á Íslandi kemur fram að meirihluti kórfélaga 

telja lagaval kórsins skipta miklu máli. 20  Það gæti bent til þess að í barna- og 

unglingakórum skipti lagaval ekki síður miklu máli og hafi áhrif á þátttöku.  

 Samkvæmt rannsókn Ashley voru nokkrir sameiginlegir þættir með öllum þeim 
                                                
14 Freer, „Boys' Changing Voices in the First Century of MENC Journals,“ 42. 
15 Ashley, „Broken Voices or a Broken Curriculum? The Impact of Research on UK School Choral Practice 
with Boys,“ 315. 
16 Freer, „Between Research and Practise: How Choral Music Loses Boys in the ‘Middle,ʼ “ 28-29. 
17 Freer, „Two Decades of Research on Possible Selves and the ‘Missing Malesʼ Problem in Choral Music,“ 
19. 
18 Freer, „Boys' Changing Voices in the First Century of MENC Journals,“ 45. 
19 Freer, „Two Decades of Research on Possible Selves and the ‘Missing Malesʼ Problem in Choral Music,“ 
24. 
20 Sigrún Lilja Einarsdóttir, „Af hverju syngur þú í kór?,“ 157. 
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skólum sem höfðu náð góðum árangri með kórastarf drengja. Í tónlistardeildum skólanna 

starfaði áberandi sterkur leiðtogi sem drengirnir litu upp til, mikil áhersla var lögð á söng í 

tónlistarkennslu á grunnstigi, notkun á viðeigandi tóntegundum fyrir drengina og á að 

bjóða drengjum upp á tækifæri til að taka þátt í kynjaskiptu söngstarfi sem er ekki 

skipulagt á sama tíma og íþróttaæfingar.21 

                                                
21 Ashley, „Broken Voices or a Broken Curriculum? The Impact of Research on UK School Choral Practice 
with Boys,“ 323. 
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2. Rannsókn  

Í þessum kafla verður fjallað um tengingu mína við efnið, rannsóknaraðferð og 

framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig er stutt kynning á viðmælendum. 

2.1 Tenging mín við efnið 
Ég ólst upp á Ísafirði þar sem kórastarf hefur alltaf sett mikinn svip á samfélagið. Móðir 

mín söng í kirkjukór og afi minn í karlakór. Sjálf byrjaði í kór þegar ég var 10 ára, 

Stúlknakór Tónlistarskóla Ísafjarðar og söng með kórnum í mörg ár. Eitt haustið byrjaði 

drengur í stúlknakórnum og síðan þá hefur kórinn heitið Skólakór Tónlistarskóla Ísafjarðar. 

Ég hugsaði ekkert út í það hvers vegna það væru ekki fleiri drengir í kórnum - svona var 

þetta bara. Það var ekki fyrr en stofnaður var kór við Menntaskólann á Ísafirði og við 

kórstúlkurnar fórum að reyna að veiða drengi í kórinn til þess að geta sungið verk fyrir 

blandaða kóra að ég velti því fyrir mér hvers vegna það væru svona fáir kórvanir drengir á 

Ísafirði.  

 Síðustu tvö ár hef ég verið sjálfboðaliði í samtökunum Stelpur Rokka! sem efla ungar 

stelpur í gegnum tónlistarsköpun og jafnréttisfræðslu. Á heimasíðu samtakanna kemur 

fram að stelpur séu ólíklegri en strákar til að stofna hljómsveitir og spila sína eigin tónlist á 

uppvaxtarárunum. Samtökin vilja vinna að því að leiðrétta kynjahalla í íslenskri rokk- og 

popptónlist.22 Eftir að ég kynntist starfi Stelpur rokka! varð ég almennt meðvitaðri um 

kynjahalla í tónlistarstarfi á Íslandi. Ég sá að hann var ekki einskorðaður við stelpur og 

konur í dægurlagatónlist, heldur voru svipuð mynstur í barnakórastarfi, nema þar hallaði á 

drengi.  

 Sjálf hef ég alltaf haft mikla ánægju af því að taka þátt í starfi hvers kyns kóra og 

sönghópa. Ég legg áherslu kórstjórn í námi mínu við Listaháskóla Íslands og stefni á 

frekara nám á því sviði. Ég hef heyrt og tekið þátt í umræðum kórfélaga minna um að það 

vanti sárlega karlaraddir í hina og þessa blandaða kóra og þekki það af eigin reynslu þegar 

ég leitaði af karlaröddum í kór sem ég setti saman nýlega. Þess vegna ákvað ég, með 

þessari rannsókn, að skoða hvernig þátttöku drengja í kórastarfi sé háttað og reyna að 

komast að því hvers vegna þessi tegund tómstundastarfs virðist ekki höfða jafn vel til 

drengja og stúlkna. 

                                                
22 „Gildin okkar.“ 
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2.2 Rannsóknaraðferð  
Í kaflanum Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir eftir Sigríði Halldórsdóttur í 

Handbók í aðferðafræði rannsókna segir að með eigindlegum rannsóknum leitist menn 

eftir því að skilja og lýsa mannlegum fyrirbærum.23 Rannsókn þessi styðst að mestu við 

eigindlega rannsóknaraðferð sem byggist á grundvelli fyrirbærafræði. Fyrirbærafræði 

byggist á þeirri viðleitni að rannsaka fyrirbæri frá sjónarhorni þátttakenda, reynslu þeirra 

og upplifun.24 Í þessari rannsókn er kórastarf og sérstaklega þátttaka drengja í kórastarfi, 

fyrirbærið sem rannsakað er og sjónarhornið er sjónarhorn stjórnenda barna- og 

unglingakóra.  

 Í eigindlegum rannsóknum er mikilvægt að rannsakandi rannsaki það fyrirbæri sem er 

til rannsóknar með opnum huga og haldi til hliðar sínum eigin viðhorfum og 

fyrirframgefnum hugmyndum um rannsóknarefnið.25 Ég sem rannsakandi reyndi eftir bestu 

getu að tryggja að mínar skoðanir og sjónarhorn hefðu ekki áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar. 

2.3 Framkvæmd 
Gögnum rannsóknarinnar var safnað með viðtölum þar sem markmiðið var að varpa ljósi á 

sjónarhorn, reynslu og afstöðu viðmælenda. Gagnasöfnun fór þannig fram að útbúinn var 

spurningalisti með opnum spurningum og stuðst við þær spurningar í hálfstöðluðum 

viðtölum.26 Viðtölin voru hljóðrituð á upptökuforrit í símtæki og síðan skrifuð upp, orðrétt. 

Samhliða viðtölunum voru skrifaðar niður hugleiðingar og vangaveltur um viðfangsefnið. 

Að lokum voru viðtölin litakóðuð og greind í þemu. 

2.4 Viðmælendur 
Viðmælendur voru fimm og í þessum kafla verður fjallað stuttlega um hvern þeirra. Tekið 

skal fram að rannsakandi þekkti suma viðmælendur persónulega áður en rannsóknin hófst 

en reyndi eftir bestu getu að mæta öllum viðmælendum á sama hátt og láta kunningskap 

ekki lita viðtölin:  

 Álfheiður Björgvinsdóttir, tónmenntakennari og kórstjóri. Álfheiður er með 

meistaragráðu í Listkennslu frá Listaháskóla Íslands og starfar sem kórstjóri og 

tómenntakennari á miðstigi í Kársnesskóla. Hún stýrir einnig barnakór Fríkirkjunnar í 

                                                
23 Sigríður Halldórsdóttir, „Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir,“ 239. 
24 Sigríður Halldórsdóttir, „Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð,“ 281. 
25 Sigríður Halldórsdóttir, „Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir,“ 239 og 244. 
26 Helga Jónsdóttir, „Viðtöl í eigindlegum of megindlegum rannsóknum,“ 143. 
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Reykjavík.  

 Ása Valgerður Sigurðardóttir, tónmenntakennari og kórstjóri. Ása Valgerður 

útskrifaðist með tónmenntakennarapróf árið 1995 og hefur síðan starfað sem 

tónmenntakennari í Snælandsskóla og Ísaksskóla. Auk þess stýrir hún bæði Barnakór 

Ísaksskóla og Barna- og unglingakór Hallgrímskirkju.  

 Bjarney Ingibjörg Gunnlaugsdóttir, söngkennari og kórstjóri. Bjarney Ingibjörg lauk 

söngkennaraprófi frá Tónlistarskólanum í Reykjavík, kórstjórnarprófi frá Tónskóla 

þjóðkirkjunnar og söngkennaraprófi frá Complete Vocal Institute í Danmörku. Hún starfar 

sem söngkennari og stýrir Barna- og skólakór Tónlistarskóla Ísafjarðar, Kvennakór 

Ísafjarðar og Karlakórnum Erni.  

 Friðrik S. Kristinsson, söngkennari og kórstjóri. Friðrik útskrifaðist með einsöngs- og 

söngkennarapróf frá Söngskólanum í Reykjavík og hefur starfað sem söngkennari auk þess 

sem hann kenndi lengi tónmennt við grunnskóla. Friðrik hefur verið söngstjóri Karlakórs 

Reykjavíkur frá 1989 og stýrði Drengjakór Reykjavíkur lengst af eða frá 1994 til 2015.  

 Lilja Dögg Gunnarsdóttir tónlistarkona og kórstýra. Lilja er söngkona að mennt og 

hefur lokið meistaranámi í NAIP, new audiences and innovative practises, frá Listaháskóla 

Íslands. Hún er sjálfstætt starfandi tónlistarkona og stýrir meðal annars Kór Kvennaskólans 

í Reykjavík og Kvennakórnum Kötlu. Hún hefur einnig fengist við tónlistarkennslu, 

aðallega á unglingastigi grunnskóla og í menntaskólum.  
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3. Úrvinnsla og greining viðtala 

Greining á viðtölunum sem tekin voru leiddu í ljós eftirfarandi megin þemu: 

• Þátttaka drengja í kórastarfi 
• Fyrirmyndir og staðalímyndir 
• Breytingar á röddinni 
• Æfingartími 
• Lagaval 
• Kórstjórar og kennsluaðferðir 
• Tómstundaframboð 
• Drengjakór Reykjavíkur 

Hér fyrir neðan verður fjallað um þessi megin þemu og greint frá viðhorfum og reynslu 

kórstjóra um hvert þeirra. 

3.1 Þátttaka drengja í kórastarfi 
Viðmælendur sögðu allir að færri drengir en stúlkur tækju þátt í barna- og 

unglingakórastarfi á Íslandi. Í töflu hér fyrir neðan er yfirlit yfir fjölda drengja og stúlkna í 

þeim kórum sem viðmælendur stjórna, að undanskildum Kársneskórnum og Drengjakór 

Reykjavíkur. Í Kársneskórnum eru allir nemendur 3. til 7. bekkja Kársnesskóla og þátttaka 

í kórnum er skylda og hluti af náminu. Í Drengjakór Reykjavíkur eru engar stúlkur og því 

hlutfall drengja 100%. Samkvæmt samtali höfundar við Steingrím Þórhallsson núverandi 

stjórnanda kórsins eru meðlimir 16 talsins, á aldrinum 8 til 14 ára.27  

 Þess má geta að þátttakendur í kórum viðmælenda minna eru á breiðu aldursbili, eða 

allt frá 6 ára til 19 ára. Þátttaka í öllum kórunum í töflunni er valfrjáls, þ.e. ekki skylduð af 

skóla eða öðrum stofnunum. Hins vegar getur mismunandi umhverfi kóranna haft áhrif á 

hlutfall drengja og stúlkna. Þar ber helst að nefna kóra á vegum skóla þar sem fjöldi 

drengja og stúlkna er misjafn milli árganga. Lilja Dögg Gunnarsdóttir, stjórnandi Kórs 

Kvennaskólans í Reykjavík, benti á að færri drengir en stúlkur stunda nám í skólanum. Í 

Kársnesskóla eru allir nemendur skyldaðir í kór til 12 ára aldurs svo það getur haft áhrif á 

það hversu hátt hlutfall drengja velur að taka áfram þátt í kórastarfi með Skólakór Kársnes. 

 Ása Valgerður Sigurðardóttir, stjórnandi Barna- og unglingakórs Hallgrímskirkju og 

Barnakórs Ísaksskóla, Bjarney Ingibjörg Gunnlaugsdóttir stjórnandi Barna- og skólakórs 
                                                
27 Streingrímur Þórhallsson, 10. maí 2017. 
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Tónlistarskóla Ísafjarðar og Álfheiður Björgvinsdóttir, stjórnandi Skólakórs Kársness, 

sögðu allar að því yngri sem börnin í kórnum væru, því jafnara væri kynjahlutfallið. Það 

sést greinilega á kórum Tónlistarskóla Ísafjarðar þar sem drengir eru helmingur 

þátttakenda í Barnakór, 6 til 7 ára, en aðeins 13% í Skólakór, 8 til 10 ára. Í yngri hóp 

Barnakórs Ísaksskóla, 7 ára, eru drengir 47% en í eldri hóp, 8 til 9 ára er hlutfallið komið 

niður í 11%.   

 
Tafla: Þátttaka í kórum viðmælenda. 

Nafn kórs Aldur 

þátttakenda 

Fjöldi 

kórmeðlima 

Fjöldi 

stúlkna 

Fjöldi 

drengja 

Hlutfall 

drengja 

Barnakór Fríkirkjunnar 6 – 10 ára 30 25 5 20% 

Barnakór Ísaksskóla – 

yngri 

7 ára 25 17 8 47% 

Barnakór Ísaksskóla – 

eldri 

8 – 9 ára 38 34 4 11% 

Barnakór Tónlistarskóla 

Ísafjarðar 

6 – 7 ára 28 14 14 50% 

Skólakór Tónlistarskóla 

Ísafjarðar 

8 – 11 ára 18 16 2 13% 

Barna- og unglingakór 

Hallgrímskirkju 

9 – 13 ára 22 20 2 9% 

Skólakór Kársnes 13 – 16 ára 49 50 19 28% 

Kór Kvennaskólans í 

Reykjavík 

16-19 ára 35 27 8 23% 

3.2 Fyrirmyndir og staðalímyndir 
Viðmælendur töluðu allir um nauðsyn þess að drengir hafi fyrirmyndir innan kórastarfsins. 

Lilja sagðist telja að það vanti fyrirmyndir fyrir unga drengi í kórastarfi og að drengir sjái 

ítrekað barnakóra með fullt af stúlkum og fáum eða engum drengjum. Þá myndist eins 

konar snjóboltaáhrif sem skapi ákveðna menningu í kringum barnakórastarfið. Friðrik S. 

Kristinsson, fyrrverandi kórstjóri Drengjakórs Reykjavíkur tók í sama streng og sagðist 
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telja að það hafi fælandi áhrif að drengir sjái ekki aðra drengi í kórastarfi. Ása nefndi að 

þrátt fyrir þá miklu karlakórahefð sem ríkir á Íslandi sé líklegt að ungir drengir tengi ekki 

sína ímynd við fullorðna karla í karlakórum. Álfheiður benti á að mögulega væri hægt að 

virkja karlakóra til samstarfs við drengjakóra í umhverfi þar sem karlkyns kórsöngvarar á 

öllum aldri væru áberandi. Til dæmis eitthvað í líkindum við söngskólann Domus Vox þar 

sem boðið er uppá söngnám og kórastarf fyrir stúlkur og konur á öllum aldri. Allir drengir 

á miðstigi í Kársnesskóla syngja í kór. Álfheiður sagði að þess vegna myndist ekki rými 

fyrir viðhorf eins að þykja ekki töff að vera í kór. Það hafi alltaf verið hluti af skólastarfinu 

og þyki því mjög eðlilegt.  

 Á ákveðnu tímabili þegar Friðrik stjórnaði Drengjakór Reykjavíkur var kórnum skipt 

upp í tvo hópa, yngri og eldri. Eldri drengirnir voru þá á aldrinum 16 til 18 ára og sungu 

tenór- og bassaraddir. Friðrik sagði að yngri drengirnir hafi haft gaman að því að heyra í 

þeim eldri, heyra hvernig raddir þeirra hefðu breyst og þeir eldri hafi sömuleiðis notið þess 

að syngja með yngri hópnum.  

3.3 Breytingar á röddinni 
Viðmælendum mínum bar saman um að líffræðilegur munur á milli stúlkna og drengja 

gæti verið ein ástæða fyrir því að færri drengir stundi kórastarf en stúlkur. Þá helst 

breytingar á rödd drengja sem eiga sér stað á kynþroskaskeiði - eða mútur. Ása sagðist ekki 

halda að það hafi nein áhrif á unga drengi, á aldrinum 6 til 10 ára, því þeir séu varla farnir 

að hugsa svo langt fram í tímann, en taldi það líklega hafa áhrif á þátttöku eldri drengja, 12 

til 14 ára.   

 Álfheiður sagði það skipta miklu máli að velja góðar tóntegundir sem henta 

drengjunum sem syngja í kórnum. Sjálf sagðist hún reyna að lækka tóntegundir laganna 

eða láta þá syngja áttund neðar í barnakóraútsetningum þegar raddirnar fara að dýpka. Það 

henti þeim best að syngja eina drengjarödd saman en hún sagðist líka æfa þá í að syngja í 

röddum. Í Kársnesskóla eru drengir í 8. og 9. bekk ekki í kór en drengjum í 10. bekk er 

boðið að koma aftur í kórinn eftir raddbreytingar. Hún sagði að einn og einn drengur syngi 

sig í gegnum mútur en það krefjist rosalega mikillar þjálfunar. Sjálf sagðist hún telja það 

vera ágætt að hvíla drengina á þessu tímabili, meðan þeir eru að finna raddirnar sínar aftur. 

Í dag er hún með 19 drengi úr 10. bekk í kórnum og hafa þeir aldrei verið fleiri. Hún sagði 

einnig að það hafi tekið tíma að koma þeim aftur í söngstuð eftir hvíldina.  

 Samkvæmt Friðriki voru sumir drengir í Drengjakór Reykjavíkur sem tóku sér stutt 

hlé frá æfingum þegar þeir fóru í mútur, en alls ekki allir. Hann sagði einnig að yfirleitt 
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komi raddir þeirra, sem hafa verið lengi í kór, mjög vel út úr raddbreytingunum vegna þess 

að þeir hafi fengið góða raddþjálfun í kórnum. Drengur sem hefur sungið sópran þarf ekki 

endilega að syngja aðra rödd (alt, tenór eða bassa) um leið og raddbreytingar hefjast heldur 

getur hann sungið áfram sína rödd aðeins léttar, veikar og án áreynslu. Friðrik sagði að það 

væri frábært að hafa drengina áfram í kórnum og gott fyrir alla kórfélaga að heyra hvaða 

breytingar verða á röddinni og tala um það saman. Um 15 ára aldur sé hins vegar ekki 

heppilegt fyrir drengi að syngja áfram í drengjakór, nema þá að kórinn sé skiptur í fleiri 

raddir: sópran, alt, tenór og bassa. 

3.4 Æfingartími 
Flestir viðmælendur voru sammála um að það geti haft áhrif á þátttöku barna og ungmenna 

hvenær dags kóræfingar eru haldnar. Ef þær eru á skólatíma og eru hluti af stundatöflu 

nemenda þá séu drengir líklegri til þess að taka þátt. Bjarney sagðist sérstaklega hafa tekið 

eftir fjölgun drengja í kórnum eftir að hann var settur inn í Frístund Grunnskólans á 

Ísafirði. Alla virka daga er gert hlé á hefðbundnu skólastarfi 1. til 4. bekkjar frá kl. 11:00 til 

12:00 og nemendur hafa tækifæri til að taka þátt í skipulögðu frístundastarfi á skólatíma. 

Bjarney sagði einnig að meiri umræða hefði skapast um kórinn og fleiri hefðu komið að 

prófa vegna þess að bekkjarfélaganir voru að fara saman í kór. Að sama skapi talaði Ása 

um að auðveldara sé að ná til nemenda Ísaksskóla ef kóræfingar eru í boði beint eftir skóla. 

Hún sagði að börnin væru jafnvel í gæslu hvort sem er og þá væri kóræfing góð leið til að 

verja tímanum.   

 Lilja Dögg benti á að þó svo að kór sé valfag í menntaskólum séu æfingar yfirleitt ekki 

á skólatíma. Þær séu eftir skóla eða jafnvel á kvöldin og þannig sé ekki verið að skapa 

ungmennum góðar aðstæður til þess að stunda kórastarf. Hún sagði að kóræfingar ættu að 

geta verið á morgnana eða yfir daginn, alveg eins og önnur valfög.  

3.5 Lagaval 
Val kórstjóra á efni fyrir kórinn, bæði tegund tónlistarinnar sem er notuð og útsetningar á 

kórverkum, geta haft áhrif á það hvort að drengir taki þátt og ílengist í kórastarfi. Ása velti 

fyrir sér hvort að einsleitni í lagavali kórstjóra gæti fælt drengi frá kórastarfinu. 

Hefðbundin barnakóralög séu í rólegri kantinum og gætu í eðli sínu verið þannig að þau 

höfði betur til stúlkna. Drengir hafi ekki endilega þolinmæði til að syngja hvert rólega 

lagið á fætur öðru og gott sé að blanda kröftugari lögum með. Sjálf sagðist hún reyna að 

brjóta upp æfingar með lögum sem innihalda stapp, klapp og hreyfingar en benti á að ekki 



 

 
 

13 

hafi verið skrifað mikið af þannig verkum fyrir barnakór.   

 Lilja talaði á sömu nótum og sagðist telja að ein af ástæðunum fyrir lítilli þátttöku 

drengja gæti verið einsleitni í lagavali, til dæmis of „dúlluleg og stelpuleg“ lög hjá 

barnakórum. Hún taldi ekki síst mikilvægt að leyfa kórmeðlimum að hafa áhrif á efnisvalið 

og sagðist vera óhrædd við að láta ungmennin í Kór Kvennaskólans í Reykjavík kenna sér 

lög. Hópurinn vinni oft saman að skapandi útsetningum á alls konar nýmóðins lögum. 

Álfheiður sagði að mismunandi tónlist henti til dæmis drengjum og stúlkum á 

unglingastigi. Drengirnir í kórnum hjá henni kunni vel við það að syngja karlakóralög og 

þegar hún komi með efni sem höfði til þeirra séu þeir viljugri að taka þátt.  

3.6 Kórstjórar og kennsluaðferðir 
Viðmælendum bar saman um að eiginleikar kórstjóra og geta þeirra til að höfða til drengja 

væri mikilvægur þáttur í kórastarfinu. Ása benti á að fáir karlkyns kórstjórar vinni með 

barna- og unglingakórum, sérstaklega í grunnskólakerfinu. Álfheiður talaði sömuleiðis um 

mikilvægi þess að eldri drengir, til dæmis í menntaskólakórum hefðu kórstjóra sem 

drengirnir gætu samsamað sig með.  

 Ása taldi litla þátttöku drengja í kórastarfi geta stafað af því að það væri ekki mikil 

„aksjón“ á æfingum, kannski ekki nóg við að vera og æfingarnar geti verið áreynsla á aga. 

Hún sagði oft vera fjör í drengjahópum og því þurfi að höfða öðruvísi til þeirra.  

 Lilja talaði um mikilvægi þess að kórstjórar geti aðlagað sig að hópnum sem þeir 

vinna með hverju sinni. Hún sagði að sá sem stjórnar og leiðbeinir í starfi með börnum og 

unglingum þyrfti að hafa þau verkfæri í höndunum til að geta brugðist við mismunandi 

hópum og aðstæðum. Þannig væri hægt að víkka út tónlistarstarfið til þess að halda 

drengjum á aldrinum 12 til 19 ára áhugasömum og virkum. Til dæmis með því að setja 

saman hljómsveitir eða rytmahópa sem spili með kórum, setja upp sýningar sem snúist um 

tónlist eða nota tónlistarforrit í spjaldtölvum – en alltaf með sameiginlega tónsköpun og 

söng að leiðarljósi. Sjálf segist hún vona að öll börn og ungmenni fái tækifæri til að 

kynnast fyrirbærinu tónlist, hvort sem það sé í formi söngs eða einhvers annars. 

3.7 Tómstundaframboð 
Mikið framboð af tómstundum fyrir börn og ungmenni gæti haft áhrif á það hvort drengir 

taki þátt í kórastarfi. Friðrik sagði að það hafi oft verið erfitt að fá drengi í Drengjakórinn 

vegna þess að þeir voru að æfa íþróttir á sama tíma og kóræfingarnar voru. Hann fann 

sérstaklega fyrir því þegar fór að vora því þá sóttust drengirnir meira í það „að vera úti 
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svona eins og beljurnar á vorin.“ Hann sagðist telja að fyrst og fremst væri mikið framboð 

af tómstundum sem drengirnir hafi áhuga á. Ása nefndi að þegar hún var með kór fyrir 6 

ára börn hafi verið mikil aðsókn í kórinn, bæði hjá drengjum og stúkum. En um leið og þau 

verði aðeins eldri þá fari þau að prufa alls konar tómstundir, enda mikið í boði, og þá hafi 

íþróttirnar haft vinninginn hjá flestum drengjunum.  

3.8 Drengjakór Reykjavíkur 
Flestir viðmælendur nefndu starf Drengjakórs Reykjavíkur sem dæmi um metnaðarfullt 

kórastarf þar sem drengir eru í fyrirrúmi. Mikil fækkun hefur hins vegar orðið í kórnum á 

síðustu árum. Þegar Friðrik stjórnaði kórnum á árunum 1994 til 2015 voru kórmeðlimir um 

40 talsins þegar mest var. Friðrik sagði að á þeim tíma sem hann tók við kórnum hafi 

drengjakóraformið þótt flott og eftirsóknarvert, enda ekki mikil hefð fyrir drengjakórum á 

Íslandi. Aðspurður um hvaðan allir þessir syngjandi drengir hafi komið sagði Friðrik að 

margir drengjanna hafi komið í Drengjakórinn úr öðrum barnakórum þar sem þeir voru 

einn af fáum strákum og kannski ekki fundið sig í stórum stúlknahópum. Friðrik nefndi 

líka að kórinn hafi notið mikils stuðnings frá foreldrum kórmeðlima. Í upphafi starfaði 

kórinn undir Laugarneskirkju en síðar undir Hallgrímskirkju og Neskirkju. Friðrik taldi að 

til þess að efla svona starf eins og Drengjakórinn þurfi að vera mikill stuðningur, ekki bara 

frá foreldrunum heldur líka frá söfnuðinum sem hýsir starfið. Sjálfur sagðist hann hafa séð 

fyrir sér einhvern styrktaraðila eða verndara kórsins sem gæti hjálpað til við reksturinn. 

Hann sagði jafnframt að kórinn hafi þurft að gjalda fyrir niðurskurð á vegum kirkjunnar og 

sagðist telja að það síðasta sem ætti að skera niður sé barnastarfið því þau séu framtíðin. 
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4. Niðurstöður og umræður 

Rannsóknarspurningar þessarar rannsóknar eru eftirfarandi: Hvernig er þátttöku drengja í 

kórastarfi háttað? Hvaða þættir hafa helst áhrif á þátttöku drengja?   

 Samkvæmt greiningu viðtalanna er ljóst að kórstjórar segja drengi vera í miklum 

minnihluta kórmeðlima í barna- og unglingakórastarfi, tölur úr kórunum sem þau stjórna 

sýna það svart á hvítu. Sjá töflu á bls. 10 hér fyrir ofan. Þó að úrtakið í þessari rannsókn sé 

lítið geta niðurstöður gefið einhverjar vísbendingar um hvernig hlutföll drengja í kórastarfi 

á Íslandi eru. Niðurstöðurnar sýna að hlutfall drengja er hæst hjá yngstu kórmeðlimunum. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsóknir Freer og Warzecha þar sem kemur fram 

að flestir drengir hætti að syngja í kórum á miðstigi grunnskóla eða um 12 ára aldur.28 29 

Margir mismunandi þættir hafa áhrif á þátttöku drengja í kórastarfi. Innri þættir eins og 

hugmyndir um karlmennsku, breytingar á röddinni og ytri þættir eins og æfingatími, 

lagaval, kennsluaðferðir, kórstjórar og mikið tómstundaframboð.   

 Viðmælendur töldu að þátttaka í kórum væri meiri ef kóræfingar væru á skólatíma eða 

þær fléttaðar inn í skólastarfið. Þannig er líklegra að drengir sem ekki myndu annars prufa 

að syngja í kór fái tækifæri til þess, til dæmis með því sjá aðra skólafélaga taka þátt í 

kórastarfinu. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Ashley á kórastarfi drengja í 

breskum grunnskólum. Þar kom fram að ef að söng- og kórastarf innan skólans var ekki 

skipulagt á sama tíma og íþróttaæfingar hafði það jákvæð áhrif á þátttöku drengja í 

kórastarfi.30 Viðmælendur töluðu sömuleiðis um að margir drengir velji aðrar tómstundir, 

sérstaklega íþróttir, fram yfir kórastarfið. Kórastarf er ekki hluti af aðalnámskrá 

grunnskólanna og þess vegna ekki hluti af skólastarfi allra skóla hér á landi. Einhverjir 

skólar hafa þó kórastarf sem skyldu. Áhugavert væri að skoða sérstaklega hvort drengir 

sem koma úr þessum skólum velji freka að taka þátt í kórastarfi. Útfrá því væri svo hægt að 

skoða kosti og galla þess að færa barna- og unglingakórastarf alfarið inn í 

grunnskólakerfið.  

 Rannsóknir Freer benda á að hefðbundnar kennsluaðferðir í kórastarfi henti báðum 

                                                
28 Freer, „Two Decades of Research on Possible Selves and the ‘Missing Malesʼ Problem in Choral Music,“ 
18-19. 
29 Warzecha, „Boys’ Perceptions of Singing: A Review of the Literature,“ 43. 
30 Ashley, „Broken Voices or a Broken Curriculum? The Impact of Research on UK School Choral Practice 
with Boys,“ 323. 
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kynjum ekki endilega jafn vel. Stúlkur og drengir læra á ólíkan hátt.31 Viðmælendur veltu 

upp ýmsum hugmyndum tengdum því. Með því að brjóta upp kóræfingar með hreyfingu 

eða leikjum væri til dæmis hægt að höfða betur til þeirra sem eiga erfitt með kyrrsetu og 

einbeitingu í lengri tíma. Auk þess gætu kórstjórar reynt að aðlaga sig betur að hópnum 

sem þeir eru með hverju sinni. Til dæmis með því að endurútsetja lög eða víkka út 

kórastarfið til þess að halda drengjum á aldrinum 12 til 19 ára áhugasömum og virkum. 

Þetta þyrfti að rannsaka betur til að hægt sé að taka afstöðu til þeirra hugmynda.  

 Viðmælendum og fræðilegum heimildum bar saman um að kórstjórar og viðhorf 

þeirra til kórastarfsins hafi áhrif á þátttöku barna og unglinga. Viðmælendur töluðu um 

mikilvægi þess að kórstjórar geti höfðað til drengja jafnt sem stúlkna. Mörg dæmi eru um 

öfluga kórstjóra í íslensku kórasamfélagi og má til dæmis nefna það mikla og góða starf 

sem Þórunn Björnsdóttir hefur unnið með Skólakór Kársnes, Friðrik S. Kristinsson með 

Drengjakór Reykjavíkur og Þorgerður Ingólfsdóttir með Hamrahlíðarkórana. Ástríða og 

metnaður kórstjóra kristallast í farsæld og velgengni kórsins.  

 Samkvæmt rannsókn Sigrúnar á viðhorfi kórfélaga til kórastarfs töldu um 90% 

þátttakenda lagaval kórsins skipta miklu máli.32 Gera má ráð fyrir að samskonar viðhorf 

megi heimfæra upp á meðlimi barna- og unglingakóra. Viðmælendur töldu líka að val á 

efni, bæði lögin sem sungin eru, útsetningar á lögum og tóntegundir þeirra, geti haft áhrif á 

þátttöku drengja. Lögin ættu að henta raddsviði drengja og lagaval þyrfti að vera fjölbreytt. 

Barnakóralög væru í eðli sínu oft róleg og höfði mögulega betur til stúlkna en drengja.  

 Viðmælendur töluðu um raddbreytingarferli drengja sem einn af áhrifaþáttum og 

fræðilegar heimildir styðja það. Rannsókn Ashley bendir á að nauðsynlegt sé að nálgast 

raddbreytingarferlið á jákvæðan hátt til þess að drengir haldi áfram að syngja.33 Freer segir 

í greinum sínum að hræðsla drengja við raddbreytinguna sé minni ef ferlið hefur verið 

útskýrt vel og þeim gefinn tími til þess að venjast því að syngja neðri raddir og lesa nótur í 

F lykli.34 Viðhorf viðmælenda beindust aðallega að því að gott væri að hvíla raddirnar í 

ákveðinn tíma á meðan breytingarnar gengu yfir. Friðrik talaði þó um að það væri gott fyrir 

kórinn að fylgjast með ferlinu hjá kórfélögum og ræða það saman.  

 Rannsóknir Warzecha og Harrison benda á að drengir hafi neikvætt viðhorf til söngs 

                                                
31 Freer, „Two Decades of Research on Possible Selves and the ‘Missing Malesʼ Problem in Choral Music,“ 
19. 
32 Sigrún Lilja Einarsdóttir, „Af hverju syngur þú í kór?,“ 157. 
33 Ashley, „Broken Voices or a Broken Curriculum? The Impact of Research on UK School Choral Practice 
with Boys,“ 315. 
34 Freer, „Boys' Changing Voices in the First Century of MENC Journals,“ 42. 
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og kórastarfs og telji það stelpulegt eða kvenlegt. Skortur á fyrirmyndum og áhrifaríkum 

kennurum geti haft mikil áhrif.35 36 Viðmælendum bar saman um að skortur á fyrirmyndum 

fyrir drengi í kórastarfi hafi neikvæð áhrif á þátttöku þeirra. Fáir karlkyns kórstjórar vinna 

með barna- og unglingakórum á Íslandi og það geti ýtt undir það viðhorf að þátttaka í 

kórastarfi sé kvenleg. Til stuðnings má nefna góða þátttöku drengja í Drengjakór 

Reykjavíkur þegar hópurinn var fjölmennur og hópur eldri drengja söng í kórnum. Það 

væri mjög áhugavert að skoða í framhaldinu hvort þátttaka drengja í kórum sé meiri þar 

sem stjórnandi kórsins er karlkyns.  

 Í þessum kafla hefur verið fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

bornar saman við fræðilegar heimildir. Samræmi var í því sem viðmælendur sögðu og því 

sem fyrri rannsóknir sýna hvað varðar litla þátttöku drengja í kórastarfi um og eftir 10 til 

12 ára aldur. Margir mismunandi þættir hafa áhrif á þátttöku þeirra og þar ber helst að 

nefna skort á fyrirmyndum, neikvæðar hugmyndir drengja um kórastarf og samfélagsleg 

viðhorf. Raddbreytingar, mikið tómstundaframboð og þættir tengdir fyrirkomulagi 

kórastarfs eins og æfingatími, lagaval og kennsluaðferðir kórstjóra hafa einnig áhrif. 

  

                                                
35 Warzecha, „Boys’ Perceptions of Singing: A Review of the Literature,“ 43-44. 
36 Harrison, „A Perennial Problem in Gendered Participation in Music: What's Happening to the Boys?,“ 268. 
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Lokaorð 

Þessi stutta rannsókn á þátttöku drengja í barna- og unglingakórastarfi snerist um að skoða 

hvernig þátttöku drengja væri háttað og hvaða þættir hafi þar helst áhrif. Það var gert með 

því að kanna reynslu og viðhorf kórstjóra til þátttöku drengja og reyna þannig að ryðja 

brautina fyrir áframhaldandi rannsóknir á viðfangsefninu. Kórstjórar á Íslandi virðast vera 

meðvitaðir um þætti sem hafa áhrif á þátttöku drengja í kórastarfi en ég tel að ákveðin 

viðhorfsbreyting í samfélaginu og skólakerfinu þurfi að eiga sér stað til þess að rétta 

kynjahallann í barna- og unglingakórastarfi á Íslandi.    

 Skortur á fyrirmyndum fyrir drengi og samfélagsleg viðhorf gagnvart kórastarfi þykja 

áberandi áhrifavaldar í þátttöku drengja, það kom fram bæði í viðtölunum og í niðurstöðum 

erlendra rannsókna á viðfangsefninu. Það er sérstaklega áhugavert þegar horft er til þess 

samfélags sem við búum í. Hér á landi er rík og rótgróin karlakórahefð og þátttaka karla er 

mikil í alls kyns kórastarfi. Þetta bendir til þess að einhvern tímann á þroskaskeiði drengja 

virðist kórsöngur hætta að þykja kvenlegur eða eitthvað sem bara stúlkur taka þátt í. Það 

væri verðugt rannsóknarefni að rannsaka hugmyndir og viðhorf drengja til kórastarfs og 

skoða þannig hvernig betur má höfða til drengja og auka þátttöku og sýnileika þeirra í 

kórastarfi. 

 Skiptir það einhverju máli þó að barna- og unglingakórar landsins séu að mestu 

skipaðir stúlkum? Kannski ekki. Mikilvægast er að öll börn og ungmenni fái tækifæri til 

þess að kynnast þeirri frábæru upplifun sem þátttaka í kórastarfi er. Til þess að tryggja það 

tel ég nauðsynlegt að kórastarfið sé aðgengilegt öllum og að viðhorf til kórastarfs sé þannig 

að allir geti og þori að taka þátt, óháð kyni. Drengir þurfa að sjá aðra drengi taka þátt í 

kórastarfi og það ætti að vera regla frekan en undantekning að heyra fallegar drengjaraddir 

syngja í kór.  
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