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Útdráttur 

Það virðist algengt á meðal tónlistarmanna á öllum aldri að efast um eigin hæfni. Lágt 

sjálfsmat getur staðið í vegi fyrir að viðkomandi nýti hæfileika sína til fulls og nái þeim 

árangri sem efni standa til. Sjálfsefi í starfi er megin viðfangsefni þessarar ritgerðar. 

Höfundur ákvað að rannsaka hvernig neikvæðar og gagnrýnar hugsanir hafa áhrif á starf 

hennar sem tónlistarkona, hvernig megi draga úr áhrifum þeirra og bæta þannig líðan og 

árangur. Aðferðafræðin sem stuðst er við er starfendarannsókn. Rannsakandinn skoðar sjálfa 

sig, hugsanir sínar og tilfinningar sem tengjast líðan hennar og afköstum í starfi. Hvað mótar 

skoðanir og viðhorf? Hvernig er hægt að breyta viðbrögðum sínum og bæta þannig líðan og 

auka sjálfstraust? Unnið er út frá  dagbókarfærslum þar sem skráðar hafa verið hugsanir og 

tilfinningar tengdar tónlistariðkun. Höfundur styðst fyrst og fremst við bókina Effortless 

Mastery, eftir bandaríska tónlistarmanninn og tónskáldið Kenny Werner, og leiddar 

hugleiðsluæfingar úr forritinu Headspace. Rannsóknin leiddi í ljós að með vakandi athygli, 

auknu æðruleysi og mildi í eigin garð tókst rannsakanda að minnka sjálfsefa í starfi og draga 

úr áhrifum neikvæðra hugsana. Sköpunargleði og afköst jukust.  
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Abstract 

Musicians of all ages commonly harbour doubts about their ability. Low self-esteem may 

frustrate their efforts to realise their full potential. This thesis focuses on occupational self-

doubt. The author examines how negative and critical thoughts impact her career as a 

musician, how this impact can be ameliorated, and how subjective well-being and level of 

achievement can thereby be improved. The methodology used is action research. The 

author examines her own thoughts and feelings, and how they affect her well-being and 

performance. What factors shape one’s opinions and outlook? How can one’s reactions be 

modified to increase well-being and confidence? Progress is tracked using diary entries, 

which record thoughts and emotions pertaining to music. The author mainly draws on the 

book Effortless Mastery by performer and composer Kenny Werner, as well as guided 

meditations from the app Headspace. The project revealed that with improved awareness, 

serenity and kindness towards herself, the author was able to to decrease her occupational 

self-doubt, and minimise the impact of negative thoughts. At the same time, creativity and 

creative output increased. 
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Inngangur  

Að eltast við fullkomnun er ávísun á endalaus vonbrigði því að markmiðið er óraunhæft. Allt 

í kringum  okkur sjáum við dæmi um ótrúlega hæfileika og færni sem okkur langar að öðlast. 

Samkeppnisandi virðist allsráðandi á öllum sviðum í samfélaginu. Auðvelt er að fá það á 

tilfinninguna að ef maður er ekki „bestur“ þá sé maður einskis virði. Listamenn eru 

sérstaklega viðkvæmir fyrir þessum tilfinningum því verk þeirra eru svo nátengd 

sjálfsmyndinni. Oft er er sköpunin einhverskonar úrvinnsla eigin tilfinninga þannig 

viðbrögðin, bæði jákvæð og neikvæð, geta haft djúpstæð áhrif á sjálfsmynd listamannsins. 

Reynslan hefur kennt mér að mér er nauðsynlegt er að leita leiða til að verjast þeim sveiflum 

sem gagnrýnisraddir valda. Harðasta gagnrýnisröddin er mín eigin og hún er jafnframt sú 

eina sem ég get haft áhrif á. Af þessum ástæðum ákvað ég að beina athyglinni inn á við og 

leita leiða til að lifa  í sátt við sjálfa mig og umhverfið mitt. Aðeins þannig tel ég að hæfileikar 

mínir geti notið sín.   

 Ég er söngkona og lagahöfundur í tveimur hljómsveitum, Sísý Ey og Tripolia. Ég hef 

verið svo heppin að fá að ferðast og spila víðsvegar um heiminn ásamt því að taka þátt í 

fullt af skemmtilegum samstarfsverkefnum með hinum ýmsu tónlistarmönnum Fyrir 

rúmlega ári síðan var ég  á þeim stað að mig langaði ekki lengur að vera viðriðin tónlist. 

Ég var að brenna út án þess að hafa í raun nokkurn tímann komist á fullt flug. Ég hætti í 

Listaháskóla Íslands fyrir tveimur árum vegna þess að ég sá ekki tilgang með því að klára 

þetta nám þó svo að ég ætti ekki nema rúmlega 30 einingar eftir. Mér var farið að líða eins 

og ég væri að vaða í kviksyndi. Hugsanir mínar voru háværar og ég velti því fyrir mér: 

“Hvers vegna væri ég yfir höfuð að reyna? Það er til svo mikið af ótrúlega hæfileikaríku 

ungu fólki, ég á ekki séns þarna.”. Þráhyggjukenndar hugsanir eins og: Ég er ekki nógu 

góð, þessi og hinn eru miklu betri, ég er kona ég mun aldrei spila eins vel á hljóðfæri og 

karlar, ég get ekki samið nógu flotta tónlist, ég er ekki nógu menntuð, ég er of gömul, það 

er nóg til af góðu tónlistarfólki - komu endurtekið upp í huga mér. 

Í þessari ritgerð er því markmið mitt  að skoða sjálfa mig sem tónlistarkonu. Að skoða 

áhrif hugsana minna, tilfinninga og umhverfisins á mig sem tónsmið og söngkonu. Hvað er 

það sem fær mig til að efast um starf mitt og hvernig get ég bætt það sem þarf að bæta?  

Aðferðarfræðin sem ég mun nota heitir starfendarannsókn og kjarni hennar er ákveðin 

sjálfskoðun þar sem rannsakandi skoðar eigið starf, lýsir starfsháttum, útskýrir hvað er gott 

við þá og finnur leiðir til að bæta það sem betur má fara (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 
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Einnig las ég bókina Áreynslulaus leikni ( Effortless mastery) eftir Kenny Werner (1996) 

og studdist við hugmyndafræðina sem sett er fram í þeirri bók. Kenny Werner er 

bandarískur tónlistarmaður og tónskáld sem hefur ferðast um allan heim og haldið 

fyrirlestra og námskeið um það hvernig hægt sé að tengjast eigin sköpunarkrafti og losna 

undan lamandi áhrifum óþarfrar sjálfsgagnrýni. Ég hélt dagbók til að skrá niður hugsanir 

og tilfinningar og fylgdist þannig með árangri aðferðarinnar. Ég stundaði hugleiðslu og 

núvitundaræfingar. Með þeim verkfærum vonaðist ég til þess að meðvitund mín myndi 

aukast og að aukin núvitund gæti breytt viðhorfum mínum og haft þannig  jákvæð áhrif á 

mig í starfi mínu sem tónlistarkona.  

Í upphafi ritgerðar mun ég segja stuttlega frá sjálfri mér uppruna mínum og reynslu sem 

tónlistarkona. Það geri ég til þess að gefa lesandanum innsýn í bakgrunn minn og sjónarhorn 

og hvað varð til þess að ég valdi að skoða sjálfa mig og starf mitt á þennan hátt.  Í kaflanum 

þar á eftir geri ég grein fyrir hugmyndafræði Werner. Ég fjalla um lágt sjálfsmat 

tónlistarmanna og útskýri þar á eftir í stuttu máli fjögur skref sem eiga að hjálpa viðkomandi 

að læra að vera í núinu og ná jafnvel að losna undan þráhyggjukenndum hugsunum um lífið.  

Síðan skýri ég frá þeirri aðferðafræði sem ég notast við. Þegar ég hef gert grein fyrir þessu 

kemur að rannsókninni sem byggist að mestu leiti á dagbókafærslum sem settar eru í 

samhengi við hugmyndafræði Werner. Í lokin mun ég segja frá því hvernig til tókst, hvað 

virkaði og hvað ekki og hvort ég telji rannsóknina hafa skilað árangri.  
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1. Um mig 

Ég er fædd 22 júlí 1981 á Landspítalanum í Reykjavík. Ég er elst af fjórum systkinum. 

Foreldrar mínir eru píanóleikarinn Eyþór Gunnarsson og söngkonan Ellen Kristjánsdóttir. 

Þau hafa verið starfandi tónlistarmenn allt mitt líf. Það er því óhætt að segja að ég hafi hlotið 

tónlistaruppeldi með meiru. Ég varð aldrei vör við neina pressu frá foreldrum mínum um að 

feta í fótspor þeirra en uppeldið hafði óneitanlega áhrif á ákvörðun mína og það hefur ekki 

alltaf verið auðvelt að lifa í skugganum af þeirra velgengni. 

Þegar ég horfi til baka sé ég að ég hef í raun alltaf efast um eigið ágæti alveg frá því að 

ég man eftir mér. Frá blautu barnsbeini hefur mér verið sagt að ég sé afar músíkölsk og 

tónvís. Ég lærði á píanó í nokkur ár sem barn og unglingur. Ég hafði engan áhuga á að læra 

nótur eða tónfræði, kennaranum mínum til mikils ama og ég taldi mig vera í forréttindahópi 

að þurfa þess ekki þar sem ég væri nú svo músíkölsk, að þetta væri mér í blóð borið.  

Það gekk upp í einhvern tíma en seinna fór það að há mér. Ég fór að finna fyrir vaxandi 

efasemdum um að ég væri eins hæfileikarík og mér hefði alla tíð verið sagt, jafnaldrar mínir 

voru farnir að taka fram úr mér getulega séð. Amma mín heitin reyndi að halda mér við efnið 

með því að borga mér fyrir það að æfa mig. Það bar árangur í einhvern tíma en svo dofnaði 

áhugi minn á náminu, mér fór að finnast efnið leiðinlegt og tónstigarnir og lögin höfðuðu 

ekki til mín. Þetta varð sífellt meiri kvöð en skemmtun og á endanum flosnaði ég upp úr 

píanónáminu og hef alla tíð síðan séð eftir því, sérstaklega þar sem ég hef verið haldin þeirri 

ranghugmynd að ég sé orðin of gömul til þess að læra.  

Sem unglingur fékk ég  mikinn áhuga á að syngja. Ég kunni öll lögin með Lauryn Hill 

sem var mín helsta fyrirmynd og ég myndi segja að en í dag væri hún minn helsti áhrifavaldur 

þegar að kemur að söngstíl. Ég lærði söng í eina önn, það gekk vel og kennarinn minn hvatti 

mig til áframhaldandi náms en ég hafði ekki áhuga á því. Þess í stað byrjaði ég að syngja og 

semja með hljómsveit í fyrsta sinn. Ég fór að koma fram opinberlega, sem var gaman, en 

líðan mín var alltaf háð viðbrögðum áheyrenda. Ég var óörugg og mér fór að líða mjög illa 

með að koma fram á tónleikum. Einn falskur tónn gat skemmt fyrir mér næstu daga og að 

sama skapi gat hrós haft gagnstæð áhrif. Ég var gjörsamlega heltekin af þörf fyrir að hljóma 

fullkomlega. Ef ég hlusta á upptökur frá þessum tíma heyri ég hvernig þráhyggjukennd þörf 

mín fyrir fullkomnum drap alla tilfinningu í túlkuninni. Mig dreymdi  um að verða syngjandi 

stórstjarna en eftir því sem á leið varð sá draumur æ fjarlægari þar sem ég stóðst ekki mínar 

eigin kröfur. Hvernig átti ég þá að standast kröfur annarra?  
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Ástæða rannsóknarinnar  
Faðir minn hafði oftar en einu sinni haft orð á því hversu erfitt og í raun og veru sorglegt það 

væri að horfa uppá hvernig lágt sjálfsmat mitt virtist standa í vegi fyrir mér og öllu því sem 

ég gæti verið að gera. Þann 12. apríl 2016 bauð hann mér með sér á fyrirlestur með 

tónlistarmanninum Kenny Werner þar sem hann talar út frá bók sinni „Áreynslulaus 

leikni“ (1996) ( Effortless Mastery). Fyrirlestur Werners hreyfði við mér og þegar ég sat 

þarna og hlustaði á hann áttaði ég mig jafnframt á því að það sem var að standa í vegi fyrir 

mér væri ekki Listaháskólinn, ekki karllægi tónlistarheimurinn, ekki fyrrverandi maðurinn 

minn, ekki börnin mín, ekki foreldrar mínir heldur ÉG. Eins sorglegt og það var að átta sig 

á því hversu lengi ég hef haldið aftur af mér var það mjög frelsandi uppgötvun.  

Það að átta sig á þessu var ekki nóg, eitthvað þurfti að breytast. Í kjölfarið ákvað ég að 

skrifa mig út úr þessu ástandi og að BA-verkefnið mitt yrði byggt á tilraun minni til þess að 

skoða sjálfa mig sem tónlistarflytjanda og tónskáld. Að skoða hvort ég gæti, með 

aðferðafræði Werner, bætt líðan mína og aukið trú mína og traust á sjálfa mig.  Mér hafði 

einnig verið bent á gagnsemi núvitundarhugleiðslu og ég ákvað að stunda hana samhliða. 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að regluleg ástundun núvitundar hugleiðslu auki 

tilfinningalega og andlega vellíðan, hafi jákvæð áhrif á ýmis sjúkdómseinkenni hjá 

einstaklingum með langvinna verki, þunglyndi, kvíða og streitu ásamt því að auka lífsgæði 

og líkamlega virkni (Keune og Perczel-Forintos, 2010).  
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2. Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður nánar sagt frá hugmyndum Werners (1996) og þeim skrefum sem 

hann setur fram sem leið til árangurs. Einnig verður fjallað um núvitund og hugleiðslu út 

frá þeirri hugmyndafræði.  

Áreynslulaus leikni (Efforless Mastery) 
Effortless Mastery er bók eftir hinn bandaríska Kenny Werner (1996), píanóleikari og 

tónskáld. Werner hóf píanónám við Berklee School of Music árið 1970. Þar naut hann 

handleiðslu hins þekkta píanókennara, Madame Chaloff sem kenndi meðal annars Keith 

Jarrett, Chick Corea og Herbie Hancock. Kennsla Chaloff varð honum mikill innblástur og 

leiðandi afl í sköpun hans og skrifum. Werner ferðaðist til Brasilíu og komst þar í kynni við 

píanóleikarann Joao Assis Brasil. Undir hans handleiðslu varð til heildarmynd af 

hugmyndafræðinni sem áður hafði kviknað á námsárunum hjá Madame Chaloff.1 Eftir að 

hafa kennt nemendum sínum þessa aðferðafræði um nokkurt skeið og séð hvernig hún nýttist 

þeim hugsaði hann með sér að það væri eflaust óvitlaus hugmynd að skrifa bók.2 

Werner hefur ferðast um allan heim, haldið ótal námskeið og gefið út kennsluefni á 

myndböndum þar sem hann sýnir hvernig tónlistarfólk og listafólk, jafnvel fólk í 

viðskiptalífinu getur nýtt sér hugmyndafræði hans til að laða sitt besta fram. Kenny hefur 

hlotið fjölda verðlauna fyrir tónsmíðar og hlaut hann Guggenheim verðlaunin árið 2010 fyrir 

tímamótaverk sitt, No Beginning, No End, sem út kom árið 2007. Werner hefur gegnt stöðu 

listræns stjórnanda deildarinnar The Effortless Mastery við Berklee College of Music síðan 

2014 (e.d.-b) 

Samkvæmt Werner (1996) eiga tónlistamenn það til að missa ástríðuna fyrir tónlistinni 

og tenginguna við sitt hljóðfæri. Áreynslulaus leikni er aðferð til að endurheimta ástríðuna 

og sjálfstraustið. Werner (1996) fjallar um að temja sér áreynslulausa leikni með því að ná 

að víkja úr vegi fyrir tónlistinni og leyfa henni að spila sig sjálf. Að sætta sig við það góða 

til jafns við það slæma. Að spila frá hinu áreynslulausa „rými“ eins og hann kallar það. Í 

þessu rými skapast tækifæri til að æfa meðvitað og upplifa frelsi í hljóðfæraleiknum. Til þess 

að ná því fram þarf bæði að af- og endurforrita sig og það er gert með ástundun. Eins þarf 

að öðlast getu til þess að flytja tónefnið áreynslulaust í hvert sinn án hugsunar, að æfa sig 

                                                
1 http://kennywerner.com/about 
 
2 Á þessari slóð má sjá einn af fyrirlestrum Werner: https://www.youtube.com/watch?v=Un3p614XExc 
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vandlega og af þolinmæði þar til efnið nær að spila sig sjálft. Þegar efnið hefur verið fyllilega 

melt kemst það með náttúrulegum hætti til skila sem þín eigin rödd. Þú öðlast áreynslulausa 

tækni, tjáningu og algjöra sátt með það sem vill spilast (Herrigel, 1953).  

Sjálfsmat 
Lágt sjálfsmat er algengt á meðal tónlistamanna á öllum aldri og að það getur staðið í vegi 

fyrir fullnægjandi árangri (Werner, 1996). Tónlistarmenn virðast setja samasemmerki á milli 

spilamennsku og sjálfsmats, þeim finnst þeir þurfa að spila óaðfinnanlega til að vera einhvers 

verðugir. Þeir tónlistarmenn sem falla í þessa gryfju eiga jafnvel erfitt með að njóta lífsins 

yfirhöfuð. Þeir sveiflast á milli þess að vera ofsakátir eða þunglyndir þar sem hvert „gigg“ er 

í raun prófraun á því hvers mikils virði þeir eru. Sjálfsmat þeirra virðist vera sveiflukenndara 

en verðbréfamarkaðurinn.  

Þegar notaðar eru minningarnar um góðu giggin til þess að finna til öryggis er verið að 

sækja öryggið með utanaðkomandi hlutum. Það mun einfaldlega ekki virka á fullnægjandi 

hátt. Þú þarft ekki að spila frábærlega. Þú ert nú þegar frábær. Vissirðu það? Ef þú spilar 

með því hugarfari mun tónlistin öðlast meiri dýpt, þú munt sjá út fyrir það markmið að 

hljóma vel (Werner, 1996). Það hvernig við spilum eða syngjum á ekki að hafa áhrif á 

sjálfsmyndina, við eigum ekki að láta það hafa áhrif á virði okkar sem manneskjur. Ef við 

gerum það eru afleiðingarnar þær að við spilum verr, álagið, streitan og kröfurnar hafa 

neikvæð áhrif og setja gagnrýna hugsun í hverja nótu. Þú verður að tileinka þér þá hugsun 

að þér sé sama, ekki það að þér eigi að vera sama í bókstaflegri merkingu heldur bara sleppa 

tökunum og ekki taka þessu svona alvarlega.  

Partur af því að ná fullkominni sátt með sjálfan sig sem tónlistarmann er falinn í að öðlast 

heiðarlega yfirsýn yfir það hvar þú ert staddur/stödd og spila það sem er innan þinnar getu. 

Allir eru að berjast við að spila meira - meira en þeir í raun geta - og halda að meira sé betra. 

Þú þarft að læra að snerta hljóðfærið eða syngja nótu án hugsunar og svo þarftu að læra að 

meta hverja þá nótu sem kemur. Þetta krefst æfingar og þolinmæði, þetta gerist ekki yfir nótt 

heldur hægt og rólega.  Fullorðnir eiga það til að skorta  þessa þolinmæði vegna þess að 

dómharka og gagnrýnin hugsun eiga það til að þvælast fyrir þeim. Þar af leiðandi er oft 

töluvert erfiðara fyrir fullorðna að tileinka sér nýja tækni og hugsun.3 

                                                
3 Á þessari slóð má sjá einn af fyrirlestrum Werner: https://www.youtube.com/watch?v=Un3p614XExc 
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Aðferðir Werners 
Hægt að ná markmiðum sínum með ástundun, það er eitt að hugsa en annað að gera (Werner, 

1996). Engar stórvægilegar breytingar geta orðið án ástundunnar. Aðferðafræði Werners felst 

í að hjálpa einstaklingum með einföldum hugleiðsluæfingum að ná betri einbeitingu, meiri 

afköstum, að losna undan ótta og ná innri tengingu. Viðkomandi lærir að vera í núinu og nær 

jafnvel að losna undan þráhyggjukenndum hugsunum um lífið. Þetta er gert í fjórum skrefum. 

Fyrstu tvö skrefin snúast um að átta sig á hugsunum sínum og þeirri pressu sem tengist 

eigin tónlistarflutningi og sköpun. Markmiðið er að sleppa tökunum og að elska hverja þá 

nótu sem spiluð er eða sungin. Það er algjörlega nauðsynlegt til að komast út úr eigin kreppu. 

Þetta skref mun leiða til þess að komist er í samband við eigið innsæi og viðkomandi nær að 

leiða hjá sér meðvitaðar hugsanir.  

Hér á eftir verður gert nánar skil á hverju skrefi fyrir sig.  

Skref 1  
Fyrsta skrefið fjallar um hið innra sjálf. Það er einskonar hugleiðsla, mótvægi við það ástand 

sem flestir tónlistarflytjendur eru í þegar þeir spila eða syngja. „Þú þarft að gefast upp fyrir 

hugsuninni að hljóma vel. Annars nærðu ekki að sleppa tökunum.“ (Werner, 1996,bls. 132). 

Einfalt en ekki auðvelt. Í bókinni eru sérstakar leiðbeiningar um það hvernig má tileinka sér 

þessa tækni eftir því á hvaða hljóðfæri viðkomandi spilar. 

Skref 2 
Annað skrefið snýst um að ná þessari tengingu á meðan leikið er á hljóðfærið eða sungið í 

frjálsu flæði. Leikið er algjörlega af fingrum fram í því sem bókin kallar „rýmið“. En þar 

nær viðkomandi að vera vakandi í núinu. 

Ef við líkjum skrefi 1 og 2 við að byrja að læra að skríða væri hægt að segja að í skrefi 3 

sé byrjað að læra að ganga. Þú lærir hvernig á að gera einfalda hluti á þessu meðvitundarstigi 

sem talað var um í skrefi 1 og 2.  

Skref 3 
Í þriðja skrefi fær tónlistin að flæða í gegnum þig með skynsömum hætti. Þú ferð að finna 

hvað vill vera spilað og hvernig þú getur komið því þægilega frá þér. Þú nærð að vera tengdur 

innra sjálfinu sem kemur í veg fyrir að egóið tæli þig. Þú lærir að meta þína eigin getu og 

þykja vænt um það sem þú spilar í stað þess að óska stöðugt að geta gert betur. 

Að ná því að vera í rýminu er það sem skiptir máli. Rýmið er kennarinn, við förum að 

hætta að miða giggin við hversu vel við spiluðum og förum að miða við hversu vel okkur 

tókst að sleppa tökunum og vera í okkar innra rými. Fókusinn er ekki lengur á því ytra heldur 
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á hið innra. 

Skref 4 
Fjórða skrefið felst í því að tileinka sér þann aga og einbeitingu sem þarf til þess að ná fullum 

tökum á því sem á undan er talið. Að þú takir fyrir einn hlut í einu eins og hlekk sem myndar 

síðar keðju sem á endanum gerir þér kleift að ná markmiðum þínum. 

 

Með bókinni fylgja fjórar hugleiðslu æfingar tengdar hverju skrefi sem snúa að því að þú 

komist í tengsl við þitt innra sjálf ,“rýmið”, og leyfir tónlistinni að flæða áreynslulaust í gegn 

um þig. Í þessu verkefni ákvað ég að stunda núvitundarhugleiðslu samhliða æfingunum með 

það að leiðarljósi að ná sem bestum árangri. 

Núvitundar hugleiðsla 
Núvitund (mindfulness) á rætur sínar að rekja til búddisma og snýst um að vera í núinu með 

því að viðhalda meðvitaðri athygli á hugsunum, tilfinningum, líkamlegri skynjun og 

umhverfi sínu (Hofmann, Sawyer, Witt og Oh, 2010). Það getur stuðlað að því að 

einstaklingurinn sé opinn fyrir og tilbúinn til að taka hlustlaust á móti þeirri upplifun sem 

hann finnur fyrir og felur í sér ákveðna sátt við líðandi stundu. Núvitund er eiginleiki 

manneskjunnar til þess að vera fyllilega meðvituð um hvar hún er og hvað hún er að gera án 

þess að vera gagntekin af því sem er að gerast í umhverfinu. 

Núvitundar hugleiðsla er talin hafa jákvæð áhrif á streitu, athygli og líðan og af þeim 

ástæðum ákvað ég að tileinka mér hana samhliða æfingum Werners. Notast var við 

Headspace 4, forrit sem hægt er að hlaða niður í síma sinn eða tölvu og inniheldur leiðsögn 

um hugleiðsluæfingar sem hægt er að grípa til hvenær sem hentar. Samkvæmt heimasíðu 

Headspace (e.d.-a), þá er eitt af markmiðunum að gera einstaklingnum fært að sýna sjálfum 

sér mildi, lifa í augnablikinu, taka meðvitaðar ákvarðanir í lífinu og að finna fyrir meira 

þakklæti gagnvart hugsanlegum upplifunum. Werner (1996) talar um mikilvægi þess að 

komast í það ástand að maður sé laus undan stöðugu áreiti hugsana. Ég hugleiddi næstum 

daglega í tvo mánuði og stundum oftar en einu sinni á dag útfrá aðferðum núvitundar 

hugleiðslu.5 

  

                                                
4 https://www.headspace.com/ 
5 http://www.mindful.org/meditation/mindfulness-getting-started/  



 
14 

 

3. Aðferðafræði  

Í þessari rannsókn notast ég við aðferðafræði sem kallast starfendarannsókn. 

Starfendarannsókn er tilvalin leið rannsakenda til þess að skoða eigið starf, lýsa starfsháttum, 

útskýra hvað er gott við þá og finna leiðir til að bæta það sem betur má fara (McNiff, 2010). 

Þessa aðferðafræði verður yfirfærð á starf mitt sem tónlistarmaður, til að varpa betur ljósi á 

hvað það er sem veldur mér óánægju í starfi og hvernig ég get betrumbætt það.  

Starfendarannsókn  

Megin markmið starfendarannsókna er að skoða hvernig megi bæta starfshætti sína út frá 

eigin sjónarhorni (McNiff, 2010). Starfendarannsókn er sjálfsskoðun og felur það í sér hvað 

rannasakanda finnst um starf sitt, hvað mótar þær skoðanir og ígrundum hans. Þessi 

sjálfsskoðun er kjarninn í starfendarannsókninni og aðgreinir þannig starfendarannsókn frá 

hefðbundnum rannsóknum. Rannsakandinn beinir spurningunum að sjálfum sér; hvað er ég 

að gera og af hverju geri ég það á þennan hátt?  

Það einkennir oft þá sem stunda starfendarannsóknir að þeir halda dagbók. Spurningarnar 

sem leiða skráninguna snúast um það sem rannsakandinn hefur verið að gera og um það sem 

hann hefur lært, en einnig um hindranir, líðan og tilfinningar. Dagbókaskráning gerir 

rannsakandanum kleift að halda til haga því sem gerist í starfi hans (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011). 
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4. Rannsóknin 

Ég hafði í raun og veru enga hugmynd hvað ég væri að leggja upp með þegar ég byrjaði að 

halda vinnutengda dagbók. Það verður að segjast eins og er að það var ekki auðvelt að lesa 

í gegnum hana og sjá hvernig ég tala til sjálfrar mín en það var ánægjulegt að sjá hvernig 

hugleiðslu iðkunin breytti líðan minni og hugsun á ekki lengri tíma en þetta. Hér að neðan 

hef ég sett inn þær færslur sem ég tel að lýsi hvað best þeim árangri sem af náðist. 

Werner (1996) talar um að óttinn og vanmáttarkenndin geri það að verkum að þú hunsir 

þær hugmyndir sem vilja flæða náttúrulega. Þær virðast kannski of augljósar eða ekki 

nægilega „hip og cool” en í rauninni eru þær réttar. Um leið og við byrjum að hugsa og velta 

fyrir okkur því sem er að gerast missum við tenginguna og hið ómeðvitaða flæði er truflað 

af hugsun. Dæmi um þetta má sjá í dagbókafærslu minni frá  

14. Febrúar 2017 

Ég er svo ótrúlega óttaslegin við álit annarra, að ég geri mistök, að ég verði 
aðhlátursefni. Í rauninni er ég svo óttaslegin að ég þori ekki að semja tónlist 
og örugglega minna en 5% af þeim hugmyndum sem ég fæ hljóta áheyrn 
annarra. Ég sest niður og spila á píanóið og í flæðinu verður til margt 
fallegt sem mig langar að nota en um leið og ég ýti á rec til að taka upp 
hætta hugmyndirnar að flæða og hugsunin um að hljóma vel tekur yfir. 
Ég hljóma helmingi betur þegar ég er ein og áhyggjulaus í stofunni að spila 
mér til gamans en um leið og það eru áheyrendur þá fer fókusinn frá því að 
hafa gaman, í að hljóma vel og við það gerist eitthvað sem í raun lætur mig 
spila og hljóma töluvert verr en heima í stofu. Ég verð stressuð og vil að 
þessu ljúki sem allra fyrst 

„Það er ótti sem stjórnar okkur og gerir það að verkum að við takmörkum okkur: Egóið 

gerir það að verkum að við aðskiljum okkur frá öðrum. Aðskilnaðurinn býður upp á 

samanburð og samkeppni. Þaðan eru vandamálin upprunnin: Hún er yngri en ég, 

hæfileikaríkari o.s.frv.“(Werner, 1996). Werner talar um að hafa sjálfur upplifað að í hvert 

skipti sem hann sá eða heyrði einhvern leika frábærlega vel á píanóið fór hann að rífa 

sjálfan sig niður og hugsa með sér að hann yrði nú aldrei svona góður, að þessi og hinn 

væri svo miklu betri, hann náði ekki að hlusta og njóta. Þetta þekki ég vel af eigin reynslu, 

sérstaklega á yngri árum en það kemur einnig fyrir enn í dag að ég fari í samanburð og nái 

ekki að hlusta, njóta og samgleðjast með öðrum eins og sjá má í þeim dagbókarfærslum 

sem á eftir fylgja.  
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19. janúar 2017 tónleikar á Rósenberg með systrum mínum 

Kl.22 byrjar Elín á sínum lögum. Hún hljómar ótrúlega vel, röddin er alveg 
gallalaus og gítarleikurinn líka. Ég hefði átt að byrja. Mig langar ekki að 
koma á eftir þessum flutningi, hún er miklu betri en ég, höfðar betur til fólks. 
Það má heyra saumnál detta það er svo mikil þögn. Eftir þrjú lög er komið 
að mér að flytja mín lög. Ég reyni að segja sjálfri mér að þetta sé allt í lagi, 
að ég geri mitt besta. Ég byrja að spila, ég er svo stressuð að ég byrjaði í 
með kapóið á vitlausu bandi. 

6. febrúar 2017 

Ég tók þátt í lokaprófinu hennar Betu systur fyrir helgi og hún er búin að 
semja svo ótrúlega flott lög. Mér finnst mín lög ekki passa ekki inn í nýja 
verkefnið okkar lengur, nú þarf ég að semja flottari lög svo að ég geti líka 
verið lagahöfundur í nýju hljómsveitinni okkar. 

Samkvæmt Werner er það hugurinn sem takmarkar okkur „Hugurinn leitast stöðugt við 

að gagnrýna og það er í raun og veru hann sem er að stoppar okkur, gagnrýnin hugsun 

virkar eins og sía og stoppar flæðið“. Ég tók vel eftir þessum hugsunum hjá mér en ég 

hafði aldrei verið neitt sérstaklega meðvituð um þær fyrr en ég fór að skrifa þær niður.6 

19. janúar 2017 tónleikar á Rósenberg með systrum mínum 
Ætli ég sé raunverulega góð söngkona eða er fjölskyldan mín bara að segja 
það af skyldurækni og kærastarnir mínir af því að þeir sjá ekki sólina fyrir 
mér. 

 
Gigg 24. febrúar 2017 Sísý Ey, Kex 

Í miðju setti heyrði ég gagnrýnishugsanirnar byrja á fullu; er fólk að fíla 
þetta, er ég feit í þessum fötum, er ég of mikið, er fólk að fara, var ég fölsk? 

Við hengjum sjálfsvirðingu okkar á frammistöðuna hverju sinni.  Ef ég syng og spila 

illa eða fæ ekki nægilega góðar undirtektir skilar það sér oftar en ekki í að mér líður illa og 

ég er óánægð með mig. Ég syng og spila vel, ég fæ hrós og góðar undirtektir og það skilar 

sér í að mér líður vel, ég er ánægð, ég er alveg „með þetta“.  Pressan sem við setjum á 

okkur að spila vel verður á endanum til þess að við spilum verr (Werner, 1996).  

19. janúar 2017 tónleikar á Rósenberg með systrum mínum 
Þegar giggið er búið er mér létt. Það var ekki uppklapp, þetta voru mjög 
rólegir tónleikar og við héldum ekki uppi neinu stuði. Kannski fannst þeim 
við bara ekki flottar. 

                                                
6 Á þessari slóð má sjá einn af fyrirlestrum Werner: https://www.youtube.com/watch?v=Un3p614XExc 
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6. febrúar 2017 Sísý Ey 

Giggið var leiðinlegt og það var enginn að hlusta. Við eyddum heillöngum 
tíma í að mála okkur og gera okkur fínar. Mér leið eiginlega frekar 
kjánalega. 

 

Í mínu tilfelli virðist ég alltaf getað efast um sjálfa mig óháð því hvort viðbrögð áheyrenda 

eru góð eða slæm.  

31. mars Blá Lónið, Systragigg 

Því meira sem áheyrendur klöppuðu og vúhúuðu því meiri kröfur gerði ég á 
sjálfa mig um að ég yrði að vera betri. Á endanum stóðu áheyrendur upp og 
klöppuðu okkur upp 2x það var gaman en ég fann hvernig ég efaðist um að 
þetta hefði nú verið það gott að þessi viðbrögð væru nú svolítið ýkt. Þetta 
voru mest allt karlmenn þannig að ég var ekki laus við að hugsa með mér 
hvort þeir væru hrifnari af útlitinu okkar en tónlistinni. 

Hugurinn er alltaf að selja okkur þá hugmynd að við séum háð takmörkunum en það er 

ekki rétt. Engu að síður gera þessar hugsanir það að verkum að við heyrum hvorki né 

sjáum sannleikann (Werner, 1996).  

Samkvæmt Werner (1996) þarft þú að gefast upp fyrir hugsuninni að hljóma vel til þess 

að breyting geti átt sér stað. Aðeins þannig nærðu að njóta þín og spila það sem á að spilast. 

Þegar ég fór að ná betri tökum á huganum með þeim aðferðum sem ég taldi upp hér að ofan 

og sá hversu mikið niðurrif var að eiga sér stað fór ég að getað gert það sem hann talar um í 

fyrsta og öðru skrefinu. Að gefast upp fyrir hugsununum, vera í núinu og syngja þaðan. Þegar 

á leið og ástundunin fór að skila sér í aukinni meðvitund um núið fór ég að getað komið auga 

á gagnrýnisraddirnar og náði um leið að sýna mér meiri mildi. 

Gigg 24. febrúar 2017 Sísý Ey, Kex 

Ég lokaði augunum og ákvað að nú skyldi ég reyna að hafa gaman og hætta 
að taka sjálfa mig svona alvarlega. Ég hugsaði um það sem ég las í bókinni 
að þetta væri ekki svona alvarlegt og að ég get haft gaman af þessu. Á því 
augnabliki breyttist eitthvað, ég hætti að horfa á áhorfendur og hugsaði; 
hvað með það þótt ég hitti ekki á réttar nótur? Gefðu þig alla í þetta og 
hafðu gaman! Lífið er of stutt fyrir annað. 

Stúdío með Páli Óskari 12. mars 

Elín hafði verið á undan og allar trillurnar hennar voru pitch perfect. Mínar 
voru það alls ekki, ég hitti ekki á nóturnar sem ég ætlaði mér. Ég var mjög 
meðvituð um það sem var að gerast í ljósi þess að ég er að öðlast meiri 
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meðvitund um sjálfa mig sem tónlistarmaður. Ég varð ekki leið eða 
frústreruð yfir því að geta ekki nákvæmlega það sem ég ætlaði mér heldur 
fannst mér það áhugavert hvernig það sem ég hef verið að lesa er rétt.  

Því meiri pressu sem ég set á mig um að þóknast hlustandanum og hljóma 
fullkomlega því fleiri mistök geri ég. 

31. mars Blá Lónið, Systragigg 

Ég náði að skoða hugsanir mínar og snúa þeim og segja sjálfri mér að það 
væri allt í lagi að gera mistök, ég væri mannleg og ég ætti að njóta mín. 

8. apríl 2017, Árshátíð NTC 

Ég hefði alveg eins getað sungið á arabísku, það var enginn að hlusta en 
mér var alveg sama. Mér finnst svo gaman orðið að vera meðvituð þegar ég 
spila og skoða hvað var að gerast í hausnum á mér og í kring um mig. 

Werner (1996) bendir á að þegar þú gerir hugleiðsluæfingarnar í bókinni eigir þú að 

reyna að taka eftir því hvort þú finnir ekki fyrir meiri ró og auknu rými í huganum. Það er 

einmitt þaðan sem við verðum að læra að spila. Markmiðið er að komast út fyrir hugann, 

þagga niður í háværum straumi hugsana. Að hætta að hugsa stöðugt um útkomuna, að ná 

ákveðinni fjarlægð þannig hlutirnir verði einfaldari. Þetta er það sem ég upplifði. Þegar ég 

var búin að stunda hugleiðslu í um það bil mánuð var ég strax farin að finna talsverðann 

mun. Fólk var farið að benda mér á að það eitthvað væri breytt við mig.  

8. apríl 

Fólk er farið að benda mér á að það sjái mun á mér. Að ég sé töluvert 
rólegri og sitji einhvernvegin betur í mér. Það er augljóst að hugleiðslan er 
farin að hafa áhrif á mig bæði á mitt daglega líf og sem í starfi mínu sem 
tónlistarkonu. 

14. apríl 

Ég finn greinilega hvernig hugleiðslan er farin að hafa áhrif á mig, ég er 
orðin háð því að hugleiða og hlakka til hvers skiptis, sem er fyndið í ljósi 
þess að það var ekki auðvelt að byrja og mér fannst þetta frekar leiðinlegt 
fyrst. 

20. apríl  

Jæja þá er búið að flytja lokaverkið mitt. Það gekk vonum framar. Ég 
hugleiddi fyrr um daginn og var meðvitað að reyna að halda mér í núinu 
sem tókst merkilega vel. Ég var ekkert stressuð, ég var og er sátt við verkið 
mitt og ótrúlegt en satt þá er ég stolt af sjálfri mér. Ég var ekki stressuð eða 
kvíðin, ég hugsaði að ég væri búin að gera minn part og að það væri úr 
mínum höndum hvað myndi gerast næst.  
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Mér líður eins og ég hafi raunverulega náð góðum árangri og það er ekki af 
því að allir voru ánægðir með mig og hrósuðu mér heldur er það af því að 
ég er sátt við það sem ég gerði, ég finn að viðhorfin mín eru raunverulega að 
breytast. Vinir mínir og fjölskylda höfðu orð á því hversu sjálfsörugg ég var 
og hversu gaman það hefði verið að sjá mig óhrædda og full af öryggi.  Það 
er ekki oft sem ég fæ svoleiðis athugasemdir ég hef oftar fengið 
athugasemdir um að ég þurfi að koma út úr skelinni og ekki efast svona um 
sjálfa mig.  
Það læddust vissulega inn efasemdahugsanir eins og að þetta hefði ekki 
verið neitt rosalega mikið mál og þar af leiðandi væri þetta kannski ekki svo 
stórbrotin tónsmíð, að pabbi hefði nú hjálpað mér með nótnaskrift og annað 
en ég náði að ýta þeirri hugsun burt og hugsa að hugsanlega væri ástæðan 
fyrir því að þetta verkefni hefði ekki verið martraðarkennd andvökunótta 
upplifun sú að ég þorði að biðja um hjálp og taka við henni en á sama tíma 
vita mín mörk og hvað það er sem ég vil ná fram.  

Sjálfs efinn er að minnka, ég hef meira gaman af þessu, (stundum nennti ég 
þessu samt alls ekki) og sérstaklega að fylgjast með sjálfri mér í þessu ferli 
og vera meðvituð þegar ég stífla flæðið reglulega með sjálfsniðurrifi og 
neikvæðum hugsunum.  

Með því að hafa stundað hugleiðslu síðastliðna 2 mánuði hef ég strax öðlast 
meiri meðvitund og getu til að losa um þessar stíflur. Ég get sýnt sjálfri mér 
meiri mildi. Þetta er ekki svona alvarlegt, þetta er ferðalag sem má alveg 
hafa gaman að. Ég hef bæði haft gagn og gaman af því að halda þessa 
dagbók. Það kemur mér mjög á óvart hversu dugleg ég hef verið að brjóta 
mig niður ómeðvitað. Ég á langt í land með að vera hætt því en ég finn fyrir 
aukinni meðvitund og á auðveldara með að stoppa það. 

Eftir tónleikana þá dró ég töluvert úr ástunduninni. Ég fór í frí til Miami í tíu daga og var 

lítið að hugsa um það sem snéri að rannsókninni. Stuttu eftir að ég kom heim var ég að spila 

með Sísý Ey og fann greinilega fyrir afturför þar sem ég hafði ekki sinnt ástunduninni. Það 

er í samræmi við það sem Werner (1996) segir um að engar stórvægilegar breytingar geti 

orðið án ástundunar og það tekur tíma að sjá árangur. 

Heimspekingurinn Eugen Herrigel (1953) skrifar í bók sinni Zen in the Art of Archery 

„Þegar listamaðurinn nær fullkominni tengingu við eigin huga, nær að vera algerlega í núinu 

og er ekki truflaður af neinu utanaðkomandi -- þannig ætti listamaðurinn að ástunda list 

sína“.  

12. maí 2017 

Ég er að spila með Sísý EY á Dillon kl 19. Það er eiginlega enginn. Mér er 
alveg sama, ég hlakka bara til að spila. 

Ég hef ekki stundað hugleiðslu í nokkra daga. Ekkert síðan ég kom heim frá 
Miami. Ég finn að það hafði áhrif. Hugsanir eins og, “Þú dansar asnalega, 
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röddin er alveg off, af hverju fóru þau, af hverju eru svona fáir” leituðu 
stöðugt á mig. Ég lokaði augunum oft og ímyndaði mér að innra með mér 
væri kærleikur og ljós sem ég væri að syngja frá mér. Ég náði tengingunni 
en missti hana svo strax aftur. Mér leið samt ekki illa eftir giggið. Ég var sátt 
með sjálfa mig, ég náði kannski ekki að elska hverja nótu en ég náði að vera 
meðvituð um eigin hugsanir og leyfa þeim að svífa hjá í staðin fyrir að grípa 
þær og dvelja í þeim. 

Ég þarf að halda ástunduninni áfram svo ég fari ekki aftur í gamla farið. 
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5. Lokaorð 

Þegar ég lagði af stað með þessa rannsókn var það fyrst og fremst markmið mitt að skoða 

sjálfa mig sem tónlistarkonu og þá helst hvaða áhrif hugsanir mínar, tilfinningar og 

umhverfi höfðu á mig í starfi. Ég vildi athuga hvort ég gæti breytt hugsanahætti mínum 

með aðferðum Werners ásamt því  að stunda hugleiðslu æfingar og bætt þannig líðan mína 

í starfi.  

Ég hafði enga hugmynd um hver niðurstaðan yrði eða hvort hugleiðslan og 

dagbókaskrifin  myndu virka. Ég vissi að ég væri oft á tíðum gagnrýnin og neikvæð í garð 

sjálfrar mín, en ég gerði mér ekki grein fyrir hversu stöðugar þessar hugsanir voru og hversu 

mikið sjálfsniðurrif væri að eiga sér stað. Mér fannst mjög áhugavert að leita inn á við með 

þessum hætti og fá að sjá og kynnast sjálfri mér í nýju ljósi.  

Æfingar Werner (1996) voru mjög skemmtilegar og lestur bókarinnar gaf mér nýja sýn á 

sjálfa mig sem manneskju og sem tónlistarkonu. Ég náði að tileinka mér fyrstu tvö skrefin 

og lagði mesta áheyrslu á þau. Hugleiðsluæfingar Werner (1996) voru áhugaverðar en þær 

höfðuðu ekki jafn vel til mín og núvitundar hugleiðslan. Þegar að ég byrjaði að hugleiða 

fannst mér erfitt að sitja alla hugleiðsluna, ég fann fyrir eirðarleysi og hugsanirnar voru á 

fullu.  Ég átti því ekki von á því að hún myndi skila jafn miklum árangri og hún í raun gerði. 

Á endanum var ég farin að hlakka til að hugleiða og gerði það jafnvel oftar en einu sinni á 

dag. Ég varð strax vör við breytingu eftir aðeins nokkur skipti. Ég fann hvernig ég sat betur 

í mér, streitan minnkaði og utanaðkomandi áreiti truflaði mig ekki eins mikið. Ég náði meira 

að segja stundum að upplifa algjöra þögn og frið frá gagnrýnishugsununum sem oft á tíðum 

voru að gera útaf við mig. Ekki bara í tónlistarflutningi og sköpun heldur líka í mínu daglega 

lífi.  

Þegar ég horfi yfir þessa mánuði þá er alveg ljóst að það hefur orðið breyting á mér, 

aðferðin virkaði. Ástríðan fyrir því að skapa og koma fram hefur vaxið. Fólkið mitt hefur 

haft orð á því að ég sé rólegri og sjálfsöruggari á sviði. Ég kvíði ekki eins mikið fyrir að 

spila, ég er sáttari í eigin skinni, ég næ oftar að vera í núinu. Ef ég finn að ég er komin 

langt á undan mér þá kem ég auga á það og geri það sem ég þarf til að ná tengingunni við 

núið. Ég sýni sjálfri mér meiri mildi og ég næ að hlusta og njóta þegar aðrir eru að spila í 

stað þess að dæma eða vera í stöðugum samanburði .  

Ég er langt frá því að hafa náð fullkomnum tökum á huganum en ég er bara rétt að 

byrja. Ég mun halda áfram á þessari braut og von mín er sú að í framtíðinni geti ég vakið 

áhuga annarra á þessu málefni.  
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