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Útdráttur 
 
Í þessari rannsókn er skoðuð langvarandi þátttaka ungra kvenna í kórstarfi Aurora og 

áhrif þess á mótun sjálfsmyndar, mótun listræns sjálfs, mótun sjálfsmyndar listamanns 

og væntingar til frama á sviði söngs og tónlistariðkunar. Verndandi þættir ástundunar 

eru einnig skoðaðir. Kórinn Aurora er kirkjudeild Stúlknakórs Reykjavíkur og á aðsetur 

sitt í sönghúsi Domus Vox undir listrænni stjórn Margrétar Jóhönnu Pálmadóttur. Gögn 

rannsóknar byggja á viðtölum við stjórnendur sönghússins, tvo kórstjóra, átta meðlimi 

kórsins og niðurstöðum matskvarða sem 20 kórmeðlimir svöruðu. Niðurstöður sýna að 

mikill meirihluti kórmeðlima telur að kórstarfið hafi mótað sjálfsmynd þeirra og mótað 

með þeim listræna sjálfsmynd sem endurspeglast í upplifun á að söngur er stór hluti 

sjálfsins. Færri hafa mótað sjálfsmynd listamanns, um helmingur kórmeðlima hafa 

framavæntingar á sviði söngs og tónlistar og tengist það menntunarstigi í söng. 

Verndandi þættir ástundunar felast meðal annars í umgjörð kórstarfsins af hálfu 

stjórnenda, jákvæðum gildum þess, áhuga stúlknanna, söngnámi og framgangi þeirra. 

Niðurstöður matskvarða sýna að aldurshópur 18-19 ára stúlkna sker sig úr en þær meta 

síður mikilvægi félagslegs samþykkis, þætti sem styðja við áhugahvöt, áhrif kórstarfs 

á persónustyrk og upplifa minni ánægju af kórstarfinu en þær sem eldri eru. Samræmi 

er í svörum aldursflokka við mat á eigin hæfni og ábyrgð gagnvart kórstarfinu. Stúlkur 

tuttugu ára og eldri telja að kórstarf hafi stuðlað að auknum persónustyrk og taka 

afgerandi afstöðu til þess að kórstarfið sé gefandi, veiti þeim gleði og hafi jákvæð áhrif 

á líðan þeirra.  

 

 

Lykilorð: Sjálfsmynd, listrænt sjálf, sjálfsmynd listamanns, söngur, áhugamannakór, 

áhugahvöt, hæfni.  
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Abstract 
 
The subject of this study is young women´s long-term participation in the choir Aurora 

and the influence of this participation on the development of self-image, the artistic 

self, artist identification and future expectations of success as singers and musicians. 

The focus is furthermore on the factors that support prolonged participation and 

commitment. The choir Aurora is an advanced part of the Reykjavík Girls´ Choir that 

focuses on church music and practices at Domus Vox under the artistic guidance of 

Margrét Jóhanna Pálmadóttir. Data is derived from interviews with the managers, two 

choir directors, eight choir participants and responses from twenty participants on a 

Likert scale inventory. Results show that the majority of the girls believe that their 

particpation has influenced the development of their self-image and created an artistic 

self that is reflected in their feelings that the art of singing is an important part of the 

self. Not as many have developed the identification of the artist, e.g. believing that they 

are one. About 50% of the group expect that their future work will involve singing or 

music, and the girls who have studied voice for a long period of time are in this group. 

The main factors influencing commitment and prolonged participation were the 

directors´ supportive and skilful organization, positive values promoted, the girls´ 

interest, vocal training, and the girls´ progress or success. The results of the inventory 

show that the younger group, 18-19 yr old girls, did not rate as strongly the importance 

of social acceptance, some factors related to motivation, the influence of their choral 

participation on their personal development, and their pleasure of participating, as did 

the older group. There is more agreement among the participants regarding their own 

good vocal talents and strong responsibility towards the choir. Girls over 20 yrs old 

believe that participating in the choir has strengthened their faith in themselves and they 

confirm that their participation gives them joy and has a positive effect on their well-

being.  

 

Keywords: Self-image, artistic self, identification (of an artist), singing, amateur 

choir, motivation, ability. 
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Formáli 
 
Ritgerðin „Hvaða augum lít ég sjálfa mig? Áhrif langvarandi þátttöku ungra kvenna í 

kórstarfi á mótun listrænnar sjálfsmyndar, merkingarbær reynsla þeirra og væntingar til 

frama á sviði söngsins“ er 30 ECTS eininga rannsóknarverkefni til MA gráðu í 

menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. Leiðbeinandi minn við rannsóknina var dr. 

Ásta Bryndís Schram og fær hún mínar bestu þakkir fyrir faglega leiðsögn og styrka 

handleiðslu í gegnum allt ferli rannsóknar og ritunar. Með aðkomu hennar að 

rannsókninni veittist mér innsýn í fræðasvið kennsluvísinda með áhugaverðum hætti. 

Ég vil einnig þakka dr. Sigrúnu Lilju Einarsdóttur kennara mínum við Háskólann á 

Bifröst sem vakti með mér áhuga á félagsfræði listgreina og átti þátt í að ræða og móta 

rannsóknarhugmynd mína á fyrstu stigum hennar.  

  

Mínar hjartans þakkir fá stjórnendur sönghússins Domus Vox sem voru afar jákvæðir 

gagnvart rannsókn minni og veittu henni brautargengi frá fyrsta degi. Þetta eru 

Margrét Jóhanna Pálmadóttir skólastjóri og listrænn stjórnandi sönghússins og Stella 

Óladóttir framkvæmdastjóri þess. Þær voru einnig viðmælendur rannsóknar og veittu 

ómetanlega innsýn í reynsluheim sem spannar áratugi í kórstarfi með stúlkum á öllum 

aldri. Ég þakka innilega öðrum viðmælendum rannsóknar, þeim Guðrúnu Árnýju 

Guðmundsdóttur, kórstjóra Stúlknakórs 4 og Sigríði Soffíu Hafliðadóttur kórstjóra 

Aurora fyrir að deila með mér af reynslu sinni úr kórstarfi stúlkna. Frásagnir þeirra 

voru áhugaverðar, skemmtilegar og fræðandi. Viðmælendum og öðrum þátttakendum 

úr röðum kórmeðlima Aurora vil ég færa mínar bestu þakkir. Þessar ungu konur sem 

eyða ómældum tíma við að fínpússa hljóðfærið kór, eiga heiður skilið fyrir fágaða 

framkomu og fyrir að vera styrkar fyrirmyndir yngri kynslóða kórstúlkna í 

Stúlknakórnum.  Með hugrenningum sínum, skoðunum og frásögn allri, vörpuðu þær 

ljósi á viðfangsefni rannsóknar með áhugaverðum og lifandi hætti og hefði 

rannsóknin ekki orðið nema fyrir tilstuðlan þeirra. Takk kæru söngdívur.  

 

Ég vil þakka samnemendum mínum úr Menningarstjórnun fyrir góðar stundir, lifandi 

umræður og almenna gleði á köflum. Ég vil þakka aðstandendum mínum sem veittu 

ómetanlegan stuðning á námstíma mínum. Einnig dætrum mínum tveimur, Júlíu Rún 

og Helenu fyrir mikla þolinmæði og að láta það ekki eftir sér að fylgja móður sinni til 

námsdvalar einn vetur á Bifröst, fjarri vinum og heimahögum. Takk stelpur mínar.  
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1. Inngangur 
 
Sönghúsið Domus Vox var stofnað í Reykjavík árið 2000 en með stofnun þess var 

sameinað undir einu þaki sífellt vaxandi starfsemi söngskóla og kórstarfsemi undir 

stjórn Margrétar Jóhönnu Pálmadóttur. Margrét er landsþekkt fyrir tónlistarhæfileika 

sína og kórstjórn. Hún er frumkvöðull í lífi og starfi og hefur verið leiðandi afl í 

tónlistarlífi hérlendis til margra ára. Fyrir sitt frumkvöðla- og hvatningarstarf hlaut hún 

Riddarakross hinnar íslensku Fálkaorðu árið 2004 og sama ár Riddarakross hinnar 

konunglegu Norðurstjörnu í opinberri heimsókn sinni til Svíþjóðar. Undir stjórn 

Margrétar hafa hundruðir stúlkna og kvenna fengið tækifæri til að öðlast 

tónlistaruppeldi með þátttöku í einhverjum þeirra fjölmörgu kóra sem hún er í forsvari 

fyrir. Meðal kóra Margrétar má nefna kvennakórinn Vox Feminae, Cantabile (fyrrum 

Gospelsystur), Senjórítur (fyrir 60 ára og eldri), Stúlknakór Reykjavíkur (fyrir 4-25 ára 

stúlkur) og Aurora sem tilheyrir elstu deild og er kirkjudeild Stúlknakórsins. 

 

1.1. Lýsing á viðfangsefni  
 
Í þessari meistararitgerð mun ég tengja saman svið sálarfræði og félagsfræði tónlistar. 

Ég mun rannsaka hóp eldri stúlkna á aldrinum 18-25 ára sem eru meðlimir kórsins 

Aurora. Þær eiga flestar það sameiginlegt að hafa ungar hafið þátttöku í starfi 

Stúlknakórs Reykjavíkur og starfað nær sleitulaust innan hans. Stúlkurnar hafa ólíkan 

bakgrunn þar sem sumar hafa hlotið tónlistarlegt uppeldi eða stundað söng- eða 

hljóðfæranám samhliða kórstarfinu, á meðan aðrar hafa það ekki. Allar eiga þær þó 

sameiginlegt að hafa þroskað með sér aga í gegnum langvarandi ástundun og þannig 

hefur söngstarfið orðið hluti af daglegu lífi þeirra og rútínu. Rannsókn af þessu tagi 

hefur ekki farið fram hér á landi og verður áhugavert að sjá hvort niðurstöður varpi ljósi 

á upplifun þessara ungu kvenna, sem verja ómældum tíma í áhugamál sitt sem fyrir 

margar þeirra verður án efa hluti af lífi þeirra um ókomna tíð.  

 

1.2. Markmið verkefnis og rannsóknarspurningar 
 
Ég hyggst skoða þau mótandi áhrif sem langvarandi þátttaka í öguðu kórstarfi hefur 

haft á sjálfsmynd stúlknanna og með hvaða hætti þær upplifa þann vettvang sem 

kórstarfið er. Ég mun kanna hvaða breytur hafa haft styðjandi áhrif á framgang þeirra 
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innan kórsins og varnað brottfalli. Ég mun einnig skoða hvort kórþátttaka þeirra hafi 

stuðlað að jákvæðum væntingum til frama á sviði tónlistar og hvort einhverjar hafi 

mótað með sér sjálfsmynd listamannsins (e. artistic identity). 

 
 Rannsóknarspurningar verkefnis eru eftirfarandi:   

1. Hefur langvarandi þátttaka í kórstarfi Domus Vox haft mótandi áhrif á 

sjálfsmynd stúlkna á aldrinum 18-25 ára? Að hvaða leyti? 

2. Hefur kórstarfið þroskað með þeim listræna sjálfsmynd (e. identification with 

singing)?  

3. Hefur kórstarfið þroskað með þeim sjálfsmynd listamanns og hefur það haft 

áhrif á væntingar til frama á sviði söngsins? 

4. Hvaða áhrifaþætti má finna í námsumhverfi stúlknanna sem telja má að hafi 

stutt við framgang þeirra í kórstarfi og varnað brottfalli? 

5. Hvaða áhrifaþætti má finna í bakgrunni stúlknanna sem hefur stutt við framgang 

þeirra í kórstarfinu og varnað brottfalli? 

 

1.3. Helstu fræðakenningar  

 
Fræðakenningar sem rannsóknin lítur til tengjast sviði sálfræði, sviði kennslu- og 

menntavísinda og sviði félagsfræði lista. Á sviði sálfræðinnar eru skilgreiningar á 

sjálfsmynd skoðaðar, farið yfir mismunandi nálganir fræðimanna og með hvaða hætti 

þær endurspegla ólíkar hliðar sjálfsins. Fræðimenn hafa margir gagnrýnt skilgreiningu 

á sjálfsmynd og segja þær feli í sér ákveðið gildismat manneskju á eigin verðleikum og 

geti tengst aldri hennar, þroska en einnig aðstæðum. Kenning er kynnt sem ræðir 

sveigjanleika sjálfsmyndar og vegna samspils við umhverfi, reynslu og aðstæður megi 

álykta að hún sé í mótun nær alla lífsleiðina. Sagt er frá kenningu eins elsta fræðimanns 

sálfræðinnar, Willian James (1892, í Harter, 2000) sem fjallar um hugmyndir 

manneskjunnar um sjálfið. Hann telur að sjálfsvirðing manneskjunnar tengist mati  

hennar á hæfni á sviðum sem eru henni mikilvæg. Það felur í sér þann eiginleika að 

geta litið í eigin barm og metið þætti í eigin fari eins og þátttakendur rannsóknar eru 

hér beðnir um að gera. Fjallað verður um mótun sjálfsmyndar frá barnæsku og fram 

yfir unglingsárin eins og Erik Eriksson setur fram og áhrifavaldar þeirrar mótunar 

skoðaðir út frá kenningum hans. Fjallað verður um ferli félagsmótunar hjá manneskju 

og vitnað í kenningar um mikilvægi jafningjahópsins á viðkvæmum aldri 
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unglingsáranna, þegar ungmenni máta sjálfsmynd sína við aðrar fyrirmyndir en þær 

sem má finna í nærfjölskyldunni.  

 

Fræðasvið kennslu- og menntavísinda og fræðasvið sálarfræði tengist með 

áhugaverðum hætti. Fjallað verður um kenningar sem snúa að tengslum sjálfstrausts og 

væntingum manneskju til eigin getu í nútíð og framtíð.  Kenning verður reifuð sem 

fjallar um samsömun við áhugasvið og hvernig yfirgripsmikil iðkun manneskju á einu 

sviði hefur skilgreinandi áhrif á sjálfsmynd hennar. Kenningar og rannsóknir verða 

skoðaðar sem snúa að áhugahvöt og þeim forsendum sem æskilegar eru í námsumhverfi 

og kennsluháttum svo áhugahvöt dafni meðal nemendanna og varni brottfalli þeirra.  

 

Á fræðasviði félagsfræði lista eru kenningar um mótun tónlistarímyndar reifaðar og 

fjallað um áhrifavalda þeirrar mótunar. Að svo búnu er umfjölllun um mótun 

raddímyndar eða um tengsl sjálfsmyndar og raddar hjá ungum söngvurum sem oft og 

tíðum eru viðkvæm og flókin. Félagsfræði lista spannar vítt svið en hér eru kenningar 

skoðaðar sem snúa að áhugamannakórum, hlutverki kórstjóra og þeim forsendum sem 

þurfa að vera til staðar svo samstarf ólíkra aðila í kórstarfinu gangi vel. Bæði svo 

meðlimum líði vel og eins svo tilgangur og markmiði kórstarfsins sé náð. Fræðimenn 

hafa skoðað tónlistarlegt gildi kórþátttöku með tilliti til þess náms sem á sér stað á þeim 

vettvangi. Þeir hafa einnig beint sjónum að félagslegu gildi kórþátttöku og því 

félagslega samspili sem á sér stað á þeim vettvangi. Meðal annars er vitnað í 

viðmælanda rannsóknar sem telur að kórþátttaka hafa aukið með henni sjálfstraust, 

styrkt hana persónulega og félagslega og þannig aukið með henni þá upplifun að finnast 

hún mikilvægur hluti þess samfélags sem hún tilheyrir. Fjallað er um kenningar 

Griswolds/Alexanders sem setja fram menningardemantinn í því skyni að varpa ljósi á 

snertifleti listar og menningar við samfélagið og þá aðila sem koma að sköpun, miðlun 

og dreifingu lista (Alexander, 2011). Stúlknakórinn er tengdur kenningu 

menningardemantsins með það í huga að finna snertifleti kórsins við þá mikilvægu 

þætti sem óhjákvæmlega tengist starfsemi hans í samfélagi okkar.  

 

1.4. Kynning á aðferðafræði rannsóknar 
 
Rannsókn þessari má lýsa sem eigindlegri fyrirbærafræðilegri rannsókn í grunninn þar 

sem gagnaöflun fer fram með blönduðum aðferðum eigindlegra og megindlegra 
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rannsóknaraðferða. Eigindleg viðtöl voru tekin við átta ungar konur sem eru meðlimir 

kórsins Aurora. Auk þess var rætt við núverandi stjórnanda kórsins, einn kennara 

Stúlknakórsins, framkvæmdarstjóra sönghússins Domus Vox og við listrænan 

stjórnanda þess. Megindleg aðferð rannsóknar fólst í hönnun og fyrirlagningu Likert 

matskvarða þar sem ætlunin var að kanna ýmsa áhrifaþætti á þroska og viðhorf 

stúlknanna ásamt bakgrunnsbreytum sem telja má að hafi stutt við ástundun og 

framgang þeirra innan kórsins. Kvarðinn innihélt 40 staðhæfingar ásamt átta opnum 

spurningum og var hann lagður fyrir 20 meðlimi kórsins Aurora. Fáeinar stúlkur lentu 

í báðum úrtökum, ræddu reynslu sína í eigindlegu viðtali og svöruðu einnig Likert 

matskvarða rannsóknar. Vegna smæðar úrtaks var unnið úr gögnum kvarðans með 

lýsandi tölfræði en einnig voru einstök svör skoðuð með tilliti til markmiða rannsóknar.  

 

Fyrirbærafræði er ein af meginstefnum heimspekinnar á 20. öld (Zahavi, 2008, sjá í 

Sigríður Halldórsdóttir, 2016) og er hvoru tveggja, heimspekileg afstaða og 

rannsóknaraðferð (Moustakas, 1994, sjá í Vitale, 2015). Fyrirbærafræðin leitast við að 

sjá lífið með augum þátttakenda og lýsa mannlegri reynslu eins og þátttakendur hafa 

upplifað hana (Omery, 1983, Bruryn, 1966, Merleau-Ponty, 1964, sjá í Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016). Fyrirbærafræðileg rannsókn snýr að reynsluheimi einstaklinga 

þar sem rannsakandinn leggur eigin viðhorf til hliðar, tengist viðmælanda sínum og 

leggur áherslu á að skilja þá merkingu sem viðkomandi leggur í sitt daglega líf og þá 

reynslu sem er til skoðunar (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Pinar, Reynolds, Slattery 

og Taubman (1995, sjá í Vitale, 2015) telja að rannsóknaraðferðir fyrirbærafræða beiti 

öguðum og ríkum ásetningi gagngert í því skyni að skilja mannlega reynslu. Slíkar 

aðferðir geri rannsakendum kleift að draga fram þá megin merkingu (e. central 

meaning) sem reynslan felur í sér, í fyrstu fyrir þann sem upplifði hana en síðar með 

lýsandi hætti þannig að aðrir skilji hana einnig (Moustakas, 1994, sjá í Vitale, 2015). 

Unnið var úr niðurstöðum eigindlegra viðtala með þemagreiningu sem sett var fram í 

samræmi við rannsóknarspurningar.   

 

1.5. Rök fyrir vali á verkefni 
 
Ég hef á undanförnum árum fengið að kynnast starfsemi Stúlknakórs Reykjavíkur frá 

fyrstu hendi. Dætur mínar hafa verið meðlimir kórsins frá árinu 2011, þá 5 og 8 ára 

gamlar og hef ég fylgt kórnum eftir á ýmsum viðburðum hans hér heima og erlendis. 
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Ég hef virt fyrir mér kennsluhætti, setið æfingar og fylgst með framförum stúlknanna í 

söng og auknu sjálfstrausti þeirra í framkomu á viðburðum kórsins. Það vekur ómælda 

gleði að fylgjast með stúlkum sem halda sig til hlés og eru feimnar til að byrja með en 

vaxa að styrk og þroska og verða fljótt hluti af þeirri skapandi heild sem er eitt 

aðalsmerki Stúlknakórs Reykjavíkur. Innan sönghússins Domus Vox fer fram öflugt 

kórstarf og í raun tónlistarlegt uppeldi, sem hefst með kórstarfi yngstu stúlknanna og 

skapar samfellu í gegnum allar deildir Stúlknakórsins. Kórinn Aurora skapar vettvang 

fyrir eldri stúlkurnar sem í gegnum starf Stúlknakórsins hafa aflað sér mikillar reynslu 

og menntunar á sviði söngsins og ekki verið reiðubúnar að segja skilið við kórinn sinn. 

Þessar eldri stúlkur hafa verið reiðubúnar að takast á við aðrar áskoranir á sviði 

tónlistarflutnings en yngri kórmeðlimir eru færir um að sinni og eru smám saman að 

verða sýnilegri í fjölbreyttri flóru starfandi áhugamannakóra hér á landi.  

 

Ég stundaði nám í klassískum listdansi hér á árum áður. Ég hóf námið á unglingsaldri 

og stundaði það stíft þau ár þar sem persónuþroski, félagsþroski og þroski sjálfsmyndar 

á sér stað. Ég fann það vel á eigin skinni hversu sterk áhrif listiðkunar geta verið á 

sjálfsmyndina og væntingar til eigin getu. Á þessum árum eru áform um framtíðina að 

mótast og byggja þau oft á félagslegum samanburði og tilraunum til að staðsetja sig 

innan félagahóps þeirrar listgreinar sem maður stundar. Ég hélt til náms erlendis og 

eftir þann mótunartíma tók ég eftir að sjálfsmynd mín hafði breyst. Ég þorði ekki að 

kalla mig listamann en fann þó að ég átti heima innan hóps sem átti þá sjálfsmynd 

sameiginlega að spegla sig í hinu listræna sjálfi, frekar en hinu venjubundna sjálfi þeirra 

sem fengust við aðra hluti en listiðkun, listræna tjáningu og sköpun. Með þessa reynslu 

í farteskinu hefur áhugi minn á mótun sjálfsmyndar hjá listnemum orðið til og beinist 

hann einnig að því hvernig hugmyndir þeirra um eigin stöðu innan listgreinar sinnar 

mótast, þroskast og tekur breytingum yfir tíma. 

 

1.6. Uppbygging ritgerðar 
 

Annar kafli ritgerðar er tileinkaður fræðilegum hluta hennar og hefst á kafla 2.1 þar 

sem fjallað er um list. Rætt er um eðli listar, fagurfræðilegt gildi og félagslegan 

veruleika hennar. Ekki er litið á list sem tjáningarform heldur samræðu og því velt fram 

hvort sköpunargáfan sé mannlegur eiginleiki og hvernig hann nái þá að þroskast. Kafli 

2.2 fjallar um markmið listiðkunar barna og ungmenna og hefst með vísun til 
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Grikklands hins forna þar sem tónlistariðkun var talin efla með börnum siðgæði. Fjallað 

er um tónlistarnám hér á landi eins og því er lýst í  aðalnámskrá um tónlistarkennslu í 

grunnskólum. Þar má finna leiðarstef um að tónlistariðkun þroski nemandann, geri 

honum kleift að kynnast heimi hlustunar og hljóma og hjálpi honum að staðsetja sig 

innan eigin menningar þar sem tónlist skipar stóran sess. Kafli 2.3 fjallar um Stúlknakór 

Reykjavíkur, sagt er frá deildum hans og starfsemi innan sönghússins Domus Vox. 

Kafli 2.4 fjallar um kórinn Aurora sem er fyrir stúlkur Stúlknakórsins 18 ára og eldri 

sem eiga flestar það sameiginlegt að hafa fylgst að í gegnum Stúlknakórinn og öðlast 

dýrmæta þjálfun á sviði söngsins. Kórinn Aurora fæst við veraldleg og trúarleg verk og 

hefur komið fram hér heima og erlendis, einn og í samvinnu við aðra tónlistariðkendur. 

Í kafla  2.5 er fjallað um áhrif og upplifun af kórþátttöku og að manneskju sé eðlislægt 

að tjá sig í gegnum söng sem oftar en ekki er félagsleg athöfn. Fjallað er um söng sem 

áhugamál og mismunandi forsendur kórþátttöku skoðaðar. Skoðað er hvernig nám á sér 

stað meðal kórmeðlima, hvert hlutverk kórstjóra er og rýnt í upplifun og það gildi sem 

kórþátttaka hefur fyrir meðlimi áhugamannakórs í Noregi. Kafli 2.6 fjallar um 

menningardemant Griswold/ Alexander en hann birtir snertifleti listar og samfélags 

sem dýnamískt samband þeirra ólíku aðila sem allir hafa mikilvægu hlutverki að gegna 

svo list eigi sér stað og nái til þeirra sem njóta hennar. Í kafla 2.7 er hugað að sjálfsmynd 

og með hvaða hætti fræðimenn hafa sett fram ólíkar hliðar sjálfsins í tilraun til að skilja 

það og skilgreina. Kafli 2.8 skoðar mótun sjálfsmyndar út frá hugmyndum sálarfræði 

um þroska barnsins í samhengi við áhrifavalda í umhverfi þess. Í kafla 2.9 er fjallað um 

félagsmótun og með hvaða hætti félagahópur hefur áhrif á þroska sjálfsmyndar á 

mótandi tíma unglingsáranna. Í kafla 2.10 er farið inn á svið félagsfræði tónlistar og 

skoðað hvernig tónlistariðkun mótar sjálfsmynd nemenda, hvort sem sú tónlistarímynd 

helst fram á fullorðinsár eða ekki. Kafli 2.11 skoðar tengsl sjálfsmyndar og raddar og 

hverju þurfi að huga að við þjálfun radda ungra söngvara. Í kafla 2.12 er farið yfir 

fræðasvið sálar- og kennslufræði og skoðaðar kenningar um áhugahvöt og þær 

forsendur sem stuðla að áliti nemandans á eigin færni og jákvæðum væntingum til 

framgangs á því sviði sem hann leggur vægi á. Skoðuð er áhugaverð hugmynd um 

tengsl tónlistariðkunar og sjálfsmyndar sem segir að með iðkun tónlistar fái manneskjan 

tækifæri á að tjá mikilvægan hluta persónuleikans. Kaflinn endar á umfjöllun um 

líkanið MUSIC Model SM of Motivation. Það byggir á viðamiklum rannsóknum á 

áhugahvöt og felur í sér leiðsagnarreglur um hvernig móta megi  kennsluhætti svo 

stuðla megi að viðvarandi áhuga nemenda og ágætri framgöngu þeirra í námi.  
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Þriðji hluti ritgerðar fjallar um aðferðarfræðilega nálgun rannsakanda. Í kafla 3.1 er 

fjallað um með hvaða hætti rannsakendur nálgast viðfangsefni sitt. Sálarfræðin skoðar 

hugsun og hegðun einstaklinga en félagsfræðin fjallar um samfélagið og skoðar 

einstaklinginn sem hluta af hóp. Með túlkunarfræði er farið á dýptina og afstaða 

einstaklinga og hópa könnuð. Í kafla 3.2 er greint frá þátttakendum rannsóknar. Kafli 

3.3 skýrir frá rannsóknaraðferðum sem byggja á blöndun eigindlegra og megindlegra 

aðferða. Gagnaöflun fer fram með eigindlegum viðtölum en einnig með fyrirlögn Likert 

matskvarða sem var hannaður sérstaklega með markmið rannsóknar í huga. Í kafla 3.4 

er fjallað um vísindalegt og hagnýtt gildi rannsóknar og tilgreint að þar sem þessi 

rannsókn er sú fyrsta á sínu sviði hér á landi megi álykta að niðurstöður vekji áhuga 

fagfólks í greininni. Þá er átt við aðila innan þeirra fræðasviða sem rannsóknin snertir 

en einnig nemendur, kennara og stjórnendur sem fást við iðkun á sviði tónlistar og 

kórsöngs. Í kafla 3.5 er að síðustu fjallað um siðferðileg álitamál rannsóknar. 

Þátttakendur rannsóknar eru 18 ára og eldri sjálfráða einstaklingar sem undirrituðu 

samþykkisyfirlýsingu við upphaf  hennar. Úrtak rannsóknar er fámennt og þátttakendur 

meðal kórmeðlima njóta nafnleyndar þar sem þess er gætt að svör verði ekki 

persónurekjanleg. Stjórnendur, kennarar og starfsmenn sönghússins koma fram undir 

nafni og hafa veitt til þess samþykki sitt.  

 

Í fjórða, fimmta og sjötta hluta ritgerðar eru niðurstöður settar fram í þremur aðskildum 

köflum, Niðurstöður I, Niðurstöður II og Niðurstöður III. Í upphafi niðurstöðukafla I er 

fyrstu rannsóknarspurningu varpað fram. Niðurstöðukafla I er skipt upp í nokkra 

undirkafla og verður hér stiklað á stóru um innihald þeirra. Í fyrstu er hugað að þeirri 

umgjörð sem umlykur allt starf Stúlknakórs Reykavíkur og kannaðir áhrifaþættir sem 

stuðla að ákjósanlegum námsaðstæðum og farsælu starfi stúlknanna innan sönghússins. 

Rætt er við framkvæmdastjóra hússins og einnig kórstjóra Stúlknakórs 4 sem þekkir 

vel til á vettvangi starfs yngri deilda Stúlknakórsins. Í lok kaflans er samantekt og vísað 

til þess með hvaða hætti rannsóknarspurningu hefur verið svarað. Í niðurstöðukafla II 

má sjá niðurstöður úr megindlegum hluta rannsóknar þar sem leitað er svara við annarri, 

þriðju og fjórðu rannsóknarspurningu. Niðurstöður matskvarða rannsóknar eru kynntar 

með lýsandi tölfræði og eru niðurstöður settar fram með töflum og myndum. Kaflinn 

endar á stuttri samantekt þar sem færð eru rök fyrir því hvort og með hvaða hætti 

rannsóknarspurningum hefur verið svarað. Að lokum tekur við niðurstöðukafli III þar 

sem sömu rannsóknarspurningum og í niðurstöðukafla II er varpað fram, auk þeirrar 
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síðustu. Kaflinn byggir á eigindlegum viðtölum við kórstjóra og kórmeðlimi Aurora og 

skiptist hann í nokkra undirkafla þar sem leitað er svara við fyrirliggjandi 

rannsóknarspurningum. Hér má sjá frásagnir sem snúa að verndandi þáttum ástundunar 

og hvort þær telji kórstarfið hafa mótað sjálfsmynd þeirra með þeim hætti að það hafi 

stuðlað að auknu sjálfstrausti. persónuþroska og hæfni í gegnum tíðina. Kórmeðlimir 

ræða mikilvægi kórstarfsins og þjálfun á sviði söngsins sem stuðlað hefur að mótun 

listrænnar sjálfsmyndar þeirra. Þær ræða ábyrgð og áskoranir sem felast í þeirri 

staðreynd að flestar eru þær uppteknar á öðrum sviðum hins daglega lífs og leggja 

mismikinn metnað í kórstarfið. Þær ræða söngmenntun sína, þroska raddar og mótun 

sjálfsmyndar listamanns hjá þeim sem lengst eru komnar. Þær ræða möguleikana sem 

þær standa frammi fyrir þegar þær ræða væntingar sínar til frama á sviði söngsins. 

Undir lok kaflans eru valdir kaflar úr frásögn viðmælenda settir fram þar sem þeir lýsa 

reynslu sem hafði áhrif á viðhorf og markaði sýn þeirra að einhverju leyti. 

Niðurstöðukafla III lýkur svo með stuttri samantekt þar sem færð eru rök fyrir hvort og 

með hvaða hætti rannsóknarspurningum kaflans hefur verið svarað.  

 

Sjöundi hluti ritgerðar er tileinkaður umræðu um niðurstöður rannsóknar með tilliti til 

rannsóknarspurninga, merkingarbærrar reynslu kórstjóra og kórmeðlima Aurora og 

ályktana rannsakanda ef einhverjar verða. Ritgerð endar svo á lokaorðum þar sem 

hugað er að tilgangi rannsóknar, vægi hennar og gagnsemi inn í flóru fræðasviðs sem 

meðal annars tekur mið af sálarfræði, kennsluvísindum, félagsfræði, listum og lífsins 

námi.  

 

2. Fræðilegur bakgrunnur 
 

2.1. Umræða um list 
 
Í bók sinni ,,Sociology of the arts“ nefnir Viktoría Alexander (2011) að erfitt sé að 

skilgreina hvað sé list og hvað ekki. Það sé í raun félagslega ákvarðað og snúi að 

mörgum þáttum, meðal annars að samhenginu þar sem listin eða listaverkið er gert 

sýnilegt. Becker (1982, sjá í Alexander 2011) segir að list sé verk sem er áþreifanlegt, 

áheyrilegt, sýnilegt og afurð af listrænum toga. Hann telur mikilvægt að verkið hafi 

fagurfræðilegt gildi (e. aesthetic value) eða með hans orðum, ,,art as work being made 

and appreciated“ eða (ísl. þýð.) ,,verk sem er búið til og sem aðrir hafa færi á að njóta 
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og meta að verðleikum“. List getur verið á formi reynslu eða upplifunar og uppfyllt 

ólíkar félagslegar þarfir. Í grein sinni ,,Art as an experience“ gagnrýnir Dewey (1934) 

þá sýn á listina sem hefur verið afgerandi frá hans dögum, en það er að upphefja listina, 

færa hana frá samfélagi mannanna og slíta hana úr tengslum við þann jarðveg sem átti 

þátt í sköpun hennar. Með því að færa listina inn á listasöfn, væri listaverkinu hampað 

og skoðað út frá fagurfræðilegu sjónarmiði en um leið einangrað frá þeirri mannlegu 

reynslu sem átti þátt í að færa það í form.  

 

Alexander (2011) nefnir list sem tjáningarform, ekki í þeirri merkingu að vera tjáning 

listamannsins enda þótt list snúist oft um það, heldur sem samræðu sem eigi sér sífellt 

stað milli þeirra sem skapa listina, milli listamannanna og þeirra sem taka við henni 

sem eru neytendur í samfélagi. Sú samræða leiði alltaf til einhvers, hvort sem listinni 

sé tekið fagnandi eða ekki. Adler (1979, sjá í Bain, 2005) segir ákveðna tilhneigingu 

vera til staðar sem upphefji listamenn í þeirri rómantísku sýn að þeir séu óháðir 

markaðsöflum og starf þeirra sé hluti af einhverjum æðri veruleika (e. sacred 

profession). Þeir séu þannig færir um að helga sig listsköpun sinni fjarri daglegu amstri 

og geti tileinkað sér lífstíl sem feli í sér önnur og æðri gildi en hins venjulega manns. 

Alex Rodger (1996, sjá í Wills, 2011) telur að með þátttöku í athöfnum á borð við 

sköpun eða flutning tónlistar, geti manneskjan beint athygli sinni frá daglegu amstri og 

gleymt stað og stund. Með þeim hætti geti hún tengst einhverju fyrir utan sitt daglega 

sjálf sem  hreyfi við tilfinningum, opni fyrir nýja sýn og stuðli að þroska listrænnar 

tjáningar (e. self-expression). Sköpunargáfa hefur ákveðið gildi því hana má nýta til 

þess að ögra viðteknum venjum, koma á breytingum og hleypa nýjum sjónarmiðum að 

innan samfélags (Taylor, 1988, sjá í Bain, 2005). Mikil dulúð hefur verið ríkjandi 

varðandi sköpunarkraftinn og eru menn ekki á eitt sáttir um hvort hann sé hluti af 

mannlegri hæfni sem allir geti tileinkað sér eða tilheyri fáum, einstökum og þá 

listrænum manneskjum. Sálfræðingar vilja meðhöndla sköpunargáfuna, ekki sem 

einstakan hæfileika, heldur sem hluta mannlegra eiginleika sem fyrirfinnist í daglegum 

veruleika, óháð stund eða stað. Þrátt fyrir þessa sýn, vilja þeir beina rannsóknum að 

persónuleika manna og hvort skilja megi hæfileika listamanna út frá mismunandi 

persónugerð þeirra (Bain, 2005). Sem tjáningarform hefur listin það hlutverk að miðla 

sköpun og sýn listamannsins til þeirra sem njóta hennar (Alexander, 2011). En til að 

manneskja nái að þroska með sér hæfileika til listsköpunar, hvort sem sú náðargáfa er 

talin meðfædd eða áunnin, verða einhverjir áhrifaþættir að vera til staðar sem styðja við 
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það ferli. Samræðan hlýtur að vera til staðar öll mótunarárin og vert er að skoða hvaða 

þættir það eru sem styðja við listsköpun barna og unglinga og hvernig þeir eiga þátt í 

að  beina mörgum þeirra til áframhaldandi þroska á listasviðinu.  

 

2.2. Markmið listiðkunar barna og ungmenna 
 
Í heimildum um tónlistariðkun í Grikklandi til forna kemur fram að tónlist var ekki flutt 

eins og við þekkjum í okkar samtíma. Hún var samofin öðrum listformum og flutt sem 

heildstæð eining sem samanstóð af tónlist, ljóðlist á formi hins talaða eða sönglaða orðs 

og danshreyfingum sem flytjendurnir hlutu þjálfun í (Stamou, 2002). 

Heimspekingurinn Platón ritaði um gildi menntunar og var fylgjandi því að mennta ætti 

börn frá unga aldri. Menntun á sviði tónlistar eða þessa samofna listforms, hefði mikið 

vægi því taktur þess og hrynjandi næði inn í dýpstu sálarkima einstaklingsins og hefði 

þar djúpstæð áhrif. Platón ásamt Aristoteles töldu hlutverk tónlistarmenntunar frekar 

snúa að þroskun siðferðis og dygða ungmenna sem stuðli að persónuþroska frekar en 

þjálfun listrænna hæfileika þeirra (Stamou, 2002).  

 

Í aðalnámskrá grunnskóla hér á landi (Menntamálaráðuneytið, 2015) eru settar fram 

leiðsagnarreglur um tónlistarkennslu grunnskólabarna í 1. – 10. bekk. Þar kemur fram 

að tónlist skipi stóran sess í daglegu lífi manna um allan heim og hún sé samofin 

menningunni. Tónlist sé farvegur sköpunar  þar sem hægt sé að tjá tilfinningar, skoðanir 

og gildi, jafnvel án orða. Í texta aðalnámskrár má sjá skírskotun í þroskandi áhrif 

iðkunar, eins og segir: ,, Í tónlistariðkun felst hlustun, sköpun og flutningur. Hún er ferli 

þar sem  einstaklingar skapa merkingu með því að bregðast við og vinna úr tónum, 

hljóðum og þögn, einir eða í samstarfi. Tónlistariðkun krefst líkamlegrar samhæfingar, 

greinandi hugsunar og tilfinningatengsla“ (bls. 150). 

 

Markmið tónlistarkennslu í grunnskóla er að kynna fjölbreytileika tónlistar með lifandi 

nálgun þar sem nemendum eru kynntir frumþættir tónlistar. Hlutverk kennslu er meðal 

annars að efla næmi og hlustun nemenda svo þeir þekki tónhæð, hljóm, tónlengd, blæ 

og styrk og geti þannig lært að þekkja og mynda sér skoðun á ólíkum stílum og 

tónlistarstefnum. Lögð er áhersla á að nemandinn skilji gildi tónlistar innan eigin 

menningar og geti notið hennar með uppbyggilegum hætti (Menntamálaráðuneytið, 

2015). Kennslumarkmið endurspeglast í þeim hæfniviðmiðum sem aðalnámskráin setur 
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fram og eiga að gilda undir lok 4. bekkjar, 7. bekkjar og 10. bekkjar. Nemandinn er 

kynntur fyrir hinum ýmsu hljóðfærum og tónlistarstílum. Hann á að geta beitt rödd sinni 

sem hljóðfæri, hvort sem það er í spuna eða söng. Hann á að vera fær um þátttöku í 

samsöng eða samspili og þáttur sköpunar er ríkur. Þannig eiga nemendur að taka þátt í 

sköpun tónverka og vera færir um að flytja eigin verk eða annarra fyrir áheyrendur. 

Fleiri hæfniviðmið eru tilgreind sem verða ekki rakin hér. Að síðustu er tekið fram 

mikilvægi þess að tónlistin tengist öllu almennu skólastarfi, þvert á námsgreinar, í því 

skyni að nemendur kynnist fjölbreytileika hennar og tengingu við líf og starf innan 

skólans (Menntamálaráðuneytið, 2015). 

 

2.3. Stúlknakór Reykjavíkur 
 
Stúlknakór Reykjavíkur var stofnaður árið 1995 og er einn þeirra kóra sem hefur 

aðsetur í sönghúsi Domus Vox. Margrét Pálmadóttir er listrænn stjórnandi sönghússins 

en aðrir kennarar koma að starfinu og sjá um mismunandi deildir Stúlknakórsins. 

Nemendur eru um 130 talsins á aldrinum 4-25 ára og koma stúlkurnar frá grunn- og 

framhaldskólum á stór- Reykjavíkursvæðinu. Stúlknakórinn starfar í mörgum deildum. 

Deildir hans skiptast í fornám, grunndeild, miðdeild, framhaldsdeild og kórinn Aurora. 

Efnisskrá Stúlknakórs Reykjavíkur er fjölbreytt og samanstendur af íslenskum og 

erlendum verkum, bæði veraldlegum og trúarlegum. Efnisskráin þroskar með 

nemendum söngnæmi, þjálfar tóneyra og hæfileikann til að fylgja og lesa af nótum. Á 

vettvangi sönghússins er starfrækt einsöngsdeild og eiga nemendur þess kost að stunda 

einsöngsnám sem byggir á aðalnámsskrá tónlistarskóla. Stúlkurnar eiga því möguleika 

á yfirgripsmikilli þjálfun á sviði söngsins, bæði undir formlegri leiðsögn söngkennara 

og einnig sem hluti af þeirri skapandi heild sem kórstarfið býður upp á. Stúlknakórinn 

hefur haldið fjölmarga tónleika hér heima og erlendis og er reglulega valinn í verkefni 

með atvinnutónlistarmönnum, meðal annars Sinfóníuhljómsveit Íslands. Enda þótt 

kórstarfið eigi sér stað yfir vetrartímann, er reglulega haldið í sumar söngbúðir á Ítalíu 

þar sem kórsöngur í bland við gleði og samveru styrkir vináttubönd og skapar sterka 

félagslega heild meðal stúlknanna í kórnum.  

 
Í kórstarfi er þróunin yfirleitt sú að ákveðinn hluti stúlknanna myndar kjarna hans og 

flytur sig á milli deilda með aldri og framförum, samhliða því að nýir meðlimir bætast 

í hópinn. Þessar eldri stúlkur eru því oft fyrirmyndir þeirra sem eru nýliðar, oft án þess 
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að þær séu þess fyllilega meðvitaðar. Þetta stuðlar að endurnýjun innan kórsins og enda 

þótt gera megi ráð fyrir brottfalli stúlkna sem ekki finna sig í kórstarfinu, þá er það 

óverulegt. Algengara er að stúlkur taki sér tímabundið frí og snúi svo aftur í hópinn sem 

þær virðast elska að tilheyra (Guðrún Árný Guðmundsdóttir, munnleg heimild 2016).  

 

2.4. Kórinn Aurora 
 
Kórinn Aurora á sér langa sögu og hefur ávallt verið hluti af því kórstarfi sem Margrét 

Pálmadóttir er í forsvari fyrir. Kórinn var upphaflega stofnaður árið 1997 undir heitinu 

Aurora og var Margrét stjórnandi hans til ársins 2015. Stofnun kórsins má rekja til þess 

að listamaðurinn Auro bauð um 20 konum á aldrinum 22- 40 ára til Ítalíu, þar sem 

kórinn söng fyrst í Róm og svo aftur í boði Auro á menningarhátíð á Rimini. Vegna 

áhrifa velgjörðamannsins heitir kórinn í höfuðið á honum. Á þessum árum starfaði 

kórinn þegar þess var þörf hverju sinni og hefur hann ávallt haft yfir að ráða frábærum 

söngkonum úr starfi Margrétar Pálmadóttur (Sigríður Soffía Hafliðadóttir, munnleg 

heimild, 2017).  

 

Margrét Pálmadóttir var stjórnandi kórsins frá stofnun hans en árið 2015 tók Sigríður 

Soffía Hafliðadóttir við kórstjórastöðunni ásamt Hildigunni Einarsdóttur, söngkonu og 

kórstjóra. Sigríður Soffía er nú ein í forsvari Aurora sem stjórnandi kórsins en nýtur 

liðsinnis Margrétar Pálmadóttur með reglulegum hætti. Sigríður Soffía nam við 

Tónmenntaskóla Reykjavíkur og byrjaði mjög ung að syngja í Stúlknakór Reykjavíkur 

undir stjórn móður sinnar Margrétar. Hún stundaði einsöngsnám við söngskóla Domus 

Vox og á menntaskólaárum söng hún jafnframt með Hamrahlíðakórnum undir stjórn 

Þorgerðar Ingólfsdóttur. Sigríður Soffía lauk BA gráðu í skapandi tónlistarmiðlun frá 

Listaháskóla Íslands með söng sem aðalfag. Hún naut leiðsagnar Elísabetar 

Erlingsdóttur og Þóru Einarsdóttur. Sigríður Soffía er nú sem kórstjóri í forsvari þriggja 

kóra og syngur jafnframt með Sönghópnum við Tjörnina (Sigríður Soffía Hafliðadóttir, 

munnleg heimild, 2017).  

 

Kórinn Aurora tilheyrir sem áður segir elstu deild Stúlknakórs Reykjavíkur, hann er 

skipaður ungum konum á aldrinum 17-27 ára og eru meðlimir á bilinu 22-32 talsins. 

Auora er metnaðarfullur kór sem tekur að sér ýmis verkefni hér heima og erlendis. 

Skilyrði fyrir inngöngu í kórinn er reynsla af kórsöng og inntökupróf eru haldin. 
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Stúlkurnar þurfa að geta lesið nótur af nokkru öryggi og þar sem þær hafa flestar fylgst 

að í gegnum Stúlknakór Reykjavíkur, þekkja þær vel að syngja hver með annarri og 

mynda samhljóm. Þær stúlkur sem mynda kjarna kórsins eiga það sameiginlegt að hafa 

lært söng í söngskóla Domus Vox. Þær hafa því aflað sér mikillar reynslu á sviði söngs 

og tónleikahalds fyrir utan að hafa tengst nánum vináttuböndum innan starfsins. Kórinn 

er í samstarfi við söngskólann sem greiðir fyrir kennsluna og þannig er þátttökugjaldi 

haldið í lágmarki (Sigríður Soffía Hafliðadóttir, munnleg heimild, 2017).  

 

Verkefnaskrá Aurora felur í sér bæði veraldleg og trúarleg verk. Kórinn syngur 

reglulega í messum hér á landi og þekkir því margar messur eftir hin ýmsu tónskáld. 

Þess má geta að kórinn þekkir messusvörin bæði á íslensku og ítölsku, því Aurora fer 

reglulega til Ítalíu og syngur á hinum ýmsu tónleikastöðum eins og í Vatikaninu, í 

kirkjum Flórens og á öðrum frægum tónleikastöðum víða um Ítalíu. Kórinn ferðast 

einnig innanlands og flytur dagskrá ýmist einn eða í samstarfi við aðra flytjendur 

(Sigríður Soffía Hafliðadóttir, munnleg heimild, 2017). Á undanförnum árum hefur 

Aurora tekið þátt í ýmsum krefjandi verkefnum þar sem ýmsar tónlistarstefnur hafa 

ráðið ríkjum, allt frá klassík til reggie, jazz og popptónlistar. Kórinn tók þátt í flutningi 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands á Mahler sinfóníu nr. 3, á Plánetunum eftir Holst og á 

kvikmyndatónlistinni úr The Lord of the Rings. Kórinn hefur endurtekið sungið á 

jólatónleikum hljómsveitarinnar og stór hluti Aurora söng inn á jóladisk Sinfóníunnar 

Jólalög en sá diskur var tilnefndur til Íslensku tónlistarverðlaunanna í opnum flokki 

sem plata ársins árið 2015. Kórinn hefur átt í gefandi samstarfi við fleiri hljómsveitir 

en Sinfóníuna. Eru þetta Hjaltalín, Skálmöld og kom kórinn nýlega fram með 

hljómsveitinni Amabadama á tónleikum sem haldnir voru í Hofi Akureyri. Aurora hefur 

einnig sungið með helsta tónlistarfólki landsins. Má þar nefna Sigrúnu Hjálmtýsdóttur, 

Þóru Einarsdóttur, Kristin Sigmundsson, Kristján Jóhannsson og Dísellu Lárusdóttur 

(Sigíður Soffía Hafliðadóttir, munnleg heimild, 2017). Aurora tekur auk þess reglulega 

þátt í aðventutónleikum þeirra kóra sem starfa innan sönghússins Domus Vox þar sem 

ýmsir einsöngvarar koma fram og er kórinn þar iðullega í burðarhlutverki. Af 

yfirstandandi verkefnum sem Aurora vinnur að má nefna Stabat Mater eftir Pergolesi 

og eru tónleikar fyrirhugaðir á vormánuðum 2017 í samvinnu við Kammersveitina 

ReykjavíkBarokk. Samhliða því verkefni æfir kórinn fyrir vorsveiflutónleika sem 

haldnir verða í lok vorannar ásamt elstu stúlkunum í Stúlknakór Reykjavíkur. Á 

tónleikunum verður sungin jazzmessa eftir tónskáldið Bob Chilcott og sígildar perlur 
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jazzins fluttar við undirleik Jazztríós undir stjórn Agnars Más Magnússonar (Sigíður 

Soffía Hafliðadóttir, munnleg heimild, 2017). 

 

Að sögn Sigríðar Soffíu stjórnanda Aurora er kórinn í góðum framförum og bjóðast 

honum  mörg tækifæri til tónlistarflutnings því alltaf er þörf fyrir góðan sönghóp sem 

gleður og gefur. Stúlkurnar í Aurora eru ekki eingöngu kórmeðlimir. Þær eru upp til 

hópa skapandi einstaklingar með mikla þjálfun í tónleikahaldi og sviðsframkomu. Þær 

hafa tekið þátt í leikhúsuppfærslum á vegum Borgarleikhússins, Íslensku Óperunnar og 

ýmsum gjörningum óháðra aðila (munnleg heimild, 2017). Það má því segja að mikill 

tónlistar- og menningarauður sé til staðar í kórnum. Stúlkurnar hafa hlotið mikla 

söngþjálfun, þær eru vanar að vinna saman og hafa fylgst með eigin framförum og 

annarra yfir langan tíma. Margar þeirra hafa hlotið formlega tónlistarmenntun, eru með 

þjálfað tóneyra og mikla hæfni sem nótnalesarar. Þessar stúlkur eru oft leiðandi í 

röddum sem styður við að hinir meðlimir kórsins læri verkin fyrr og séu því fyrr tilbúnir 

að mynda þann fallega samhljóm sem er einkennandi fyrir kórinn. Eins og stjórnandi 

þeirra komst að orði á samfélagsmiðlum nýlega ,,Það sem einkennir þennan fallega hóp 

er hreinn, tær og kraftmikill hljómur sem er sífellt í þróun og uppbyggingu“ (Sigríður 

Soffía Hafliðadóttir, 2017). 

 

2.5. Áhrif og upplifun af kórþátttöku 
 
Rannsóknir á tónlistariðkun hafa staðfest að það er manningum eðlislægt að vilja tjá sig 

í gegnum tónlistarsköpun. Sú þörf er til staðar í öllum samfélögum heimsins og 

mikilvægur hluti þeirrar tjáningar felur í sér notkun mannsraddar, eða með öðrum 

orðum að syngja (Durrant & Himonides, 1998). Söngur á sér stað við ýmsar athafnir 

hvort sem það er með formlegum eða óformlegum hætti og söngur getur verið 

tjáningarform fyrir allt róf tilfinninganna, allt frá sárum harmi til mikillar gleði 

(Durrant, 2003, 2005). Mikið af skipulegu kórstarfi fer fram um allan heim en söngur 

er ekki alltaf háður því að lærður kórstjóri sé til staðar.  Sem hluti mannlegrar tilveru, 

er söngur algengur á mannamótum, hvort sem þau eru á sviði menningar, lista eða 

jafnvel íþrótta. Það hefur sterka félagslega skírskotun þegar fólk syngur saman og 

söngur er iðulega notaður til að þjappa liðsheild saman. Söngur getur vakið 

þjóðerniskennd með manneskjunni og tengt hana þannig við sjálfsmynd eigin þjóðar 

(Durrant, 2005). Í upphafi landsliðskappleikja er þjóðsöngur þátttökuliða sunginn og á 
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stórmótum íþróttanna fara verðlaunaafhendingar ekki öðruvísi fram en undir þjóðsöng 

þeirra þátttakenda sem standa á verðlaunapalli. Vert er að minnast stuðningsmanna 

íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu sem vakti athygli á heimsvísu á EM sumarið 

2016 með fágaðri framkomu en ekki síst taktföstum söng til stuðnings strákunum okkar. 

 

Það er talið mikilvægt fyrir manneskjuna og tengist grunnþörfum hennar, að sjá sjálfa 

sig í jákvæðu ljósi og sinna hugðarefnum sem veita henni ánægju (Deci og Ryan, 2000). 

Robert A. Stebbins (2012) telur að áhugamál sem veitir manneskju ánægju, hafi jákvæð 

áhrif á þroska hennar og samfélags alls. Hann gerir hinsvegar greinarmun á milli 

áhugamála sem stunduð eru ánægjunnar vegna og jafnvel tímabundið (e. leisure) og 

þeirra sem sinnt er af kostgæfni yfir tíma. Hið síðarnefnda nefnir hann ,,alvarlegt 

ánægjuefni“ (e. serious leisure) en þá sinnir manneskjan hugðarefni sínu með 

kerfisbundnum hætti yfir lengri tíma í því skyni að öðlast færni, þekkingu og reynslu á 

því sviði (Stebbins, 2007). Þátttaka í öguðu kórstarfi má segja að falli undir 

skilgreiningu Stebbins á alvarlegu ánægjuefni, jafnvel þar sem um áhugamannakór 

ræðir, þar sem kórmeðlimir þurfa að leggja ýmislegt á sig við þjálfun raddar og við að 

læra þau verk sem kórinn æfir og flytur (Sigrún Lilja Einarsdóttir, 2016).  

 

Stebbins (1979) hefur skilgreint þrjár tegundir áhugamanna á sviði tónlistar:  

1. Meðlimir sem eru fyrst og fremst áhugamenn og stunda tónlistariðkun 

ánægjunnar vegna. Þeir hyggja ekki á frama á sviði tónlistar. 

2. Meðlimir sem stefna að því að verða fullnuma á sviði söngsins og stunda 

tónlistarnám samhliða með það að markmiði. 

3. Eldri meðlimir sem hafa lokið tónlistarnámi en hafa fagið ekki lengur að 

aðalstarfi. Þá langar að tilheyra því áfram ánægjunnar vegna (Stebbins, 1979). 

 

Ástæður þeirra sem velja að syngja í kór geta verið margar og ólíkar. Stephanie Pitts 

(2005) nefnir fjórar ástæður sem búi að baki því að meðlimir kjósi að byrja í kór; að þá 

langi til að vera hluti af hóp, að þeir vilji taka þátt í að skapa fallegan söng, að þeir 

hyggi á frama á sviði söngsins og telji kórþátttöku nauðsynlega reynslu á þeirri vegferð, 

eða að tækifærin til tónlistarflutnings sem bjóðast kórmeðlimum væru annars ekki 

aðgengileg. John Drummond (1990) skoðaði ástæður að baki tónlistariðkunar hjá 

tveimur hópum og taldi þær mismunandi eftir því hvort um áhugamenn eða fagmenn á 

sviði tónlistar væri að ræða. Þannig hafi báðir hópar ánægju af sköpun og flutningi 
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tónlistar en faglærðir tónlistarmenn nálguðust tónlistariðkun sína af meiri einbeitingu 

og aga á meðan áhugamenn lögðu minni áherslu á aga og nutu frekar iðkunar 

ánægjunnar vegna. Þetta er þó ekki svo klippt og skorið, því enda þótt margir faglærðir 

tónlistarmenn hafi tónlistariðkun að atvinnu sinni geta þeir engu að síður notið þess 

sem þeir fást við og meðal áhugamanna eru margir sem nálgast tónlistariðkun af aga og 

skýrum ásetningi um að gera sitt besta (Sigrún Lilja Einarsdóttir, 2016).  

 

Sem kórmeðlimur er mikilvægt að einstaklingurinn þroski með sér sjálfstæði, standi 

klár á sínu framlagi um leið og þess er krafist að hann sé hluti af samstilltum hópi sem 

vinnur að sama markmiði. Sigrún Lilja Einarsdóttir (2016) telur að á vettvangi kórsöngs 

fari fram óformlegt tónlistarnám. Stjórnandinn sé þar í hlutverki kennara eða jafnvel 

verkefnastjóra, áhersla sé lögð á jafningjafræðslu, að kórmeðlimir styðji hvern annan 

og læri verkin saman. Lucy Green (2005) segir ákveðin meginþrep felast í óformlegu 

tónlistarnámi. Áhersla sé á hópkennslu í stað einstaklingskennslu, áhersla sé á 

kerfisbundna þjálfun þar sem hæfni eykst smátt og smátt og einnig að áhersla sé á 

sveigjanleika þar sem nám sé ekki einungis eftirherma heldur sé þætti sköpunar gert 

hátt undir höfði.  Í rannsókn sinni frá árinu 2014, skoðaði Sigrún Lilja Einarsdóttur 

upplifun kórmeðlima Bach áhugamannakórs í London á æfingaferlinu, meðan á 

undirbúningi að flutningi Messu í B Minor eftir J.S. Bach stóð yfir. Bach samdi þetta 

kórverk á löngum tíma, það felur í sér marga kafla og er talið gefa yfirsýn í þá marga 

ólíku stíla sem Bach var fær um að nota (Wolff, 2002, sjá í Sigrún Lilja Einarsdóttir, 

2014). Þetta kórverk er af mörgum talið vera hvað mest krefjandi af verkum Bach og 

töluverð áskorun fyrir áhugamannakór að takast á við. Sigrún Lilja (2014) kannaði með 

hvaða hætti kórmeðlimir tókust á við að læra þetta ögrandi kórverk og hvernig því námi 

væri háttað. Hún kannaði hvaða hlutverkum kórmeðlimir teldu að þeir sinntu á 

æfingaferlinu, hvort þeir væru leiðandi í röddum (e. leaders) og veittu kórfélögum 

stuðning við að læra sína raddparta eða hvort þeir væru ,,fylgjendur“ (e. followers) og 

treystu á þá sem voru meira vissir á sínu. Niðurstöður sýndu að fyrirkomulagið var ekki 

alltaf þetta klippt og skorið en þó oft með þessum hætti. Nám fór að mestu fram sem 

jafningjanám (e. peer-learning), kórfélagar lærðu hverjir af öðrum og spöruðu 

kórstjóranum þannig mikinn tíma í yfirferð og kennslu. Kórmeðlimir mynduðu hópa 

innan hverrar raddar, með einn eða fleiri leiðandi söngvara í forsvari, hinum til 

stuðnings. Þetta fyrirkomulag virtist henta kórstjóra og þeim reynsluminni vel en 
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reynslumeiri söngvarar þráðu oft meiri áskoranir á vettvangi kórstarfsins (Sigrún Lilja 

Einarsdóttir, 2014).  

 

Margir fræðimenn hafa skoðað hlutverk kórstjóra og samspil þeirra við þá kóra sem 

þeir eru í forsvari fyrir. Colin Durrant (2005) gerði rannsókn á eðli kórþátttöku og 

hlutverki kórstjóra hjá áhugamannakórum í Finnlandi og Svíþjóð. Hann telur að 

viðamikil þekking og hæfileikar á ólíkum sviðum sé forsenda þess að kórstjóri sé 

farsæll í sínu starfi. Kórstjóri verður að hafa hæfileika á hinu listræna sem og hinu 

mannlega sviði svo hann valdi því hlutverki sem felst í því að vera í forsvari fyrir heilan 

kór. Hlutverk kórstjóra felur í sér að hafa jákvæð áhrif á kórmeðlimi, veita þeim 

innblástur og leiðsögn við þjálfun og æfingar tónverka. Hann þarf að hafa þekkingu á 

tónlistarsögunni, þekkja verkefnaval kórsins, kunna skil á tónfræði og hafa yfir að ráða 

þeirri tækni sem nauðsynleg er við þjálfun ólíkra radda í gegnum sérhvert æfingarferli. 

Kórstjóri þarf að hafa næmt tóneyra, vera glöggur á villur hjá kórmeðlimum og búa yfir 

góðum samskiptaháttum, svo hann komi ábendingum og skilaboðum áleiðis með 

skýrum hætti. Að mati Durrant (2005) fylgir hlutverki kórstjóra ekki síst sú ábyrgð að 

skapa jákvætt andrúmsloft og umhverfi þar sem kórmeðlimir geta öruggir tekið við 

leiðsögn og leyft hæfileikum sínum að blómstra. Þannig getur kórstjóri haft bein áhrif 

á þann anda og hefðir sem mótast innan hvers kórs yfir tíma og hefur án efa áhrif á 

áhugahvöt kórmeðlima og löngun þeirra til að syngja sig saman inn í fallegan samhljóm 

sem oft verður aðalsmerki hvers kórs (Margrét Pálmadóttir, munnleg heimild, 2015).  

 

Í rannsókninni ræddi Durrant (2005) við kórmeðlimi í fjölmörgum kórum. Helstu 

niðurstöður sýndu fram á að enda þótt kórsöngur hafi tónlistarlegt gildi fyrir 

kórmeðlimi, hafði kórþátttaka sterkt félagslegt gildi og stuðlaði að samvinnu 

einstaklinga með ólíkan bakgrunn, menntun og félagslega stöðu. Á vettvangi kórstarfs 

unnu kórmeðlimir að sameiginlegu markmiði og í gegnum tónlistarsköpun upplifðu 

kórmeðlimir ánægju en jafnframt félagslega viðurkenningu (Durrant og Himonides, 

1998). Slík reynsla getur aukið sjálfstraust manneskjunnar og haft jákvæð áhrif á 

sjálfsmynd hennar yfir tíma. Anne Haugland Balsnes (2011) hefur skoðað áhrif 

kórþátttöku á heilsu og mótun sjálfsmyndar hjá meðlimum áhugamannakórsins 

Belcanto sem er staðsettur í Sogne, Suður- Noregi. Hún byggir nálgun sína á 

námskenningum Etienne Wengers (1998, sjá í Balsnes, 2011) sem leggur áherslu á 

hlutverk hins félagslega samhengis þegar námsaðstæður eru annars vegar  og heimfærir 
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það á kórþátttöku og það óformlega nám sem á sér stað meðal kórmeðlima. Kenning 

Wengers gengur út á það að þær aðstæður sem eru til staðar þegar skilgreindur hópur 

kemur saman og vinnur að sameiginlegu markmiði (n. praksisfellesskap), hér kórinn, 

skapi þær forsendur að námið hefur mótandi áhrif á sjálfsmynd kórmeðlima. Wenger 

lítur á mótun sjálfsmyndar vegna náms sem á sér stað í slíku félagslegu samhengi sem 

heildstætt ferli (n. ,,...læring og identitetsarbeid som integrerte prosesser“, Balsnes, 

2011, bls. 27).  Með þátttöku sinni í kór sem hefur sterka samfélagslega tengingu, öðlast 

manneskjan hlutverk og reynslu sem meðlimur kórsins en einnig sem þátttakandi í 

samfélaginu. Slíkt er umbreytandi og afgerandi þegar kemur að þroska manneskjunnar 

og mótandi áhrifum á sjálfsmynd hennar (Wenger og Lave, 1991, sjá í Balsnes, 2011). 

Í rannsókn Balsnes er frásögn af ungri konu, Diönu og mótandi áhrifum kórþátttöku, 

sem í hennar tilviki reyndist afar jákvæð1:  

,,Ég get sagt að ég hafi þroskast sem manneskja. Ég var mjög feimin áður, það fór lítið fyrir 

mér og ég tjáði mig aldrei í hóp. En núna hef ég verið formaður Belcanto í þrjú ár […]. Ég 

hef þroskast mikið sem manneskja, bara með því að taka þátt og syngja […] Nú líður mér 

þannig að ég get borið mig vel og verið stolt (ísl. þýð.). (Balsnes, 2011, bls. 33).  

 

2.6. Menningardemantur Griswolds / Alexanders 
 

Griswold (1994, sjá í Alexander, 2011) setti upprunalega fram menningardemant sinn 

í viðleitni til að lýsa snertiflötum listar og samfélags með táknmynd sem gæfi til kynna 

annars konar samband en einungis línulegt. Demanturinn hefur fjóra endapunkta á ásum 

sem allir tengjast. Þessir endapunktar standa fyrir list (e. art), neytendur (e. consumers), 

sköpuðir (e. creators) og samfélag (e. society) og sýna fram á innbyrðis tengsl allra 

þessara þátta. Til að skilja hlutverk listarinnar í samfélagi og fyrir samfélag taldi 

Griswold mikilvægt að gera sér grein fyrir þessum tengslum. List fyrirfinnst ekki í 

tómarúmi, hún sprettur ekki fram án tilstuðlans hins mannlega. Hún er sköpuð, kölluð 

fram af listamanni eða hópi þeirra og nær augum, skynjun eða hlustun ekki alls 

samfélagsins, heldur afmarkaðs hóps hverju sinni. List er ákveðin tegund mannlegra 

athafna sem innihalda bæði sköpunarmátt framleiðandans ásamt hæfileika annarra 

                                                        
1 ,,Jeg vil si að jeg har vokst som menneskje. Før var jeg veldig sjenert og stille og rolig og 

tok aldri ordet i noen forsamlingen. Og nå har jeg jo vært formann i Belcanto i tre år […].Jeg 

har vokst veldig som menneske på å være med og synge […] Så nå føler jeg at jeg kan gå med 

lofta, hevet hode“. 
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manna til að bregðast við henni og nýta sér hana sem list (Morphy og Perkins, 2009). 

Hlutverk neytandans er mikilvægt því hann er hluti samfélags sem verður fyrir áhrifum 

af listviðburðum og leggur merkingu sína í þá. Alexander (2011) telur þetta vera 

einfalda mynd af snertiflötum listar og samfélags og bætir við í miðju demantsins, 

flytjendum (e. distributors) eða þeim sem sjá um að koma listinni á framfæri. Í 

síbreytilegum menningarheimi verði að taka með í reikninginn að list er komið á 

framfæri með mismunandi hætti og af mismunandi stærðargráðu. Hún telur listina 

snúast um samræðu og samskipti listamannsins við neytandann í samfélaginu. Þannig 

sé list komið á framfæri ýmist frá persónu til persónu, frá umboðsmönnum, galleríum, 

listastofnunum eða jafnvel í stærra samhengi, á alþjóðavísu í gegnum internetið 

(Alexander, 2011). 

 

Sé Stúlknakór Reykjavíkur skoðaður í gegnum ljósbrot (e. prisma) menningardemants 

Griswolds /Alexander, má sjá að snertifletirnir eru margir. Kórmeðlimir njóta þeirra 

forréttinda að vera bæði þátttakendur í sköpun listarinnar, flutningi hennar og dreifingu. 

Sönglistin er ekki nótur á blaði, heldur er hún háð flytjendum sínum sem gæða hana 

lífi, röddin er hljóðfærið sem flytur listaverkið áfram til áheyrendanna sem njóta hinna 

fögru tóna. Sé vitnað í Margréti Pálmadóttur einn stjórnanda kórsins: ,,List er allstaðar 

í kringum okkur og verður á vegi okkar í hinu daglega lífi og sá sem upplifir  list er 

hluti af henni“ (munnleg heimild, 2015). Stúlknakór Reykjavíkur hefur gætt samfélagið 

lífi og veitt ljósi sköpunar áfram í fjöldamörg ár. Kórsöngurinn lifir ekki áfram nema á 

formi upptöku á geisladiskum eða mynddiskum.  Við sérhvern lifandi flutning 

Stúlknakórsins, lifnar söngurinn ávallt við að nýju, er ávallt skapaður og skilur eftir 

hughrif sem er áheyrandans að nema og geyma innra með sér eða gleyma.  

 

2.7. Sjálfsmynd 
 

Mikill fjöldi fræðimanna hefur rannsakað sjálfið út frá ýmsum hliðum þess og á 

fræðasviðinu má finna margar hugsmíðar sem geta valdið heilabrotum þegar kemur að 

skilgreiningum á því sem rætt er um. Ensk tunga hefur ríkulegt orðaval yfir mismunandi 

birtingarmyndir sjálfsins. Má þar nefna; self-concept, self-image, self-esteem, self-

worth, self-evaluation, self-perception og self-efficacy (Harter, 1999). Íslenskt 

tungumál á að sama skapi nokkur orð yfir ólíkar hliðar sjálfsins. Má þar nefna 

sjálfsmynd, sjálfstraust, sjálfsmat og sjálfsvirðingu svo dæmi séu tekin. Í bók sinni 
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,,The Construction of the Self: A Developmental Perspective‘‘ ræðir Susan Harter 

(1999) mismunandi nálganir í skilgreiningu hugsmíðanna. Ein skilgreining á 

sjálfsmynd (e. self-concept) snýr að því hvaða augum einstaklingur lítur sjálfan sig eða 

með hvaða hætti hann metur kosti sína og galla. Þessi skilgreining byggir á rannsóknum 

þar sem manneskjan er beðin um að taka afstöðu til staðhæfinga sem fela í sér jákvæðan 

eða neikvæðan dóm um sjálfið. Þessi nálgun hefur verið gagnrýnd, því manneskjan er 

beðin um að lýsa sjálfinu út frá eigin áliti og skoðunum sem felur í sér ákveðið gildismat 

sem þarna er borið á borð fyrir hana. Önnur nálgun hefur verið farin en þá er 

manneskjan beðin um að svara opinni spurningu á borð við: Hver er ég? (e. Who am 

I?) (McGuire, 1980, í Harter, 1999). Eins og gefur að skilja eru svörin tengd aldri og 

þroska manneskjunnar. Börn svara þessari spurningu með tilvísun í eigin hæfni, eigin 

aðstæður eða jafnvel langanir, eins og: ,,Ég er sterk‘‘, ,,ég elska pizzu‘‘ og ,,ég á heima 

í stóru húsi‘‘. Ungmenni eru líka fær um að líta í eigin barm og meta hæfni sína en eru 

mun líklegri til að svara spurningunni út frá félagslegum samanburði eins og; ,,ég er 

vinsæll‘‘ eða ,,ég er dugleg í fimleikum‘‘ (Harter, 1999). Í bók sinni velur Harter (1999) 

þá nálgun við skilgreiningu á sjálfsmynd, að skoða frásagnarstíl manneskjunnar og með 

hvaða hætti hún notar tungumálið til að lýsa eiginleikum sínum og einkennandi þáttum 

sjálfsins (e. self-descriptions). Það felur í sér sjálfsskynjun (e. self-perception), hvernig 

manneskjan skynjar eigið sjálf, hvað manneskjan þekkir í eigin fari og með hvaða hætti 

hún gerir öðrum það ljóst (e. self-representation).  

 

Einn elsti fræðimaður á þessu sviði William James, tengdi sjálfsvirðingu 

manneskjunnar við hæfni á einstökum sviðum og taldi sjálfsvirðingu (e. self-esteem) að 

mestu byggja á þeirri upplifun manneskjunnar að finnast hún hæf á þeim sviðum sem 

töldust henni mikilvæg og þar sem hún mat eigin árangur mikils virði (1892, sjá í 

Harter, 2000). Fræðimenn hafa einnig lagt áherslu á að aðgreina skilgreiningu á 

sjálfsmynd, sem annars vegar almenna upplifun manneskjunnar á að hún sé einhvers 

virði (e. global self-worth) og hins vegar upplifun á því að hún búi yfir hæfni á 

einstökum sviðum (e. context self- worth; topic self-worth) (Harter, Waters og 

Whitesell, 1998). Hér vísar sjálfsmynd beint til sjálfsvirðingar manneskjunnar og er 

nokkuð ljóst að allar þessar hugsmíðar tengjast með einhverjum hætti. Það virðist vera 

erfitt að skilgreina eina hlið sjálfsins án tilvísunar í aðra hlið þess og ljóst er að 

samsláttur er milli hugsmíða. Þess má geta að enn þann dag í dag telja fræðimenn að 

veruleg mótunaráhrif á sjálfsmynd manneskjunnar felist í að hún öðlist hæfni og nái 
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framförum á sviðum sem henni eru mikilvæg (Deci og Ryan, 2000). Verður nánar 

fjallað um það í sérstökum kafla ritgerðar.  

 

2.8. Mótun sjálfsmyndar 
 
Þegar barn fer að móta með sér hugmyndir um eigin persónu þá felur það í sér hvort 

tveggja, skilning þess á eigin persónueinkennum (e. self-understanding) og skilning á 

eigin persónu í samanburði við aðra (e. self-other understanding) (Lewis og Brook-

Gunn, 1979, sjá í Lamont, 2002). Kenningar Eriks Eriksonar um mótun sjálfsmyndar 

frá fæðingu og fram á fullorðinsár er þekkt innan fræða á borð við sálarfræði, 

félagsfræði og uppeldis- og menntunarfræði. Kenningar hans eru ekki byggðar á 

gagnreyndum aðferðum vísinda, heldur athugunum og er frekar lýsing á 

þroskaviðfangsefnum barnsins á hverju aldursskeiði eins og hann telur þau vera. 

Erikson kemur úr analýtískri hefð og skoðar áhrifavalda á þroska barnsins út frá 

tengslum þess við foreldra, fjölskyldu, félaga, samfélagið og menninguna í samfélagi 

(sjá í Dworetzky, 1995). Í fyrstu eru það aðilar í nærumhverfi barnsins sem endurspegla 

þau gildi sem barnið heimfærir og tengir við eigin sjálfsmynd. Smám saman tengist 

barnið fleiri aðilum sem hafa mótandi áhrif, aðilar innan stórfjölskyldunnar, 

leikskólakennarar, grunnskólakennarar og síðar meir félagahópurinn. Þannig eru það 

aðrir aðilar sem í fyrstu gefa barninu skilaboð um hvert það er, en með auknum aldri 

og þroska fer sjálfsvitund þess að styrkjast og barnið fer að móta sér skoðun á sér. 

Barnið mátar sig við ýmsar fyrirmyndir í lífinu, jákvæðar og neikvæðar og vinnur 

þannig hægt en örugglega í því að móta sína eigin sjálfsmynd (Dworetzky, 1995). 

Rannsóknir hafa sýnt að ýmsir þættir í uppeldi barna virðast tengjast heilbrigðu 

sjálfsmati þeirra. Foreldrar sem sýna barni sínu athygli, veita þeim ástúð, leiðsögn og 

skýran ramma um æskilega hegðun stuðla að þroska heilbrigðrar sjálfsmyndar hjá því. 

Ennfremur að virðing ríki og að barnið hafi tækifæri til að tjá langanir sínar og skoðanir. 

Barn sem elst upp við þessar aðstæður á æskuheimili sínu hefur allar þær forsendur til 

að þroska með sér góða sjálfsmynd og heilbrigt mat á manngildi sínu og eigin getu (sjá 

í Dworetzky, 1995). Á uppvaxtarárunum tengir barnið sjálfsmynd sína við eigin 

persónu, meðal annars útlitið og er gjarnt á að alhæfa um hæfni sína. Upp úr átta ára 

aldri fara börn að átta sig á að persónueinkenni þeirra eru nokkuð stöðug en hæfni þeirra 

getur verið mismunandi á hinum ólíku sviðum (Ruble, 1987, sjá í Lament, 2002). Þegar 

börn nálgast svo unglingsárin fer sjálfsmynd þeirra að snúast um félagslegan 
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samanburð og þau verða viðkvæmari fyrir áhrifum hins sístækkandi félagahóps (Parker, 

2014).  

 

Eldri hugmyndir um að sjálfið sé stöðugur og nær óbreytanlegur kjarni persónuleikans 

er á undanhaldi. Nú er frekar litið til þess og það viðurkennt, að sjálfsmyndin tekur 

breytingum, mótast og endurskapast vegna reynslu okkar, aðstæðna sem við tökumst á 

við og vegna áhrifa frá þeim sem við erum í samskiptum við (Hargreaves, Miell og 

MacDonald, 2002). Manneskjan býr nú við síbreytilegan og flókinn veruleika í ljósi 

örra tækniframfara og aukinna tækifæra. Lífstíll manneskjunar hefur tekið hröðum 

breytingum og hefur það að sama skapi haft mikil áhrif á sjálfsmynd okkar og hvernig 

við metum eiginleika okkar og persónueinkenni (e. self-identity). Þar sem manneskjan 

sinnir ótal ólíkum hlutverkum má vænta þess að sjálfsmynd hennar feli í sér margar 

ólíkar hliðar þar sem hluti sjálfsmyndar er stöðugur en aðrir hlutar hennar meira 

aðstæðubundnir (Hargreaves, Miell og MacDonald, 2002). 

 

2.9. Félagsmótun  
 
Fyrstu stig félagsþroskans eiga sér stað innan fjölskyldunnar. Barnið staðsetur sig sem 

hluta hennar og öðlast tilfinningu fyrir eigin hlutverki. Með auknum samskiptum við 

aðila utan fjölskyldunnar, mótast ný gervi í samræmi við nýtt umhverfi. Félagsleg 

hegðun er flókin og börn læra hana í fyrstu undir vökulu eftirliti fullorðinna á vettvangi 

leikskóla eða skóla, sem skerast í leikinn ef þurfa þykir. Frjáls leikur er mikilvægur 

vettvangur samskipta og með þátttöku í leikjum læra börn að fylgja reglum leiksins, 

halda sig innan marka hans og sýna samstarfsvilja (American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry,1998). 

 

Unglingsárin einkennast af hröðum líkamlegum, hugrænum og félagslegum þroska. 

Eitt helsta þroskaverkefni unglingsáranna felst í auknu sjálfstæði og aðgreiningu frá 

öðrum (McRoy, 2011). Þetta er viðkvæmur tími þegar ungmennið slítur barnsskónum 

og fer að máta sig við hin ýmsu hlutverk í heimi hinna fullorðnu. Það getur skapað 

togstreitu því oft reynist það unglingnum erfitt að finna sinn stað í tilverunni eða vaxa 

inn í þau hlutverk sem hann eða hún vill tileinka sér (Erikson, 1968, sjá í McRoy, 2011). 

Unglingar eru sjálfhverfir og þessi ár einkennast af því að þeir sjá heiminn út frá sínu 

sjónarhorni og eiga oft erfitt með að setja sig í spor annarra (Feldman, 2003, sjá í 
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McRoy, 2011).  Þátttaka í skipulögðu hópastarfi getur unnið gegn þessari sjálfhverfu 

og átt þátt í að þroska með ungmennum aukna samkennd og skilning í garð annarra. 

Unglingsárin eru mikilvægur mótunartími sjálfsmyndar þar sem áhrifa félagahópsins 

gætir mun meira en áður (Erikson, 1968, sjá í Parker, 2014). Í kenningu um félagsímynd 

(e. social identity theory) er því haldið fram að sérhver einstaklingur tilheyri einhvers 

konar félagahópi (e. social group) þar sem hann hefur áunnið sér stöðu innan hópsins 

(Tajfel, 1981, sjá í Parker, 2014). Félagahópurinn veitir unglingum færi á að upplifa að 

hann eða hún skipti máli og tilheyri hópnum. Félagsímynd felur ekki aðeins í sér það 

að tilheyra hópnum, heldur skiptir það máli fyrir sjálfsmynd manneskjunnar, hvaða 

merkingu hún leggur í að tilheyra hópi sem hún ekki gerði áður (McMillan, 1996, sjá í 

Parker, 2014). Sé unglingur á jaðrinum og ekki samþykktur af hópnum, getur það haft 

ýmis áhrif til hins verra, skapað aðgreiningu og aukið hættu á vanlíðan og neikvæðri 

sjálfsmynd hjá viðkomandi (Altenbaugh, Engel, & Martin, 1995, sjá í Parker, 2014). 

North og Hargreaves (1999) telja að tónlist og tónlistarsmekkur skipi stóran sess í 

ímyndarsköpun ungmenna á mótandi tímum unglingsáranna. Rannsókn þeirra félaga 

sýndi fram á tengsl tónlistariðkunar við jákvæða sjálfsmynd unglinga, persónulega 

ímynd þeirra og hvaða félagahóp þeir tilheyrðu.  

 

Mikil félagsmótun á sér stað meðal barna og ungmenna sem eru hluti af skipulögðu 

hópastarfi. Innan hvers hóps verða til leiðsagnarreglur, meðal annars um hegðun, sem 

einstaklingurinn fer þá að tileinka sér (Parker, 2014). Ýmsar erlendar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að þátttaka barna í kórstarfi hafi jákvæð áhrif á þroska þeirra og 

félagsmótun. Í viðamikilli rannsókn ,,The Chorus Impact Study“  sem var framkvæmd 

í Norður Ameríku (Chorus America, 2009) kom fram að börn sem syngja í kór og hljóta 

tónlistaruppeldi á þeim vettvangi, þroska með sér félagsfærni á við fullorðna söngvara. 

Þátttaka í kórstarfi hefur önnur víðtækari áhrif. Viðtöl við foreldra sýndu fram á að 71% 

töldu að barn sitt hefði öðlast meira sjálfstraust, 70% foreldra töldu að barn sitt hefði 

öðlast meiri sjálfsaga og 69% að minni barna þeirra hefði batnað.  

 

2.10. Tónlistariðkun og sjálfsmynd (e. musical identity) 
 
Hér á landi alast börn upp við þau forréttindi að grunnskólum er skylt að bjóða 

nemendum upp á tónlistarkennslu eins og aðalnámskrá gefin út af 

Menntamálaráðuneytinu (2015) kveður á um. Með því er tryggt að börn, óháð búsetu 
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og efnahag forráðamanna sinna, eigi kost á að kynnast heimi tónlistarinnar ung að árum, 

óháð því hvort þau stefni á frekara tónlistarnám síðar á lífsleiðinni (Lamont, 2002). 

Alexandra Lamont (2002) hefur skoðað hvaða áhrif regluleg tónlistarkennsla á vegum 

grunnskólans hefur á sjálfsmynd nemendanna. Hún telur að börn frá sjö ára aldri séu 

fær um að meta slík áhrif og hefur skoðað hvort börn á aldrinum 5-14 ára hafi upplifað 

breytingar á sjálfsmynd sinni vegna áhrifa tónlistariðkunar, sem hér er nefnd 

tónlistarímynd (e. musical identity). Lamont telur að ákveðnar forsendur þurfi að vera 

til staðar svo slík mótunaráhrif eigi sér stað á vettvangi skólans. Þær eru; að barnið sé 

hluti af hóp sem komi saman í þeim tilgangi að stunda tónlistariðkun, að barnið hafi 

beina reynslu af þátttöku í tónlistarviðburðum og að barninu líki vel við 

tónmenntakennara sinn (2002). Í rannsókn Clarke, Dibben og Pitts (2010) kom fram að 

samanborið við almennt þýði, þá var aðgengi að tónlistarkennslu og tækifæri til 

tónlistariðkunar, meginforsenda þess að börn þroskuðu með sér tónlistarhæfileika (e. 

musical skill) og héldu tónlistariðkun áfram fram á fullorðinsár. Niðurstöður Lamont 

(2002) sýndu einnig að skólinn var ekki eini áhrifavaldurinn á mótun  tónlistarímyndar 

barnanna. Börn sem komu frá heimilum þar sem hlustað var á tónlist voru mun 

jákvæðari gagnvart tónlistariðkun og einnig ef börnin stunduðu hljóðfæranám eða 

skipulega tónlistariðkun utan veggja skólans. Þegar börn nálguðust miðstigsárin fór 

félagahópurinn að hafa áhrif á tónlistarímynd þeirra og voru þau áhrif hvað sterkust 

þegar unglingsárin gengu í garð (Sigrún Lilja Einarsdóttir, 2012, Lamont, 2002)  

 

Forsendur Lamont um mótun tónlistarímyndar hjá börnum má án efa heimfæra upp á 

þátttöku barna í kórsöng. Mikilvægt sé að börn hafi tækifæri til náms með því að syngja 

í kór og margir grunnskólar hér á landi búa það vel að bjóða nemendum einmitt upp á 

slíkar aðstæður2. Hargreaves, Miell og MacDonald (2002) telja að tónlistariðkun sé að 

mestu leyti félagsleg athöfn, eða athöfn sem eigi sér stað í félagslegu samhengi og það 

eigi ekki síst við um kórsöng. Kórþátttaka á sér stað í félagslegu umhverfi þar sem 

hópur kemur saman með sameiginlegt markmið í huga. Námsaðstæður sem skapast í 

slíku félagslegu samhengi vega afskaplega þungt í því að viðhalda áhugahvöt 

kórmeðlima og stuðla að mótun tónlistarhæfileika þeirra á sviði söngsins (Moore, 

Burland og Davidsson, 2003). Mikill munur er þó á kórsöng og námi í hljóðfæraleik ef 

markmiðið er að þjálfa tónlistarhæfileika og öðlast mikla hæfni á þessum sviðum. Þó 

                                                        
2 Stutt leit rannsakanda á Google.is leiddi í ljós 20 kóra sem tilheyrðu grunnskólum á landsvísu. Að 

öllum líkindum eru þeir mun fleiri.  
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að þátttaka í áhugamannakórum krefji meðlimi um aga og ástundun upp að vissu marki, 

geta kórmeðlimir snúið aftur á vettvang söngins eftir margra ára hlé og tekið upp 

þráðinn án mikilla vandræða. Slíkt er nær óhugsandi meðal hljóðfæraleikara þar sem 

regluleg þjálfun og ástundun er megin forsenda þess  að þeir verði fullnuma á hljóðfæri 

sitt (Clarke og félagar, 2010).  

 

2.11. Söngur og sjálfsmynd (e. vocal identity) 
 
Röddin er órjúfanlegur hluti hverrar heilbrigðrar manneskju en hjá söngvurum er hún 

annað og meira. Söngröddin er jafnframt persónulegt hljóðfæri þeirra. Gackle bendir á 

að þegar rannsaka eigi röddina megi ekki líta fram hjá því að hún er persónulegur hluti 

hverrar manneskju og þannig nátengd reynsluheimi hennar, hugsunum og tilfinningum 

(2006, sjá í McRoy, 2011). Susan Monks (2003) hefur komið fram með hugsmíðina 

,,vocal identity‘‘ sem hér er nefnd raddímynd. Hún telur að raddímynd lýsi best 

tengslum raddar og sjálfsmyndar manneskjunnar. Með tilvísun í raddímynd megi betur 

skilja og skýra hvernig kórsöngvarar hugsa um og upplifa blæbrigði og hljóm eigin 

raddar og hvaða áhrif það getur haft á sjálfsmynd þeirra og sjálfstraust. Tengsl 

sjálfsmyndar og raddar eru talin vera grundvallaratriði meðal söngvara og ekki 

sjálfgefið að þau tengsl séu ávallt jákvæð. Miklar líkamlegar og sálrænar breytingar 

eiga sér stað hjá ungum söngvurum á unglingsárum og hefur það oft mikil áhrif á 

hvernig rödd þeirra hljómar dag frá degi. Það getur haft bein áhrif á sjálfstraust þeirra 

(Monks, 2003). 

 

Í aðalnámskrá tónlistarskóla sem er útgefin af Menntamálaráðuneytinu árið 2015 kemur 

fram að nám í einsöng hafi mikla sérstöðu á við annað:  

,,Í fyrsta lagi má nefna þá staðreynd að hljóðfæri söngnemandans, röddin, er 

hverjum og einum gefin. Hún er hluti líkamans, einstök og óendurnýjanleg. Í 

öðru lagi eru fyrri kynni söngnema af tónlistarnámi og iðkun tónlistar mjög 

breytileg. Sumir hafa stundað hljóðfæranám frá unga aldri, aðrir tekið þátt í 

markvissu kórstarfi og enn aðrir hafa ekki hlotið formlega tónlistarþjálfun“ 

(bls. 7).  

 

Þar segir að einsöngsnám geti fyrst hafist þegar nemendur hafa náð líkamlegum þroska 

og raddir þeirra stöðugleika í kjölfar kynþroskaskeiðsins. Miðað er við aldursbilið 16-
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18 ára þótt það sé einstaklingsbundið og háð mati hverju sinni (Menntamálaráðuneyti, 

2015). Á kynþroskaskeiðinu geta áhrif hormóna valdið óstöðugleika raddar og skapað 

ungum söngvurum hugarangur og efasemdir um eigið ágæti (Monks, 2003). Aukið 

lofthljóð er algengt í röddum stúlkna meðan kynþroski á sér stað og geta stúlkur átt í 

vanda með að ná réttum tónum (e. pitch) eftir því hvar í tíðahringnum þær eru staðsettar 

(Bunch, 1995, Miller, 2000, sjá í Monks, 2003). Þjálfun raddar er langt ferli og margir 

samverkandi þættir hjálpa ungum söngvurum að skilja og ná tökum á réttri tækni, 

líkamsburði og öndun við beitingu raddarinnar. Rannsóknir sýna að börn og unglingar 

eru fær um að ræða líðan sína og áhyggjur þegar þau takast á við þetta skeið breytinga 

og þá óvissu sem skapast þegar rödd þeirra endurspeglar þessar breytingar (Monks, 

2003). Hljóðfæraleikarar stilla hljóðfæri sín í upphafi æfinga og læra að þekkja og 

treysta hljómi þess og tónum. Ungir söngvarar þurfa að temja sér þolinmæði gagnvart 

eigin hljóðfæri sem á þessu tímaskeiði svarar ekki alltaf þjálfun og væntingum eins og 

óskað er eftir. Hlutverk kennarans er að leiðbeina ungum söngvurum í gegnum þennan 

óvissutíma. Það styrkir bæði sjálfsmynd þeirra og sjálfstraust, séu kennarar og foreldrar 

reiðubúnir að hlusta, sýna skilning og veita ungum söngvurum aðhald og stuðning í 

gegnum tímabil breytinga (Monks, 2003).  

 

Sú félagslega athöfn sem felst í kórsöng hefur vakið athygli rannsakenda víða um heim. 

Unglingar sem tilheyra ákveðnum félagahópi notast mikið við félagslegan samanburð 

til að átta sig á eigin stöðu innan hópsins (Parker, 2014). Í kórstarfi gera ungir söngvarar 

það ekki síst til að staðsetja getu sína og hæfni. Ávallt er einhver hluti ungra söngvara 

með aukið sjálfstraust og óraunhæfa trú á eigið ágæti en þó virðast fleiri upplifa óöryggi 

gagnvart eigin hæfni. Endurgjöf kórstjóra er mikilvæg við alla raddþjálfun og 

nauðsynlegur hluti söngþjálfunar (Monks, 2003). Ungir listamenn eru yfirleitt 

viðkvæmir fyrir hvers konar gagnrýni en sú gagnrýni sem er hvað skaðlegust er sú sem 

er meira dulin og kemur innan frá. Það er hlutverk kennara að aðstoða unga söngvara 

svo þeir meðtaki leiðbeiningar sem og gagnrýni og læri að meta hæfni sína með 

raunhæfum hætti. Þannig getur sjálfsmynd þeirra sem söngvarar og upprennandi 

listamenn styrkst og mótast enn frekar. Monks (2003) ályktar undir lok greinar sinnar 

að tengsl sjálfsmyndar og raddar ungra söngvara séu flókin og kalli á frekari rannsóknir. 

Mikilvægt sé að auka við þekkingu á þessu sviði svo hægt sé að styðja unga söngvara 

með þeim hætti að þeir læri að bregðast við breytingum á hljómi raddar sinnar með 
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yfirvegun, þannig að það skerði hvorki sjálfstraust þeirra né dragi úr áhuga þeirra á 

söngnámi sínu.  

 

2.12. Áhugahvöt og námsumhverfi 
 
Það eru ákveðin forréttindi sem felast í því að gefa sér tíma til rannsókna sem bæta 

einhverju við þann þekkingargrunn sem finnst á viðkomandi fræðasviði. Fjölmargar 

rannsóknir á sviði sálarfræði, uppeldis- og menntamála hafa snúið að þroska ungmenna 

og mótun þeirra til sjálfstæðis. Rannsóknir á áhugahvöt (e. motivation theories) spanna 

vítt svið og varpa ljósi á ýmsa þá þætti sem eru til staðar þegar börn og ungmenni takast 

á við námsumhverfi sitt og ná að tileinka sér flóknari viðfangsefni. Rannsóknir hafa 

skoðað marga þessa þætti (e. construct) í viðleitni til að skýra með hvaða hætti 

áhugahvöt ákvarðar val manneskjunnar, úthald og frammistöðu (Murphy og Alexander, 

2000). Kenningin um tengsl væntinga og gilda (e. expectancy- value theory) var fyrst 

kynnt af Atkinson árið 1957 (sjá í Wigfield og Eccles, 2000). Síðar hafa fleiri 

kennismiðir bæst í hópinn. Í kenningunni er því haldið fram að tveir eiginleikar í fari 

manneskjunnar ráði hvað mestu um val hennar á viðfangsefni, hversu vel hún sinnir því 

og hversu vel henni gengur við framkvæmd þess. Er þetta a) tiltrú á hversu vel henni 

muni ganga (e. expectancy) og b) gildi viðfangsefnisins eða mikilvægi þess fyrir 

manneskjuna (e. value). Upp úr 1980 birti Eccles ásamt samstarfsmönnum líkan um 

áhugahvöt byggt á kenningunni (e. the expectancy- value model of achievement 

motivation) þar sem þeir skoðuðu þá þætti sem kenningin byggir á í meiri smáatriðum. 

Þeir gerðu greinarmun á tiltrú sem annars vegar trú á eigin hæfni til að valda 

viðfangsefninu (e. ability beliefs) og hins vegar sem væntingum til árangurs í 

framtíðinni (e. expectancy for success). Þó að þessar hugsmíðar hafi sýnt náin tengsl í 

empirískum rannsóknum, töldu þeir mikilvægt að geina þarna á milli og hönnuðu 

matskvarða sína meðal annars með þennan greinarmun í huga (Wigfield og Eccles, 

2000).  

 

Trú á eigin hæfni (e. the ability construct) gegnir veigamiklu hlutverki meðal rannsókna 

á áhugahvöt, með ólíkum hætti þó. Í  eignunarkenningu sinni (e. attribution theory) 

heldur Weiner (1985, sjá í Wigfield og Eccles, 2000) því fram að einstaklingar líti á 

getu eða hæfni sem stöðugan eiginleika í sínu fari sem þeir hafi litla sem enga stjórn á. 

Slíkt viðhorft hefur bein áhrif á áhugahvöt. Eigni einstaklingur sér mikla hæfni á 
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ákveðnu sviði er það áhugahvetjandi og hefur jákvæð áhrif, meðal annars á ástundun. 

Að sama skapi verða áhrif neikvæð og áhugahvöt dvínar,  á sviðum þar sem viðkomandi 

telur hæfni sína litla eða takmarkaða. Í kenningum um sjálfsmynd er einnig fjallað um 

trú á eigin hæfni. Covington (1992, sjá í Wigfield og Eccles, 2000) telur eins og Weiner, 

að um stöðugan eiginleika sé að ræða. Í líkani sínu um sjálfsvirðingu (e. self- worth 

model) heldur hann því fram að manneskjur hafi tilhneigingu til að sjá hæfni sína í 

jákvæðu ljósi í þeim tilgangi að vernda sjálfsmyndina. Deci og Ryan (2000) telja það 

vera eina af grunnþörfum manneskjunnar að finnast maður vera einhvers megnugur. Sú 

þörf verður oft  sá drifkraftur sem stýrir manneskjunni í átt að áskorunum og nýrri 

reynslu.  

 

Fræðimenn sem rannsaka sjálfsmynd eru ekki allir sammála því að líta beri á trú á eigin 

hæfni sem stöðugan, óbreytanlegan eiginleika í fari einstaklingsins. Þeir telja 

einstaklinginn búa yfir mismikilli hæfni á ólíkum sviðum og mikilvægur hluti 

sjálfsmyndar sé einmitt sá að manneskjan geri sér grein fyrir því. Þannig hafa þeir 

hannað ólíka matskvarða sem með sértækum hætti meta trú einstaklingsins á hæfni 

sinni á ólíkum sviðum (Harter, 1982, Marsh, 1989, sjá í Wigfield og Eccles, 2000). Í 

rannsóknum Wigfield og Eccles (2000) kemur fram að yngri börn hafa meiri trú á eigin 

hæfni en þau sem eldri eru. Þegar líður á miðstigsárin (9-14 ára) verður viðhorf barna 

og ungmenna til eigin hæfni oft neikvæðara og þau efast um getu sína á ýmsum sviðum.  

Var þetta kannað gagnvart  akademískum fögum, íþróttum og tónlistarnámi. Ástæðu 

má rekja til þess að með auknum þroska eru ungmennin raunsærri í mati á eigin hæfni, 

þau hafa betri skilning á hvar þau standa í samanburði við aðra og gera sér betur grein 

fyrir framgangi sínum út frá endurgjöf kennara. Þekktur fræðimaður á sviði sálarfræði, 

Bandura, setti fram kenningu um tengsl væntinga og viðleitni. Álit á eigin færni (e. self-

efficacy) eða sjálfstraust, er skilgreint sem mat einstaklings á eigin færni á ákveðnu 

sviði og væntingum til árangurs (1977, sjá í Yeo og Neal 2013). Kenningin gengur út á 

að einstaklingar sem hafa mikið álit á eigin færni setji sér hærri og meira ögrandi 

markmið en þeir sem hafa minna álit á eigin færni (Bandura 1977, 1997, sjá í Yeo og 

Neal 2013). Bandura (1977) bendir einnig á mikilvægi þess að nemendur átti sig á því 

að líkur á árangri aukast séu þeir reiðubúnir að leggja ýmislegt á sig og ástunda 

vinnusemi í námi sínu. Það er mikilvægt að kennsluaðferðir feli í sér aðferðir sem veiti 

nemendum tækifæri á að upplifa árangur í námi sínu því þannig má hvoru tveggja styðja 

við áhugahvöt þeirra, viðleitni og styðja þá í átt að auknu sjálfstrausti gagnvart 
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viðfangsefninu (e. self-efficacy) (Sandoval og Harven, 2011, Deci og Ryan, 2000, sjá í 

Ásta Bryndís Schram, 2015).  En vegna þess hve fljótandi hugtakið hæfni er, þá leggur 

Weiner áherslu á að nemendur séu hvattir til þess að leggja mikið á sig, því það muni 

skila góðum árangri og leiða til sjálfsstjórnunar (e. self-regulation; ísl. sjálfstemprun) 

eða meira sjálfstæðis nemenda (Weiner, 1985, Attribution Theory; Locus of Control).  

 

Ein hugsmíð sem á ensku nefnist ,,domain identification‘‘, hér nefnd ,,samsömun við 

áhugasvið‘‘ hefur vakið athygli rannsakenda. Það er þegar áhugi, virkni eða hlutverk 

manneskjunnar á einhverju sviði, listrænu eða akademísku, er það yfirgripsmikið að 

það hefur skilgreinandi áhrif á sjálfsmynd viðkomandi (Osborne og Jones, 2011). Sé 

þessi skilgeining heimfærð á svið tónlistar3, þá telja fræðimenn að tónlist hafi mikið 

gildi fyrir manneskjuna, ef hún upplifir að tónlistariðkun sé stór hluti sjálfsmyndar 

hennar, bæði persónulegrar og félagslegrar og tónlistariðkun veiti henni færi á að tjá 

eða birta mikilvægan hluta persónuleikans (Eccles, 2005, sjá í Osborne og Jones, 2011).  

Þessi samsömun hefur einnig áhrif á framtíðarvæntingar nemandans á tilteknu sviði, að 

því gefnu að framganga hans sé viðunandi og þátttakan honum áfram mikilvæg  

(Osborne og Jones, 2011). Hér má þó hafa í huga að samsömunin sem slík nægir ekki 

til árangurs á sviðinu. Það er eitt að hafa hæfileika eða trú á eigin hæfni en ef slíku 

fylgir ekki vinnusemi, ástundun og viljinn til verka er ekki víst að um mikinn árangur 

verði að ræða (Weiner, 1985).  

 

Áhugi manneskjunnar á viðfangsefni sínu hefur mikil áhrif á hvernig hún tekst á við 

það. Hidi og Renninger (2006) hafa þróað fjögurra þátta líkan sem lýsir hvernig 

áhugahvöt mótast í fjórum þrepum og þáttum sem hafa áhrif á það hvort áhugi eykst, 

dvínar eða hverfur með öllu. Þær nefna tvennt í þessu samhengi, aðstæðubundinn áhugi 

(e. situational interest) sem vísar í að námsaðstæður veki áhuga nemandans og 

einstaklingsbundinn áhugi (e. individual interest) sem sé tiltölulega stöðug tilhneiging 

manneskju til að sinna viðfangsefni sínu af alvöru. Í fyrsta þrepi líkansins telja Hidi og 

Renningar (2006) að áhugi vakni hjá nemanda vegna þess að námsaðstæður séu 

áhugaverðar og hvetjandi. Í öðru þrepi líkansins er þeim áhuga viðhaldið að því gefnu 

                                                        
3 Í upprunalegri heimild þar sem samsömun við áhugasvið er skilgreint, er vísað til enska orðsins 
,,task“, sbr: ,,we predict that tasks will be seen as important when individuals view engaging in the 
task as central to their own sense of themselves (i.e. their core social and personal identitites), 
because such tasks provide the opportunity for the individual to express or confirm important 
aspects of the self“ (Eccles, 2005, bls. 109, sjá í Osborne og Jones, 2011).  
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að námsaðstæður séu áfram áhugaverðar. Í þriðja þrepi líkansins fer að bera á 

einstaklingsbundum áhuga sem mótast yfir tíma og í fjórða þrepi er sá áhugi orðinn 

stöðugur. Þær gera ráð fyrir að mótun áhuga frá því að vera aðstæðubundinn yfir í að 

verða einstaklingbundinn sé línulegt ferli og að manneskjan fari í gegnum öll þrep 

líkansins, séu ákveðnar forsendur fyrir hendi. Þær forsendur snúa meðal annars að 

stuðningi eins og frá kennara, leiðbeinenda eða samnemendum og þeim áskorunum eða 

tækifærum sem felast í viðfangsefninu, nemandanum til góða. Þær nefna mikilvægi 

stuðnings annarra því án hans eru líkur á því að nemandinn staðni á einhverjum þrepum 

líkansins, hverfi aftur á fyrri þrep þess eða missi alfarið áhugann (Renninger, 2000; 

Renninger og Hidi, 2002; Renninger, Samsone og Smith, 2004, 2004; sjá í Renninger 

og Hidi, 2006). Mikilvægt er þó að taka fram að aðstæðubundinn áhugi þróast ekki 

alltaf í einstaklingsbundinn áhuga.  

 

Athygli rannsakenda hefur beinst að miðstigsárunum en þau ár eru mikilvæg og ráða 

hvað mestu um ákvörðun ungmenna um hvaða leiðir þau telji sér færar í lífi og starfi. 

Jones (2009, 2010b) hefur hannað líkanið MUSIC ModelSM 
4 of Motivation sem byggir 

á helstu kenningum um áhugahvöt í því skyni að aðstoða leiðbeinendur ungmenna við 

að beita kennsluaðferðum sem virkja áhuga og þátttöku nemenda og stuðla að farsælu 

skólastarfi. Líkanið byggir á fimm þáttum sem hver um sig hefur verið rannsakaður í 

þaula og spurningalista sem var hannaður fyrir þætti líkansins (The MUSIC ModelSM 

of Academic Motivation Inventory). Ásta Bryndís Schram (2015) hefur í 

doktorsverkefni sínu þýtt og staðfært spurningalista líkansins yfir á íslensku og nýtt það 

meðal annars við rannsókn sína á upplifun nemenda á miðstigi við kennslu í 

náttúrufræðitímum (e. science class) og til að mæla áhugahvöt og stuðla að mótun 

kennsluhátta við  Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands (sjá einnig, Schram og Jones, 

2016). Líkanið gerir ráð fyrir að áhugahvöt nemenda aukist séu þættir þess hafðir til 

hliðsjónar í aðferðum og umhverfi kennslunnar. Þættir líkansins snúa að mati á upplifun 

nemandans og eru eftirfarandi; Sjálfstæði nemandans, oft kallað valdefling, (e. 

eMpowerment), gagnsemi námsins (e. Usefulness), væntingar um árangur (e. Success), 

að námsaðstæður séu áhugaverðar eða tímabundinn áhugi kveiktur (e. Interest) og að 

tengsl við kennara og samnemendur séu jákvæð (e. Caring). Höfundar hafa rannsakað 

                                                        
4  MUSIC stendur fyrir eftirfarandi þætti: eMpowerment, Usefulness, Success, Interest og Caring. 

Líkanið kallast nú MUSIC Model SM of Academic Motivation 
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þessa þætti á fleiri skólastigum og niðurstöður sýna að nýta má leiðsagnarreglur 

líkansins við aðrar námsaðstæður. Í nýlegri rannsókn athuguðu Parkes, Jones og 

Wilkins (2015) gagnsemi spurningarlista MUSIC líkansins við að kanna áhugahvöt og 

upplifun bandarískra tónlistarnema á aldrinum 10-18 ára, gagnvart tónlistarkennslu í 

skóla sínum í Virginia, Bandaríkjunum. Í ljós kom að próffræðilegir eiginleikar 

spurningalistans voru fullnægjandi og sýndu niðurstöður skýrt hvernig 

tónlistarnemarnir mátu upplifun sína út frá öllum fimm þáttum líkansins. Þeir þættir 

sem komu hvað sterkast út voru; væntingar um árangur (e. success), áhugaverðar 

námsaðstæður (e. interest) og jákvæð tengsl við kennara og samnemendur (e. caring). 

Tónlistarnemarnir mátu síður; sjálfstæði eða valdeflingu (e. empowerment) í 

tónlistartímum og gagnsemi námsins (e. usefulness). Þegar útkoma kennslumats gefur 

til kynna minnkaða áhugahvöt nemenda, er algengt að reynt sé að grípa til aðgerða sem 

hafa þann tilgang að auka áhuga nemendanna almennt séð. Það er ekki víst að slíkt skili 

miklum árangri. Því er gott að hafa í höndunum tæki eins og spurningalistann til að 

skoða hvar skóinn kreppi. Að mati Parkes og félaga (2015) geta niðurstöður sem byggja 

á MUSIC líkaninu um áhugahvöt, nýst tónlistarkennurum og skólastjórnendum til að 

auka gæði kennslunnar með kennsluháttum sem beinast þá sérstaklega að  þeim þáttum 

sem nemendur meta hvað lægst, það er að þeir séu ekki til staðar.  Til að efla sjálfstæði 

nemenda, lögðu Parkes og félagar (2015) til að leyfa mætti nemendum að hafa val um 

efnisskrá og hljómsveitarverk til æfinga. Það gæti tengst ákveðnu tímabili 

tónlistarsögunnar, ákveðnu samhengi eða einfaldlega því sem félli að áhugasviði þeirra. 

Til að styðja frekar við upplifun tónlistarnemanna á gagnsemi námsins, gætu kennarar 

haft í huga að ræða við nemendur um skammtíma- og langtímaávinning tónlistarnáms. 

Með reglulegri ástundun og æfingum gangi nemendum betur að spila á tónleikum. Með 

því að spila í gegnum skala, gangi þeim betur að spila heilu verkin og allur sá agi, 

einbeiting og ekki síst félagslegi þroski sem þau ávinna sér í tónlistarnáminu, muni 

nýtast þeim í lífinu og einnig ef þau velja frekari frama á sviði tónlistar. Það er jákvætt 

að rannsakendur eru farnir að huga að áhugahvöt nemenda á sviði tónlistar með þessum 

hætti og án efa má yfirfæra þessa þekkingu á kórstarf barna og ungmenna og nýta 

spurningarlista MUSIC líkansins með sambærilegum hætti á því sviði.  
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3. Aðferðafræði rannsóknar 
 

3.1. Umræða um aðferð 
 
Rannsóknir innan félagsvísinda byggja á skoðun viðfangsefnis með þrenns konar 

aðferðum, eigindlegum, megindlegum eða blöndu beggja (e. mixed methods). Lögð er 

áhersla á hlutleysi rannsakanda þegar hann nálgast viðfangsefnið og reynir hann eftir 

megni að fá svör við rannsóknarspurningum án þess að hans eigið viðhorf komi þar að. 

Eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir byggja á mismunandi nálgunum, en 

hafa báðar það að markmiði að afla upplýsinga með sem nákvæmustum hætti um það 

viðfangsefni sem er til skoðunar. Niðurstöðum er síðan safnað, gögnin greind og unnið 

úr þeim með ýmsum þeim aðferðum sem eiga að gefa sem skýrust svör. Rýnt er í tölur, 

viðhorf metin, upplifun skráð og tölfræðin fest á blað (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). 

Þessa vísindalegu nálgun má rekja til upphafsmannsins Emile Durkheim en hann var 

félagsfræðingur sem var fylgjandi þeirri stefnu sem heyrir undir pósitíviska félagsfræði 

(e. positivist sociology). Hann yfirfærði aðferðir raunvísinda á félagsvísindin, þar sem 

áhersla var á víðtæka empíríska gagnaöflun, tilgátuprófanir og alhæfingar eða 

forspárgildi niðurstaðna (Alexander, 2011).  

 

Á meðan viðfangsefni sálfræðinnar snýr hvað mest að því að greina þætti í hegðun og 

hugsun mannsins sem einstaklings eða sem hluta af hóp, eru viðfangsefni 

félagsfræðinnar annars eðlis. Það má segja að meðan sjónarhorn sálfræðinnar sé fremur 

þröngt, rýni félagsfræðin í viðfangsefni sín út frá mismunandi sjónarhornum. 

Félagsfræðin skoðar samfélagið, samfélagsleg kerfi og menningu innan þeirra. Hún 

beinir sjónum sérstaklega að hópamyndun, tengslum milli þeirra og valdastrúktúr innan 

þeirra. Þannig skoðar félagsfræðin frekar samskipti milli hópa eða einstaklinga og 

hvaða merkingu megi lesa úr því í samhengi við samfélagsgerðina eða þá menningu 

sem þeir tilheyra. Þannig beinir félagsfræðin ekki sjónum að hinum sálfræðilega þætti 

samskipta sem er frekar í verkahring sálfræðinnar að gera (Alexander, 2011).  

 

Annar armur rannsókna á sviði félagsfræðinnar er túlkunarfræðin (e. interpretive 

sociology) en þar er rýnt í viðfangsefnin út frá samfélagslegri merkingu þeirra. Þessa 

nálgun má rekja til Max Weber sem skoðar einstaklinginn í ljósi áhrifa frá 

menningarlegum og félagslegum bakgrunni og hvað búi að baki þeim ákvörðunum sem 
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viðkomandi tekur (Alexander, 2011). Á sviði félagsfræði listgreina dregur 

túlkunarfræðin fram afstöðu einstaklinga og hópa, farið er á dýptina og rýnt í hvaða 

merkingu einstaklingar og samfélag leggja í menninguna. Max Weber bendir á að 

menningin sé félagslegt fyrirbæri og afstaða einstaklinga og hópa sé menningarbundin. 

Fólk tekur afstöðu þar sem horft er í eigin barm og upplifun þess af list og sú merking 

sem það leggur í mismunandi listgreinar skoðaðar með þær forsendur í huga. Að mati 

Weber eru forsendur fólks ávallt bundnar félagslegum veruleika og þannig megi líta á 

það sem menningarlega afurð (Sigrún Lilja Einarsdóttir, 2016, Alexander, 2011).  

 

3.2. Þátttakendur rannsóknar  
 
Þátttakendur rannsóknar voru stúlkur frá 18 ára aldri sem skráðar voru í kórinn Aurora 

veturinn 2015/2016 og nú veturinn 2016/2017. Alls voru þetta 24 stúlkur, 20 stúlkur 

svöruðu Likert spurningarkvarða, þær voru á aldrinum 18-25 ára, meðaaldur 20,5 ár og 

var svarhlutfall 83%. Eigindleg viðtöl voru tekin við átta stúlkur, aldursbil þeirra var 

19-25 ára. Einnig voru tekin viðtöl við fjóra aðila sem starfa innan sönghússins Domus 

Vox, kórstjóra Aurora, einn stjórnanda Stúlknakórs Reykjavíkur, framkvæmdastjóra 

sönghússins og einnig var rætt við listrænan stjórnanda þess. Notast var við 

tilgangsúrtak (e. purposive sampling) við val á viðmælendum rannsóknar úr röðum 

kórmeðlima, en þá er valið í úrtakið með hliðsjón af markmiðum rannsóknar og rætt er 

við þá viðmælendur sem taldir eru búa yfir hvað mestri reynslu og þekkingu á því efni 

sem rannsaka á (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2016).  

 

3.3. Rannsóknaraðferðir 
 

3.3.1. Eigindleg gagnaöflun 
 
Eigindleg hálfstöðluð viðtöl (sjá Viðauka 1) voru tekin við átta stúlkur og þær beðnar 

um að segja frá upplifun sinni af kórstarfi Aurora og veita rannsakanda innsýn í eigin 

reynsluheim. Viðtölin voru tekin upp með stafrænni tækni á Windows síma, endurrituð 

og greind út frá þemu og áherslum sem þar mátti finna. Við framsetningu gagna var 

notast við tilbúin nöfn og komu rétt nöfn stúlknanna ekki fram í niðurstöðum 

rannsóknar. Eigindleg viðtöl voru einnig tekin við tvo kórstjóra, framkvæmdarstjóra og 

listrænan stjórnanda sönghússins eins og áður hefur komið fram. Þessir einstaklingar 

koma fram undir nafni að veittu samþykki þeirra.  
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Með eigindlegum viðtölum er farið á dýptina og viðfangsefnið skoðað út frá 

mismunandi sjónarhornum en þó ávallt með rannsóknarhagsmuni í huga. Samskipti eru 

persónuleg og er hlustun mikilvæg svo viðtöl verði árangursrík (Kvale og Brinkman, 

2009, sjá í Helga Jónsdóttir, 2016). Þátttakendur rannsókna eru misfærir að ígrunda og 

tjá reynslu sína, skýra frá atburðum úr lífi sínu og draga af þeim ályktanir (Kvale og 

Brinkmann, 2009, Mishler, 1986, sjá í Helga Jónsdóttir, 2016). Mikilvægt er að 

rannsakandi geti mætt viðmælanda sínum á jafningjagrundvelli og hafi færni í að skilja 

og mæta tjáningu hans með einlægni og virðingu. Þannig getur rannsakandi gert stuttar 

samantektir meðan á viðtalinu stendur, endurvarpað eigin orðum viðmælandans til baka 

í því skyni að aðstoða viðmælanda við að tjá sig skýrar og þannig stuðlað að 

gagnkvæmum skilningi beggja (Ryden, 1999, sjá í Helga Jónsdóttir, 2016). Samvinna 

rannsakanda og viðmælanda er ferli tjáningar þar sem hugsunum er komið í orð og við 

það skapast gögn rannsóknar. Þátttakendur rannsóknar lýsa reynslu sinni með ólíkum 

hætti og enda þótt viðtölunum sé ætlað að varpa ljósi á sameiginlegt viðfangsefni, má 

gera ráð fyrir að innihald þeirra sé mismunandi. Slíkum breytileika ber þó að fagna því 

með þeim hætti má fanga blæbrigði viðfangsefnisins og bæta í þekkingargrunn 

fræðasviðsins sem hlýtur að vera markmið allra rannsókna  (Kvale og Brinkmann, 

2009, Mishler, 1986, DeVault, 1990, sjá í Helga Jónsdóttir, 2016). Í rannsókn sinni á 

sjálfsmynd ungra drengja innan tónlistariðnaðarins vildi Martin Ashley (2011) ekki 

einblína á þá sem viðfang skoðunar (e. object of research) eins og oft er gert þegar 

viðmælendur rannsókna er ungt fólk. Þvert á móti vildi hann að þeir tækju þátt í 

greiningu niðurstaðna og í sameiningu nálguðust þá merkingu sem viðtölin fólu í sér.  

 

Þegar rannsakandi vann úr þeim upplýsingum sem viðtölin fólu í sér var stuðst við 

leiðarstef þeirra Giorgi (1970, 2009, sjá í Sigríður Halldórsdóttir, 2016) og Colaizzi 

(1978, sjá í Sigríður Halldórsdóttir, 2016) um hina fyrirbærafræðilegu aðferð við 

greiningu gagna. Eins og Giorgi setur fram þá les rannsakandi í fyrstu yfir viðtölin í 

heild til að fá tilfinningu fyrir heildarmyndinni. Hann endurtekur svo yfirlestur hvers 

viðtals með það í huga að koma auga á efnisþætti sem tengja reynsluna saman og 

fjarlægir aðra sem koma henni ekki við. Rannsakandinn einbeitir sér svo að því að skilja 

merkingu reynslunnar og tengja saman svo úr verði heild sem hvað best lýsir þá 

fyrirbærinu sem verið er að rannsaka. Colaizzi leggur áherslu á að finna lykilsetningar 

innan viðtala sem tengjast beint viðfangsefni rannsóknar, safna þeim saman, fjarlægja 

þær sem koma efninu ekki við og þannig nálgast kjarna fyrirbærisins eins og kostur er. 
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Giorgi og Colaizzi leggja báðir áherslu á að rannsakandi setji fram fyrirbærafræðilega 

lýsingu á viðfangsefninu og leiti staðfestingar eða gagnrýni á því, annars vegar hjá 

viðmælendum sínum en einnig innan þess vísindasamfélags sem rannsóknin tilheyrir.  

Reynsluheimur einstaklings verður ekki kannaður án þess að taka mið af því samhengi 

og aðstæðum þar sem reynslan á upptök sín. Að mati ýmissa fræðimanna hafa aðstæður 

og samhengi grundvallandi áhrif á tilurð og þróun þeirra viðfangsefna sem eigindleg 

viðtöl fást við (Hardin, 2003, Rubin og Rubin, 2005, sjá í Helga Jónsdóttir, 2016). Í 

þessari rannsókn er það þátttaka elstu stúlknanna innan Sönghússins Domus Vox af 

kórstarfi sem yfir tíma hefur skapað það samhengi sem þroski þeirra og reynsla eiga 

upptök sín í. Það má leiða að því líkum að uppeldisleg áhrif starfsins séu veruleg og 

gott að hafa það í huga, hvort sem um þau er spurt með beinum eða óbeinum hætti við 

öflun gagna rannsóknar. 

 

3.3.2. Megindleg gagnaöflun 
 
Mælitæki rannsóknar: Sex punkta Likert matskvarði (sjá Viðauka 2) var hannaður 

sérstaklega fyrir rannsóknina. Hann innihélt 40 staðhæfingar sem þátttakendur tóku 

afstöðu til út frá svarmöguleikunum (1- Mjög ósammála, 2- Ósammála, 3- Nokkuð 

ósammála, 4- Nokkuð sammála, 5- Sammála, 6- Mjög sammála. Ekki reyndist unnt að 

þáttagreina kvarðann, m.a. vegna smæðar þátttakendahópsins, en atriði kvarðans sneru 

að ákveðnum þemum sem rannsakandi valdi út frá markmiðum rannsóknar með það 

fyrir augum að auka gagnsemi niðurstaðna. Staðhæfingar kvarðans féllu undir 

eftirfarandi þemu; Stuðningur, Ábyrgð, Hæfni, Úthald, Umhyggja, Sjálfsmynd,  

Ánægja, Félagslegt samþykki, Persónuþroski og Framavæntingar. Kvarðinn innihélt 

ennfremur átta opnar spurningar þar sem þátttakendum var gefinn kostur á að svara út 

frá eigin brjósti. Kvarðinn var lagður fyrir 20 stúlkur á aldrinum 18-25 ára og var 

svarhlutfall 100%. Markmið með matskvarðanum var að meta ytri áhrif en einnig þætti 

í fari stúlknanna sem tengjast áhugahvöt, mótun sjálfsmyndar og væntingar til 

áframhaldandi þátttöku á sviði söngsins, svo dæmi séu tekin. Enn fremur að kanna  

bakgrunnsbreytur sem telja má að hafi haft styðjandi áhrif á ástundun og framgang 

stúlknanna innan kórsins og varnað brottfalli yfir tíma. Fyrirlagning matskvarðans fór 

fram í upphafi kóræfingar í Domus Vox með leyfi kórstjóra og mætti rannsakandi 

tvisvar sinnum til að ná til sem flestra meðlima kórsins. Stúlkurnar fengu boð í 

tölvupósti og þær sem gátu, mættu 15 mínútum fyrr á æfingu og svöruðu kvarðanum. 
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Kóræfingin hófst 20 mínútum seinna en venja var. Stuðst var við lýsandi tölfræði við 

úrvinnslu gagnanna vegna smæðar úrtaks og í ljósi markmiða rannsóknar. Var SPSS 

tölfræðiforrit nýtt til hægðarauka þótt ekki væri um stóra tölfræðilega rannsókn að 

ræða.  

 

Við hönnun matskvarða rannsóknar var stuðst við rannsókn Brett D. Jones og Kelly A. 

Parkes frá árinu 2010 þar sem þau skoðuðu að hve miklu leyti tónlistarnemar upplifðu 

tengsl tónlistar við sjálfsmynd sína (e. identification with a domain) og hvort sú 

upplifun gæfi forspá fyrir starfsvali þeirra í framtíðinni. Þátttakendur í rannsókn Jones 

og Parkes voru 143 nemar sem stunduðu nám í tónlist og tónlistarkennslu við sjö 

háskóla í Bandaríkjunum. Niðurstöður sýndu fram á að ein megin ástæða þess að 

tónlistarnemar ákváðu að leggja tónlistarkennslu fyrir sig, var sú að kennsla tónlistar 

var orðin hluti af sjálfsmynd þeirra og skilgreinandi fyrir það hvaða augum þeir litu 

sjálfa sig og stöðu sína á sviði tónlistarkennslu. Matskvarði Jones og Parkes var sjö 

punkta Likert kvarði og dæmi um spurningar eru: ,,Being good at teaching classroom 

music is an important part of who I am“ og ,, Doing well in teaching classroom music 

is very important to me“ (Jones og Parkes, 2011, bls. 53). 

 

3.3.3. Blönduð aðferðafræði (e. mixed methods) 
 
Blöndun eigindlegra og megindlegra rannsóknaraðferða er ört vaxandi tækni í heimi 

rannsókna á sviði félags- og menntavísinda. Creswell og Plano Clark (2007, bls. 4, í 

Ásta Bryndís Schram, 2014) segja skilgreiningu hennar hafa þróast frá því að vera 

lýsing á aðferð í að verða lýsing á aðferðafræði. Johnson, Onwuegbuzie og Turner lýsa 

því hvernig eiginleikum eigindlegra og megindlegra aðferða er blandað saman með það 

að markmiði að ,,öðlast víðari og dýpri skilning og frekari sönnun“ (2007, bls 123, í 

Ásta Bryndís Schram, 2014) við skoðun viðfangsefnis. Greene, Caracelli og Graham 

(1989, í Ásta Bryndís Schram, 2014) nefna fimm markmið sem að þeirra mati er hægt 

að ná fram með blöndun eigindlegra og megindlegra rannsóknaraðferða. Það er að a) 

fá fram frekari sönnun, b) ná fram auknum skýrleika gagna, c) ná fram þróun því gögn 

sem fást með notkun annarrar aðferðar má nýta sem upplýsingar fyrir hina aðferðina, 

d) að kanna ósamræmi í gögnum og e) til að auka breidd og dýpt skoðunar og ná fram 

auknu víðsýni. Creswell og Plano Clark (2007, í Ásta Bryndís Schram, 2014) skilgreina 

blandaða aðferðafræði sem aðferð sem snúi að því að safna, greina og blanda gögnum 
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sem fengin eru með eigindlegum og megindlegum aðferðum annað hvort í einni og 

sömu rannsókninni, eða í röð rannsókna með það að markmiði að gögnin varpi frekara 

ljósi á viðfangsefnið umfram það sem rannsóknaraðferðirnar kynnu að gera sitt í hvoru 

lagi. Í þessari rannsókn nota ég þá tegund af blandaðri aðferð sem á ensku nefnist 

convergent parallel design (ísl. heiti vantar) en það sem einkennir þá aðferð er að 

gagnasöfnun fer fram samhliða eða samtímis með báðum aðferðum, báðar aðferðir hafa 

sama vægi og blöndun á sér stað. Í þessu tilfelli á blöndun sér fyrst og fremst  stað í 

umræðukafla rannsóknarritgerðar (Creswell og Plano Clark, 2011, í Ásta Bryndís 

Schram, 2014).  

 

3.4. Vísindalegt/ hagnýtt gildi rannsóknar 
 
Vægi rannsóknar er gott þar sem íslenskar rannsóknir hafa ekki verið gerðar á þessu 

sviði þar sem sjónum er beint að kórstarfi ungra kvenna og þeim sterku áhrifaþáttum 

sem þar má finna. Hópurinn er afmarkaður og býr að reynslu sem veitir forsendur fyrir 

rannsókn þar sem tengja má saman ólík fræðasvið með áhugaverðum hætti. Eldri 

stúlkurnar í kórnum Aurora hafa þá sérstöðu að hafa flestar byrjað kórstarfið ungar sem 

meðlimir Stúlknakórs Reykjavíkur og líta á sönghúsið nánast sem sitt annað heimili. 

Álykta má að uppeldisleg áhrif kórstarfsins hljóti að vera veruleg og einnig sú mikla 

þjálfun á sviði söng- og tónlistariðkunar sem þarna á sér stað. Séu kenningar um 

áhugahvöt hafðar til hliðsjónar, er afskaplega margt við kórstarfið til þess fallandi að 

vekja og viðhalda áhuga nemendanna til áframhaldandi þroska á sviði söngs og 

tónlistarsköpunar. Er það ekki síst tilkomið vegna þeirrar umgjarðar sem sönghúsið 

Domus Vox veitir þar sem áherslan er allt í senn, á listsköpun, á nám og styðjandi 

umhverfi. Þetta þarf þó að skoða með vísindalegum vinnubrögðum. Niðurstöður 

rannsóknar kynnu að vekja áhuga söngkennara, kórstjóra og tónmenntakennara hér á 

landi og bæta við þekkingarflóru á sviði sálarfræði, menntunarfræði og félagsfræði 

lista.  

 

3.5. Siðferðileg álitamál 
 
Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (sjá Viðauka 4) þar sem slíkt heyrir undir 

faglega rannsóknarhætti. Ekki reyndist nauðsynlegt að afla leyfa frá aðstandendum 

kórstúlkna né Vísindasiðanefnd þar sem þátttakendur rannsóknar voru annars vegar 
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fulltíða konur úr röðum stjórnenda  og hins vegar stúlkur á aldrinum 18 – 25 ára sem 

orðnar eru sjálfráða. Konurnar voru upplýstar um að þær kæmu fram undir nafni og 

veittu þær góðfúslega leyfi sitt fyrir því. Stúlkurnar undirrituðu upplýst samþykki (sjá 

Viðauka 3) þar sem fram kom að trúnaður ríkir og nöfn þeirra komi hvergi fram. 

Þátttaka var valfrjáls og hafði engin áhrif á framgang þeirra innan kórsins. Þar sem 

hópurinn er lítill, þær þekkjast vel innbyrðis og gagnaöflun fór meðal annars fram með 

eigindlegum viðtölum þarf að huga að því að upplýsingar sem stúlkurnar veita séu ekki 

persónurekjanlegar. Til að gæta að þessu fór rannsakandi fram á yfirlestur nokkurra 

viðmælenda á eigin viðtali og samþykkis þeirra að því loknu. Allir kennarar/stjórnendur 

lásu yfir sín viðtöl og veittu samþykki sitt. Rannsakandi taldi nægja að óska eftir 

yfirlestri frá þremur viðmælendum úr hópi kórstúlkna. Þær lásu yfir og veittu fúslega 

samþykki sitt í kjölfar þess. Einhverjar upplýsingar voru metnar viðkvæmar og 

persónurekjanlegar og var þeim gögnum haldið til hlés í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar.  

 

4. Niðurstöður I: Viðtöl við stjórnendur 
 
Í þessari rannsókn er leitast við að skoða hóp stúlkna sem eru meðlimir Aurora, þau 

áhrif sem langvarandi þátttaka í öguðu kórstarfi hefur haft á þær og með hvaða hætti 

þær tjá sig um reynslu sína. Kórinn Aurora er kirkjudeild Stúlknakórs Reykjavíkur og 

hefur skapað vettvang fyrir stúlkur fyrir áframhaldandi kórstarf í kjölfar oft og tíðum 

langrar viðveru í Stúlknakór Reykjavíkur. Í niðurstöðukafla I eru settar fram 

upplýsingar úr viðtölum við framkvæmdarstjóra og kórstjóra Stúlknakórs 4  þar sem 

leitað er svara við rannsóknarspurningu nr. 4 sem er eftirfarandi:  

 

Sp. 4: Hvaða áhrifaþætti má finna í námsumhverfi stúlknanna sem hefur stutt við  

          framgang þeirra og varnað brottfalli úr kórstarfi Domus Vox?  

 

4.1. Viðmælendur rannsóknar: Stjórnendur Domus Vox 
 
Margrét Jóhanna Pálmadóttir er kórstjóri söngskólans, skólastjóri Domus Vox, listrænn 

stjórnandi hússins og einn eigenda þess. Hún á að baki glæstan feril sem kórstjóri 

stúlkna og kvenna sem hafa notið handleiðslu hennar á sviði sönglistar í nær þrjátíu ár.  
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Stella Óladóttir er framkvæmdastjóri og einn eigenda sönghússins Domus Vox. Hún er 

viðskiptafræðingur, tengdist snemma kórstarfi Margrétar Pálmadóttur og einn af 

stofnendum Stúlknakórsins. Hún sér um daglegan rekstur og utanumhald og syngur 

jafnframt með kvennakórnum Vox Feminae.  

 

Guðrún Árný Guðmundsdóttir er söngkennari og kórstjóri Stúlknakórs 4 og tengdist 

hún kórstarfi Margrétar 19 ára gömul. Hún lauk miðstigi í söng með Ingu Backman 

sem kennara og burtfaraprófi  og söngkennaraprófi frá söngskólanum. Hún hefur 

starfað sem kórstjóri í Domus Vox frá 2007, kennt stúlkum á aldrinum 6-9 ára, haldið  

söngleikjanámskeið fyrir unglingsstúlkur og kennt nemendum í einkatímum í söng.  

 

Sigríður Soffía Hafliðadóttir er kórstjóri Aurora og söng lengi í Stúlknakór Reykjavíkur 

undir stjórn móður sinnar Margrétar. Hún nam einsöng við söngskóla Domus Vox og 

söng jafnframt með  Hamrahlíðakórnum. Sigríður Soffía lauk BA gráðu í skapandi 

tónlistarmiðlun frá Listaháskóla Íslands með söng sem aðalfag og voru Elísabet 

Erlingsdóttir og Þóra Einarsdóttir kenarar hennar. Sigríður Soffía er nú  kórstjóri þriggja 

kóra og syngur með Sönghópnum við Tjörnina. 

 

4.2. Umgjörð um starf Stúlknakórsins 
 

Þegar gengið er inn í húsakynni sönghússins Domus Vox er greinilegt að þar á sér stað 

líflegt og skapandi starf stúlkna á öllum aldri. Frammi í anddyri er notaleg setustofa og 

skrifborð Stellu Óladóttur framkvæmdastjóra sem tekur á móti öllum sem inn koma. 

Við tekur gangur þar sem eru vistarverur kennara, kennslustofur fyrir einkatíma í söng 

og lengra inn eftir ganginum taka við tveir minni salir sem hýsa æfingaaðstöðu og 

kennslustundir í tónfræði. Við enda gangsins tekur við aðalsalur hússins þar sem allir 

kórar hússins eiga fasta viðveru á æfingadögum sínum og oft er þar þröngt setinn 

bekkur, sérstaklega í aðdraganda tónleika þegar fleiri kórar koma saman og vinna að 

sameiginlegu tónleikahaldi. Andinn í húsinu er jákvæður, söngur ómar eftir göngum 

þess og hvarvetna má sjá stúlkur og konur reiðubúnar að takast á við áhugamálið sem 

þær hafa ánægju af og kjósa að eyða ómældum stundum við í viku hverrri. Stella hefur 

fylgst með mörgum stúlkum í gegnum árin og nefnir að stúlkur sem starfa saman á 

vettvangi kórstarfs mynda oft samheldinn hóp þar sem vinátta þróast yfir tíma. Hún 

segir: 
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Það eru sjálfsagt margir þættir sem spila inn í en maður horfir á þær í hverri viku eða 

tvisvar í viku og þær koma hér ár eftir ár. Ég er búin að sjá stelpur blómstra hérna og 

ábyggilega eins og Emilía hérna sem var bara svona lítil og hlédræg stelpa sem alveg 

blómstrar í dag. Með dásamlega rödd. Hún kom hérna bara alveg ein (…) hún var alveg 

rosalega feimin (…) Já og maður sér þennan vinskap í gegnum árin þú veist þær búa út 

um allt en eru samt einhver hópur, sem tengist hér og svo hafa þær farið í ferðalög og 

þá þú veist, verða þær það enn þá meira. Og þetta er svo jákvætt því ef þú átt erfitt í 

þínum skóla eða eitthvað, þá áttu þetta athvarf.  

 
Stúlknakór Reykjavíkur er ætlaður stúlkum hvaðan æva af höfuðborgarsvæðinu. 

Guðrún Árný Guðmundsdóttir nefnir þessa sérstöðu Stúlknakórsins:  

Já og sérstaðan við þennan kór, stúlknakórinn almennt, er að það eru að koma stelpur 

alls staðar að frá Reykjavíkursvæðinu. Þetta er ekki bara hverfisbundinn kór (…) eins 

og að vera með skólakór, það er bara horror stundum. Vegna þess að þá ertu bara að fá 

enn og aftur, sama hópinn. Og þessi fer í kórinn af því að þessi fer í kór og þessi fer. 

Og  þá færðu kannski heilu bekkina af stelpum. Og svo bara dettur einni í hug ,,æ ég 

nenni ekki að vera í kór“ og þá detta kannski tíu stelpur úr einum bekk úr kór, skilurðu. 

Þær eru ekki að koma af því að þær elska virkilega að koma til þess að syngja í kór. Og 

þú færð líka þennan brjálaða ríg og þú færð öll, allt vesenið sem gerðist á skóladeginum. 

Allt dramað með inn í kórstarfið. 

 

Guðrún Árný bendir á mikilvægi þess að stúlkur hafi möguleika á að koma saman á 

sínum forsendum, sinna áhugamáli sem nærir þær og jafnvel taka hvíld frá amstri hins 

venjulega skóladags:  

Þarna koma þær bara sem einstaklingar og eru bara að koma að syngja af því að þeim 

finnst það gott og líka bara að koma í umhverfi þar sem þeim líður vel í. Af því að þær, 

komast í burtu frá hinu. Ég upplifi það svo ofboðslega mikið alla vega í gegnum mínar 

stelpur, hvað þetta er rosalega hérna. Hvaða orð á ég að nota (andvarpar) að vera í 

grunnskóla. Þú ert bara, þú ert í svo miklu áreiti og já allar þessar kröfur um hvernig 

þú átt að vera, hvernig þú átt að klæða þig, í hvaða vaxtarlagi þú átt að vera. Og þú ert 

bara settur í einhvern bekk og þarft að vera með þessum krökkum í tíu ár í bekk. Hvort 

sem þú fittar inn í þennan hóp eða ekki. Veistu mér finnst þetta rosalegt. 

 

 

 



 

50 
 

4.3. Samvinna við foreldra 
 
Að mörgu er að hyggja við utanumhald á svo viðamiklu starfi sem kórstarf sönghússins 

felur í sér. Stella hefur fylgst með nýrri kynslóð foreldra nú mæta með stúlkur sínar í 

kórstarfið og ræðir mikilvægi ástundunar og að samvinna við þá gangi bara vel:   

Já bara vel sko, ég segi nú oft við foreldra (…) því nú er náttúrulega komin næsta 

kynslóð foreldra. Áður var þetta bara mín kynslóð en nú er komin ný. Og það er svolítið 

mikið svona val. Ég segi alltaf bara svona, bíddu þetta er ekkert val, þetta er bara svona 

ef þú ert fimm ára eða sex ára. Þú ert bara að fara, eins og þú sért að fara í skólann sko. 

Ekkert vera að láta þau velja þetta strax (…) þetta er bara partur af uppeldinu þínu og 

þannig held ég að það þróist svolítið vel, ef þú gerir það. Og svo náttúrulega kemur að 

því að einhver velur eitthvað annað, eins og íþróttirnar, fimleikana, dans og svona. En 

ég held að það sé bara rosalega hollt. 

 

Foreldrar standa ávallt frammi fyrir vali þegar kemur að tómstundum barna. Kórstarfið 

hefur hins vegar þá sérstöðu gagnvart íþróttunum að ekki er um innbyrðis samkeppni 

að ræða heldur er verið að vinna að skapandi starfi á öðrum forsendum. Stella segir:  

Já þetta er bara gaman og svo nennirðu kannski ekki en svo er gaman þegar þú kemur 

og ert partur af (…) Já og þú veist það eru ekki allir sem verða súperstjörnur heldur og 

þú þarft þess kannski ekki, þú ert bara partur af þessum fallega hópi, sem gerir eitthvað 

skemmtilegt og flott saman (…) Svo ertu bara með einn og einn sem stendur svo bara 

upp úr.  

 

Guðrún Árný er sammála því hversu mikilvæg regluleg ástundun er en þekkir vel ýmsar 

þær hindranir sem þarf að yfirstíga þegar stúlkurnar eru að þroska með sér aga hvað 

það varðar:   

Þeir sem eru mikil fiðrildi og eru hérna, vilja hreyfa sig mikið og tala mikið. Ég er alveg 

með þannig krakka, stelpur. Bara til dæmis dóttir mín sem var (…) hún var í mörg ár 

bara geispandi, af því að hana langaði bara að vera hlaupandi, skilurðu (…) en þetta er 

hennar líf og yndi í dag, alveg. Hún lifir fyrir að fara á kóræfingar. Hún komst yfir, þau 

þurfa öll. Þær þurfa allar að komast yfir þennan erfiða hjalla, að þurfa að mæta á 

æfingar, bara eins og mörg sex, sjö, átta ára börn eru. Eiginlega alveg sama hvað það 

er. Það er bara ,,oh, má ég fá frí“, svolítið mikið þannig. En að komast yfir það og finna 

gleðina og ánægjuna. Þegar þau eru komin yfir það, að þá bara fara þær ekkert. Börn 

vilja aga og þurfa aga.  
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Að mati Guðrúnar er þarna þröskuldur sem þarf að yfirstíga svo iðkunin fari að veita 

stúlkunum þá ánægju sem svo getur orðið nauðsynlegur hvati fyrir áframhaldandi 

ástundun en bendir á að foreldrar þurfi samt að vera vakandi:   

Já en svo auðvitað kemur á móti að það er örugglega þetta sem Stella er að upplifa, að 

við viljum leyfa börnunum okkar svolítið að velja. Og við viljum ekki þvinga börnin 

okkar í eitthvað sem þeim líður ekki vel, aðstæður sem þeim líður ekki vel í. Og þó að 

ég sé kórstelpa og elska að vera í kór, þá verð ég að vera opin fyrir því að barnið mitt 

kannski fíli sig ekki og vilji kannski helst vera í handbolta eða fótbolta. 

 

Nú til dags er ofgnótt af tómstundum í boði og vandi foreldanna að gæta að álagi og 

velja hvað hentar barninu í samræmi við áhugasvið þess. Samkeppni ríkir oft og tíðum 

um tíma stúlknanna sem eykst eftir því sem þær verða eldri. Stella man eftir stúlkum 

sem voru einungis tímabundið í kórstarfinu:  

Já við erum með svolítið margar sem eru hjá okkur í eitt, tvö.. ár og svo eru sumar 

nokkur ár og það fer eftir í hverju þær eru sko (…) Við vorum með hana eina, 

hlaupastelpu sem er komin langt núna en hún var með okkur í tvö, þrjú ár en svo tók 

hitt yfir og þú hefur ekki tíma í allt (…) fimleikarnir eru svakalega erfiðir finnst mér. 

Af því að það eru orðnar svo miklar kröfur um fjölda daga í viku og fótboltinn og 

handboltinn. Eftir því sem þú verður eldri þá er þetta orðið svo oft í viku. 

 

4.4. Jákvætt aðhald stjórnenda 
 
Það má segja að umgjörð kórstarfsins og allt námsumhverfið, taki mið af þeim áherslum 

sem kennarar og stjórnendur leggja til, bæði þeim sem snúa að faglegum þáttum 

starfsins en einnig þeim félagslegu. Stella telur ýmislegt stuðla að því að stúlkurnar 

haldist innan kórstarfsins, sumar til margra ára:  

Það er náttúrlega líka þetta félagslega en svo er það líka kennararnir sem skipta miklu 

máli og utanumhald og þú veist og að fylgja því eftir, eins og við gerum. Ef einhver 

mætir ekki þá athugum við með hana og allt svoleiðis skilurðu. Við reynum að fylgjast 

með þeim og láta þær ekki bara hverfa.. en þetta er náttúrulega starf sem er kannski 

ekki fyrir allar, en þær hafa ofsalega margar enst og mjög lengi. Margar eru búnar að 

vera hérna frá fimm ára aldri. 

 

Stjórnendur láta sig þannig nemendur varða og styðja við að stúlkurnar eigi sinn 

samastað í kórstarfinu þar sem hver stúlkna er metin til jafns við aðra.  Enda þótt 

kórstarfið sé unnið á vettvangi hópastarfs, þá telja stjórnendur mikilvægt að huga að 
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einstaklingnum, hjálpa honum að tengjast félagslega og gera sitt besta til að varna því 

að hann týnist innan heildarinnar. Stella telur að stúlkurnar skynji þessa væntumþykju 

af hálfu stjórnenda: 

Já ég efast ekki um það sko. Þær eru náttúrulega og eins og við þekkjum Margréti 

Pálmadóttur, þá er hún svona einstök og einstakur kennari. Svo hafa fleiri kennarar 

bæst við og sem sagt, þannig að utanumhaldið skiptir miklu máli. Að þú sérð 

einstaklinginn og fylgist með honum og talar við þær og svona (…) Við reynum sko 

að, við sjáum þær út. Ef þær eru ekki að ná inn, hjálpum við þeim, reynum það. Það 

tekst ekki alltaf.  

 

Margrét á sterkar rætur til Ítalíu þar sem hún stundaði söng- og tónlistarnám. Hún fór 

snemma að bjóða kórum sínum upp á ferðir í söngbúðir á Ítalíu þar sem dvalist er við 

æfingar, gleði og góða samveru. Stúlkum í Stúlknakór Reykjavíkur hefur staðið til boða 

að fara annað hvert ár í slíkar söngbúðir og eiga margar þeirra ómetanlegar minningar 

þaðan. Guðrún Árný segir kosti ferðanna ótvíræða:   

Já, og það er eiginlega vendipunktur. Að þær sem eru kannski svona að pæla í að fara 

að hætta, en að ná þeim í eina Ítalíuferð að þá fara þær ekkert. Og það er ekki af því að 

það er svo gaman að fara til Ítalíu, auðvitað er það æðislegt, heldur að þá styrkjast 

böndin svo mikið. Vináttu- eða félagslegu böndin skilurðu. Þar koma þær í umhverfi 

þar sem þær eru bara þarna til þess að syngja saman og leika sér saman og vera saman.  

 

4.5. Uppskera kórstarfsins 
 
Stúlknakórinn starfar á veturna og námsárinu lýkur með vortónleikum sem ætlaðir eru 

aðstandendum og velunnurum kórsins. Yfir veturinn tekur kórinn þátt í öðrum 

verkefnum, hann syngur í messu að hausti og að vori og tók reglulega þátt í 

stórtónleikum Frostrósa um hver jól meðan það verkefni var í gangi. Stella ræðir 

uppskeru kórstarfsins sem sýnir fram á fagmennsku og í raun framúrskarandi hæfni 

starfsins:  

Já, á meðan þú ert beðin um að taka þátt í verkefni með Sinfóníuhljómsveit Íslands eins 

og þær tóku þátt í Lord of the Rings og þær eru að fara að taka þátt í Múmínálfunum 

nú í maí. Og hafa tekið þátt í jólatónleikum og þær voru á geisladiski Sinfóníunnar um 

jólin (…) og við erum búnar að taka þátt í fullt af öðru, eins og Frostrósum og það hefur 

haft mikið að segja og manni finnst það gaman (…) Þá ertu í rauninni búin að uppskera 

þegar þú tekur þátt í slíku. 
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Svo vaxa stúlkurnar úr grasi og Stella hefur haft góða yfirsýn yfir þær stúlkur sem hafa 

tekið þátt í starfi sönghússins í gegnum tíðina og fylgst með mörgum þeirra frá 

barnsaldri. Hún segir það ómetanlegt hvað mikil kunnátta og í raun tónlistarauður sé til 

staðar hjá þessum stúlkum sem nú skipa Aurora:  

Svo náttúrulega núna erum við komnar með Árórurnar, þær hafa verið í tvö ár, þessar 

stóru stelpur, sextán ára til 25 ára og þær eru margar búnar að vera hérna mjög lengi og 

vilja bara ekki hætta. Vilja halda áfram og ég held að það sem maður sér þar, þetta er 

svo óvenjulegt af því að þú ert með svo margar flinkar stelpur og þú veist þær lesa bara 

[beint af nótum] og svona bara. Og það er náttúrulega frábær uppskera í rauninni. Þú 

veist við erum búnar að vera með þrjátíu stelpur, núna í tvo vetur (…) mjög margar 

búnar að vera frá því, sumar fimm ára aðrar átta ára og níu ára.  

 

Stella segir að margar þeirra séu í tónlistarnámi annars staðar samhliða kórstarfinu á 

meðan aðrar einbeita sér að söngnum:  

Þær eru að læra á hljóðfæri og eru kannski bara hér í kór og eru bara mjög flinkar. Svo 

eru aðrar sem fara líka í söngnámið og það er alveg stór hluti af þessum stelpum sem 

eru búnar með grunnstig og svo líka miðstig. Þannig að þær eru mjög vel þjálfaðar, 

bæði þjálfaðar og menntaðar (…) og það er svo gaman að sjá það af því að við erum 

líka í þessu sem konur. Við getum sjálfar séð það hvað þetta er ómetanlegt. 

 

4.6. Jákvæð gildi kórstarfsins 
 
Það er stefna Margrétar að allar stúlkur séu velkomnar í kórstarfið og ekki er verið að 

raddprófa ungar stúlkur. Stúlkunum er gefinn kostur á að tengjast kórstarfinu og finna 

hvort þær séu sáttar. Guðrún Árný nefnir mikilvægi þess að kórstarfið sé skemmtilegt 

og að nám á vettvangi kórstarfs henti ekki öllum:  

Já af því að þetta krefst rosalega mikils aga að vera í kór og er alls ekki fyrir alla (…) 

Sko þær sem byrja, sem koma nýjar inn, alveg sama á hvaða aldri þær eru. Þær detta 

fljótt út ef þetta er ekki fyrir þær. Við tökum inn hvaða barn sem er, við erum ekki að 

raddprófa svona ungar, kannski gera þær það í Árórum en ekki svona ung börn (…) 

Það bara fá allir að koma en við sjáum það líka að þeir sem að ekki eiga heima… þær 

bara hættar sjálfar (…) Bara finna að þetta er ekki fyrir þær, þær passa ekki inn í þetta 

mynstur af námi skilurðu. Bara það er eitthvað annað sem hentar þeim betur. 

 

Guðrún Árný var spurð hvort þær stúlkur sem hefji kórstarf og finni sig í því hafi yfir 

að ráða hæfileikum á sviði tónlistar og hvort hún telji slíkt nauðsynlega forsendu:  
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Ekkert endilega allar þegar þær eru litlar, nei. Það eru sumar sem eru bara alveg falskar 

í þrjú ár sko. Og svo dettur aðeins inn eyrað og hérna, þannig að, nei þá er það meira 

bara að þetta sé gaman. Og þær fá eitthvað annað út úr þessu til þess að byrja með.  

 

Guðrún Árný er kórstjóri Stúlknakórs 4 og eru meðlimir hans stúlkur frá áttunda og upp 

í tíunda bekk grunnskóla. Hún hefur fylgt stúlkunum eftir frá því að sumar þeirra voru 

fimm, sex ára gamlar. Hún var spurð um þá eiginleika sem farsæll kórstjóri verður að 

hafa: 

Það skiptir ofboðslega miklu máli að kennarinn sé (…) sem sagt það þarf að vera 

ákveðin virðing fyrir kennaranum, en hann þarf líka að vera, að geta farið niður á þeirra 

level. Leikið við þær og verið fyndinn og skemmtilegur.  

 

Við aðstæður þar sem sami kórstjórinn er í forsvari hóps yfir lengri tíma, verður hann 

án efa áhrifavaldur og mikilvæg fyrirmynd stúlknanna. Guðrún Árný segir mikilvægt 

að kórmeðlimir tileinki sér ábyrgð og hefur lagt sitt af mörkum til að það gangi vel:  

Og það er ekki bara þetta að koma stundum á æfingar og stundum ekki, eins og þær 

vilja gera svolítið á þessum árum. Að hérna, ég læt þær finna fyrir ábyrgð. Mér finnst 

það skipta miklu máli. Já ég held það (…) því annars ef við leyfum þeim að gera þetta 

svona eins og þeim hentar og mæta þegar þeim hentar, að þá verður þetta eiginlega að 

engu. Þetta er það krefjandi og það er það mikill agi, að ef þú ert ekki alveg í stuði þann 

daginn, þá er rosa auðvelt að segja ,,æ ég nenni ekki“. Nema að þú vitir að það er beðið 

eftir þér og að það skiptir miklu máli að þú komir og þá kemurðu frekar.  

 

Sem kórstjóri er Guðrún Árný einnig í því hlutverki að vera áhrifavaldur þegar kemur 

að sjálfmynd stúlknanna og gerir sitt besta svo að stúlkurnar finni að þær séu metnar að 

verðleikum og að hver og ein þeirra skipti máli:  

Já það er náttúrulega bara eins og alls staðar. Það eru náttúrulega ákveðnar stelpur sem 

eru (…) Aftur á móti finnst mér þær flest allar vera að taka þetta mjög alvarlega. Taka 

þessu mjög alvarlega og þær eiga alveg svona fasta stöðu og þeim finnst þær skipta 

máli. Ég reyndar el það upp í þeim. Ég el þetta í þær, af því að þær eru margar í fótbolta 

og handbolta og svona liðaíþróttum líka og ég el þetta upp í þeim. Að þær skipta jafn 

miklu máli hjá mér eins og í fótboltaliði þegar þær eru að keppa.  

 

Margar af stúlkunum í þessum tiltekna hópi byrjuðu saman í Stúlknakór 1 og hafa fylgst 

að í gegnum deildir hans. Guðrún Árný segir kjarna hópsins samanstanda af um 15 til 

18 stúlkum og nefnir þá sérstöku samheldni sem hún segir einkenna hópinn:  
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Sko þessar stelpur sem ég er búin að vera með núna í níu ár, það er rosalega stór kjarni, 

mjög stór kjarni sem er búinn að vera alveg frá því þær voru litlar. Og svo hefur bæst 

við þennan kjarna með árunum og hann verður alltaf stærri og stærri. Ég held að ég sé 

einstaklega heppin með hóp, eða hvað það nú gerir það að verkum að þær verða svona 

samrýmdar.  

 

Hún segir margt við kórstarfið hafa stuðlað að því að skapa öruggar námsaðstæður fyrir 

stúlkurnar og að þeim líði vel. Það ríkir ekki samkeppni í hópnum og stúlkurnar eru 

óhræddar við að veita hver annarri stuðning og hvatningu í kórstarfinu:  

Mér finnst það líka ótrúlega fallegt með þennan hóp, að, nú eru þær átta sem eru í 

einsöng. Og hérna, þær voru með tónleika um daginn, þá þessi deild, einsöngsdeildin. 

Og þær klappa svo mikið fyrir hver annarri og þær sko öskruðu, vei, jei. Þú veist að 

þetta eru náttúrulega bara foreldrar þessara barna sem koma og kannski amma og afi 

skilurðu (…) og svo sitja þær aftast og um leið og ein er búin að syngja, þá bara jei, 

bravó. Bara hérna sko, samstaðan er svo mikil. Þetta er eitthvað við þennan hóp, ég er 

einstaklega heppin með hóp (…) Við erum að verða opnari fyrir því að, að styrkja hvert 

annað (…) Já það er alla vega, mér finnst þær standa saman. Og ef ég tek eina og eina 

út, í kórnum, þá standa allar með henni. Þær klappa alveg jei, fyrir henni.  

 

Stella og Guðrún Árný voru spurðar álits á því hvort þær teldu sönginn og kórstarfið 

hafa haft þroskandi áhrif á stúlkurnar sem eru meðlimir hinna ýmsu deilda 

Stúlknakórsins. Stella nefnir:  

Já ég held að það sé ekki spurning og hvaða tónlistarnám sem er. Það hefur jákvæð 

áhrif sko og náttúrulega söngurinn hefur jákvæð áhrif á sálina þína. Maður finnur það 

sjálfur því ég byrjaði svo seint að syngja. Þannig að ég held, já maður sér það og svo 

hefur þetta verið svo klassískt sem ég elska líka. Mikið af klassísku efni og mikið sem 

þeim er kennt og alls konar. Kórinn, þetta er ekki bara popp og kók eða svoleiðis. 

 

Guðrún Árný er sama sinnis og nefnir ýmsa þætti sem hún telur hafa haft þroskandi 

áhrif á þær stúlkur sem hún kennir. Fyrir utan sjálfa tónlistina telur hún mikilvægt að 

þær tileinki sér vináttu og virðingu:   

Það er, hvað á ég að segja, það er náttúrlega þessi ákveðni agi sem að þarf að vera og 

þær læra og það er virðingin. Bera virðingu fyrir bara, hver annarri. Ég alla vega legg 

rosa mikið upp úr því og hef tekist mjög vel til með þennan hóp. Að það kemur engin 

þarna inn og ætlar að fara að líta á sig eitthvað öðru vísi en aðrar (…) Þegar maður fær 

nýjar stelpur inn og maður finnur að það kemur svona, skólaelement. Þú veist eins og 
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gerist í bekkjum, þegar börn eru saman í bekkjum frá sex ára til sextán ára. Þú veist þá 

verður svona samkeppni og alls konar, en það er bara ekki í boði (…) Já þannig að ég 

legg mikið upp úr því að það sé vinskapur og góð framkoma og allt þetta. Og svo 

náttúrulega tónlistin er svo ofboðslega þroskandi og hún bara hjálpar. Það er búið að 

gera rannsóknir á því að það hjálpar bara við annað nám og annað, bara opnar hugann. 

 

Guðrún Árný var að lokum spurð hvort hún telji sönginn og kórstarfið hafa átt þátt í að 

styrkja sjálfstraust stúlknanna og hjálpað þeirra að efla með sér trú á eigin getu:  

Já frá mér séð finnst mér það (…) mér finnst þær styrkjast og vaxa með hverju árinu. 

Já, ég get ekki sagt annað. Maður tekur náttúrulega sérstaklega eftir þeim sem þegja 

bara fyrstu árin og ég meina, sumar þegja bara. Þær hreyfa varirnar á tónleikum og svo 

bara. Ég var með eina litla sem byrjaði einmitt sex ára og hún er örugglega í þrjú ár þar 

sem hún söng á tónleikum bara með vörunum. En hún er í einsöng í dag og hún alveg 

bara, tekur fullt af plássi og ótrúlega flott og dugleg og þetta er bara hennar líf og yndi. 

Hún elskar ekkert meira í lífinu.  

 

Guðrún Árný kennir einnig yngstu stúlkunum í Stúlknakórnum og segir algengt að 

ungar stúlkur séu óöruggar í byrjun kórstarfsins. Hún telur mikilvægt í öllu starfi með 

börnum að leyfa þeim að átta sig á aðstæðum og ekki þrýsta um of á frammistöðu þeirra 

því það geti valdið með þeim kvíða. Tíminn vinni með barninu og oft skili það meiri 

árangri að leyfa barninu einungis að fá að vera með, heldur en að gera þær kröfur til 

þess að það geri allt rétt. Og þá þurfi oft að leiðbeina foreldrunum:  

Já þessi stúlka (…) bara vildi ekki láta bera á sér, kannski kvíði. Þú veist hrædd við að 

standa fyrir framan fólk. En samt, fannst þetta greinilega, þetta gaf henni greinilega 

alveg heilan helling af því að hún vildi alltaf fara og vildi alltaf mæta á æfingar (…) 

Þurfti aldrei að ýta henni (…) Já svo koma foreldrar og bara ,,er hún eitthvað að 

syngja?“ og ,,get ég fengi blað með öllum textunum svo hún geti lært þetta?“ Og 

foreldrarnir verða svo stressaðir að barnið sé ekki að standa sig. Og ég er alltaf að segja 

,,bara leyfðu henni að koma og hún kann þetta og ef hún kann þetta ekki núna þá kann 

hún þetta pottþétt eftir tvær vikur“. Af því að við erum ekki með erfið og flókin lög 

fyrir lítil börn og hérna ,,leyfið henni bara að gera þetta á sínum hraða“ og kem alltaf 

með þetta dæmi. Sko hún er ekki sú eina sem hefur þagað í þrjú ár. Þær eru alveg fleiri 

sem bara hreyfa varirnar einhvern veginn og kannski stundum ekki einu sinni með 

réttan texta (hlær) skilurðu. Og aðrar bara hreyfa ekki einu sinni varirnar. Heldur bara, 

hvað er kominn bassi líka? Þær bara, það er bara svo margt að gerast og þær verða að 

fá að átta sig. Þroskinn er líka bara að fatta, hvernir eru tónleikar. Þá er allt í einu komið 
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eitthvað nýtt hljóðfæri sem var ekki með þér á æfingum á hverjum mánudegi. Og það 

eru komnir áheyrendur og þær þurfa bara að fá tíma til þess að fatta hvernig þetta 

gengur fyrir sig, áður en maður krefst þess að þær séu fullþroska söngkonur. 

 

Með tilliti til rannsóknarspurningar sem sett var fram í upphafi kaflans, þá hefur hér 

komið fram fjölmargt í námsumhverfi stúlknanna sem styður við framgang þeirra og 

varnar brottfalli úr starfinu. Fyrst má nefna umgjörð starfsins þar sem utanumhald, 

jákvætt aðhald stjórnenda og ekki síst umhyggja í garð nemandans kemur glögglega 

fram. Í námsumhverfinu má finna jákvætt viðmót, gleði en einnig aga. Lögð er áhersla 

á virðingu og vináttu milli stúlknanna og reglur eru skýrar um að einelti líðist ekki. Þar 

sem kórinn er opinn stúlkum af öllu Reykjavíkursvæðinu, gerir hann þeim kleift að 

kynnast öðrum stúlkum utan síns skólahverfis sem deila sama áhugamáli og þær. Þær 

eiga þarna möguleika á að stofna til vináttusambanda og eignast þarna athvarf sem er 

óháð þeim flækjum sem stúlkur á þessum aldri þurfa oft að takast á við á vettvangi síns 

skóla. Í viðtölum við kennara og stjórnendur kemur fram að þær stúlkur sem finna sig 

ekki í kórstarfinu og þeim ramma sem námsumhverfið býður upp á, þær hellast úr 

lestinni og hætta fljótt. Eftir sitja þær stúlkur sem elska að syngja, fá mikið út úr 

kórstarfinu og eru reiðubúnar að mæta þangað í hverri viku, ár eftir ár þangað til lífið 

og mögulega söngurinn, leiðir þær á nýjar brautir. 

  

5. Niðurstöður II  
 

5.1. Niðurstöður LIKERT matskvarða 
 
Í þessum kafla er skýrt frá niðurstöðum matskvarðans og leitað svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  

 

Sp. 1: Hefur langvarandi þátttaka í kórstarfi Domus Vox haft mótandi áhrif á  

          sjálfsmynd stúlkna á aldrinum 18-25 ára? Að hvaða leyti? 

Sp. 2: Hefur kórstarfið þroskað með þeim listræna sjálfsmynd? 

      Sp. 3: Hefur kórstarfið þroskað með þeim sjálfsmynd listamanns og hefur það haft  

                áhrif á væntingar til frama á sviði söngs- eða tónlistariðkunar? 
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20 stúlkur svöruðu Likert kvarða sem innihélt ýmsar staðhæfingar sem tengdust 

kórstarfinu. Mikils innbyrðis ósamræmis gætti í svörum einnar stúlku, hún var metin 

útlagi og svörum hennar sleppt. Stúlkurnar í Aurora eru á aldrinum 17-25 ára og voru 

skráðir kórmeðlimir 31 veturinn 2016/2017 þegar fyrirlagning matskvarðans fór fram. 

Þar af voru tíu stúlkur 17 ára gamlar og vegna persónuverndarsjónarmiða voru þær 

útilokaðar frá þátttöku. Þátttakendur rannsóknar voru á aldrinum 18-25 ára og svöruðu 

19 kórmeðlimir listanum. Meðalaldur þátttakenda var 20,6 ár og svarhlutfall 100%.  

 

 
Mynd 1. Aldursskipting stúlknanna í Aurora. 

 

Mynd 1 sýnir aldursskiptingu þátttakenda rannsóknar. Flestar stúlkurnar eru 18 ára 

gamlar, eða sex talsins. Stúlkurnar dreifast nokkuð jafnt yfir aldurshópa þegar þær eru 

orðnar 19 ára og eldri, með fáa kórmeðlimi í hverjum aldursflokki.  

 

Tafla 1. Lengd viðveru í kórstarfi eftir flokkuðum aldri meðlima.  

 

Flokkaður aldur 

Heildartala 18-19 ára 20-21 árs 22-23 ára 24-25 ára 

Kóraldur 4-6 ár 2 0 0 1 3 

7-9 ár 4 1 0 0 5 

10-12 ár 1 0 1 2 4 

13-15 ár 2 1 2 0 5 

16-17 ár 0 1 1 0 2 

Heildartala 9 3 4 3 19 
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Tafla 1 sýnir hversu lengi þær hafa stundað kórstarfið út frá aldri þeirra. Stúlkurnar hafa 

verið hluti af kórstarfi sönghússins Domus Vox í fjöldamörg ár og sumar þeirra frá 

barnsaldri. Lengd viðveru í reglulegu kórstarfi er á bilinu 4, 5 ár og upp í 17 ár. Meðaltal 

árafjölda í kórstarfi er 10, 8 ár (stfr. 3,7) sem gefur til kynna hversu stór þáttur kórstarfið 

hefur verið í daglegu lífi þeirra. Hér má sjá að með hækkandi aldri aukast líkur á að 

viðkomandi kórstúlka hafi verið lengi í kórstarfinu. Það eru þó undantekningar, meðal 

yngsta aldurshópsins (18-19 ára) má sjá stúlkur sem hafa verið óvenju lengi í 

kórstarfinu og líklega byrjað strax í forskóla, fimm, sex ára gamlar.  

Það má segja að mikill tónlistarauður sé til staðar meðal kórmeðlima Aurora og hefur 

meirihluti þeirra stundað söngnám til margra ára.  

 

Tafla 2. Kórmeðlimir Aurora og söngnám.  

      Fjöldi           Hlutall % 

Menntun í söng Grunnstig 5 26,3 

Miðstig 8 42,1 

 Ekki 6 31,6 

 Heildartala 19 100,0 

 

Tafla 2 sýnir samsetningu hópsins með tilliti þess hvort og hversu lengi þær hafa 

stundað söngnám. Af 19 kórmeðlimum hafa þrettán þeirra lokið grunn- eða miðstigi í 

söng, eða 68%. Ekki er greint frá niðurstöðum þeirra sem eru í söngnámi en hafa ekki 

lokið stigsprófum. Grunnstig í söng er sambærilegt við 3. stig miðað við eldri 

námstilhögun og miðstig í söng er sambærilegt við 5. stig.  

 
Mynd 2. Söngmenntun stúlkna í Aurora eftir aldri.  
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Mynd 2 sýnir nánar hvernig söngmenntun kórstúlkna skiptist út frá aldri þeirra. Hér 

sést vel staða stúlknanna með tilliti til söngmenntunar og að með hækkandi aldri hafa 

fleiri stúlkur lokið miðstigi í söng. Það verður að teljast töluverður árangur hjá 18-19 

ára stúlkum að hafa lokið miðstigi í söng og sýnir vel hversu vinnusamar og einbeittar 

þær eru upp til hópa.  

 
Mynd 3. Söngmenntun stúlkna í Aurora eftir árafjölda í kórstarfi.  

 

Á mynd 3 má sjá söngmenntun stúlknanna eftir fjölda ára sem þær hafa verið í kórstarfi. 

Það kemur ekki á óvart að sjá að fleiri stúlkur hafa lokið miðstigi í söng eftir því sem 

þær hafa verið lengur í kórstarfinu.  Gögnin sýna að þær fyrstu eru að ljúka miðstigi í 

söng eftir 9-10 ára viðveru í kórstarfinu. Söngnám tekur tíma og með hverju stigsprófi 

aukast námskröfur mikið með tilliti til kunnáttu og þjálfunar á sviði söngsins. Enda þótt 

nám í einsöng fari fram í einkatímum og með stuðningi söngkennara, má álykta að 

þjálfun raddar eigi sér ekki síður stað á vettvangi kórstarfsins. Stúlkurnar hafa tækifæri 

til söngmenntunar innan sönghússins og hér má sjá að meirihluti þeirra nýtir sér það og 

nær árangri á því sviði.  

 

Rannsóknarspurning nr. 1 snýr að því hvort kórmeðlimir Aurora telji að langvarandi 

þátttaka í kórstarfi hafi haft áhrif á sjálfsmynd þeirra og þá að hvaða leyti.  

Rannsóknarspurning nr. 2 snýr að því hvort kórstarfið hafi þroskað með stúlkunum 

listræna sjálfsmynd og hvort það hafi haft áhrif á væntingar þeirra til frama á sviði 

söngs- eða tónlistariðkunar.  
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Mynd 4. Upplifun stúlknanna á mótun listrænnar sjálfsmyndar.  

 

Mynd 4 sýnir svör stúlknanna við tveimur atriðum kvarðans þessu tengdu. Af 19 

stúlkum eru sautján þeirra (89%) sammála eða mjög sammála staðhæfingu um að 

kórstarfið hafi mótað sjálfsmynd þeirra og haft áhrif á hvaða augum þær líta sig. Sextán 

stúlkur (84%) eru sammála eða mjög sammála staðhæfingu um að söngur sé stór hluti 

af því hverjar þær eru. Þannig telur mikill meirihluti kórmeðlima Aurora að söngur og 

kórstarf hafi mótað það að verulegu leyti hvernig þær upplifa sig og stuðlað að því að 

þær upplifi sönginn nú sem stóran hluta af sjálfinu.  

 

Tafla 3. Listræn sjálfsmynd og flokkaður aldur kórmeðlima.  

Listræn sjálfsmynd 

Flokkaður aldur Meðaltal* Fjöldi  Staðalfr.   Lægsta gildi (M) Hæsta gildi (M) 

18-19 ára 4,97 9 0,50 4,00 5,80 

20-21 árs 5,13 3 0,70 4,40 5,80 

22-23 ára 5,05 4 0,55 4,40 5,60 

24-25 ára 5,60 3 0,20 5,40 5,80 

Heildartala  5,11 19 0,52 -  -  

*(1=Mjög ósammála, 2=Ósammála, 3= Nokkuð ósammála, 4=Nokkuð sammála, 5=Sammála, 6=Mjög sammála) 

 

Á töflu 3 má sjá niðurstöður matskvarðans þegar spurt er um öll atriði flokksins Listræn 

sjálfsmynd. Taflan sýnir aldursflokkun stúlknanna og svör þeirra.  Meðaltal sýnir að 

ekki er mikill munur á svörum þeirra eftir því hvaða aldurshópi þær tilheyra og staðsetja 

þær sig nær allar milli svarmöguleikanna 4 og 6 (nokkuð sammála, sammála og mjög 

sammála) þegar kemur að mati á listrænni sjálfsmynd og því hversu stór partur af 

sjálfinu söngurinn er. Flestir þátttakenda tilheyra yngsta aldurshópnum (N=9) og sýnir 
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lægsta og hæsta gildi mestu dreifingu svara og breidd innan þessa aldurshóps. Stúlkur 

í elsta aldurshópi skora hvað hæst og eru nokkuð öruggar þegar kemur að mati á 

listrænni sjálfsmynd. Stúlkurnar voru beðnar að leggja mat á hvort kórstarfið hafi mótað 

sjálfsmynd þeirra með tilliti til aukinnar hæfni, styrks eða persónuþroska.  

 

Mynd 5. Upplifun kórstúlkna á Sjálfsmynd/þroska 

 

Mynd 5 sýnir svör þeirra við tveimur atriðum kvarðans þessu tengdu. Mikill meirihluti 

stúlknanna (84%)  eru sammála eða mjög sammála staðhæfingu um að kórstarfið hafi 

þroskað þær sem manneskjur, þar af eru 15 sem svara því afgerandi og eru mjög 

sammála staðhæfingunni. Að sama skapi er mikill meirihluti stúlknanna (84%) 

sammála eða mjög sammála staðhæfingunni um að þær séu sterkari einstaklingar vegna 

kórstarfsins.  

 

Tafla 4. Sjálfsmynd/þroski og flokkaður aldur kórmeðlima.  

Sjálfsmynd/þroski 

Flokkaður aldur Meðaltal* Fjöldi  Staðalfr.  Lægsta gildi (M) Hæsta gildi (M) 

18-19 ára 4,64 9 1,04 3,40 6,00 

20-21 árs 6,00 3 0,00 6,00 6,00 

22-23 ára 5,75 4 0,25 5,40 6,00 

24-25 ára 6,00 3 0,00 6,00 6,00 

Heildartala  5,30 19 0,95 - - 

*(1=Mjög ósammála, 2=Ósammála, 3= Nokkuð ósammála, 4=Nokkuð sammála, 5=Sammála, 6=Mjög sammála) 
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Tafla 4 sýnir niðurstöður matskvarðans þegar spurt er um öll atriði flokksins 

Sjálfsmynd/þroski. Taflan sýnir aldursflokkun stúlknanna og svör þeirra. Yngsti 

aldurshópurinn, stúlkur á aldrinum 18-19 ára sker sig úr með lægsta meðaltalið og 

mestu dreifingu svara eins og lægsta og hæsta gildi sýnir.  

 

Til að fá skýrari mynd var kórmeðlimum skipt í tvo aldurshópa, yngri hóp 18-20 ára 

(N=11) og eldri hóp 21-25 (N=8) ára til að kanna niðurstöður frekar með tilliti til 

Sjálfsmyndar/þroska. Eldri hópurinn staðsetur sig á milli svarmöguleika 5 og 6 

(M=5,87, sammála og mjög sammála) en yngri aldurshópurinn staðsetur sig milli 

svarmöguleika 4 og 5 (M=4,89, nokkuð sammála og sammála). Stúlkur 21 árs og eldri 

telja kórstarfið hafa þroskað þær og stuðlað að auknu sjálfstrausti og persónustyrk í 

meiri mæli en þær sem eru á aldrinum 18-20 ára.  

 
Rannsóknarspurning nr. 3 snýr að því hvort stúlkurnar hafi mótað með sér sjálfsmynd 

listamanns og hvort það hafi stuðlað að væntingum til frama á sviði söngs- eða 

tónlistariðkunar. Svör þeirra má sjá á mynd 6.  

 
Mynd 6. Sjálfsmynd listamanns og væntingar til söngstarfs.  

 

Mynd 6 sýnir töluverða dreifingu á upplifun kórmeðlima á því hvort þær séu nú 

söngkonur eða tónlistarkonur. Myndin sýnir jafnframt mikla dreifingu svara þegar 

kemur að því að meta hvort þær telji sig hafa það í sér að geta starfað á sviði söngsins. 
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Orðalag atriðis var með þeim hætti að ekki var vísað í eiginleika á borð við hæfni, til 

að gefa þátttakendum færi á að leggja eigin merkingu í spurninguna. Meirihluti stúlkna 

eða 68% eru sammála eða mjög sammála því að þær upplifi sig sem listamann 

(söngkonu/tónlistarkonu) á meðan að færri en þó rúmlega helmingur þeirra (52% ) sjái 

fyrir sér að þær geti starfað  á sviði söngs í framtíðinni.  

 

Kannað var með hvaða hætti stúlkurnar svöruðu staðhæfingu um framavæntingar (ég 

hef það í mér að geta starfað á sviði söngs) út frá menntunarstigi þeirra í söng. Þær sem 

hafa lokið grunnstigi staðsetja sig á milli svarmöguleika 3 og 4 (M=3,86, nokkuð 

ósammála og nokkuð sammála) á meðan að þær sem hafa lokið miðstigi staðsetja sig á 

milli svarmöguleika 5 og 6 (M=5,37, sammála og mjög sammála). Þannig eru þær 

stúlkur sem lokið hafa miðstigi í söng vissari í afstöðu sinni til frama á sviði söngs og 

telja það líklegri en stúlkur sem eru komnar skemur á veg í söngnámi sínu.  

 

Tafla 5. Væntingar til frama og flokkaður aldur kórmeðlima. 

Framavæntingar  

Flokkaður aldur Meðaltal* Fjöldi  Staðalfr.  Lægsta gildi (M) Hæsta gildi (M) 

18-19 ára 4,59 9 1,02 2,67 6,00 

20-21 árs 4,33 3 1,45 3,33 6,00 

22-23 ára 4,83 4 1,29 3,00 6,00 

24-25 ára 5,33 3 0,66 4,67 6,00 

Heildartala  4,71 19 1,06 - - 

*(1=Mjög ósammála, 2=Ósammála, 3= Nokkuð ósammála, 4=Nokkuð sammála, 5=Sammála, 6=Mjög sammála) 

 

Tafla 5 sýnir niðurstöður matskvarðans þegar spurt er um öll atriði flokksins Væntingar 

til frama. Taflan sýnir aldursflokkun stúlknanna og svör þeirra. Hér má sjá mikla 

dreifingu innan hvers aldurflokks og því er ljóst að skoðanir eru skiptar með það hvort 

þær telji sig færa um eða hyggi á starf á sviði söngs eða tónlistar í framtíðinni.  

 

Tafla 6. Hæfni og flokkaður aldur kórmeðlima. 

Hæfni 

Flokkaður aldur Meðaltal* Fjöldi  Staðalfr.   Lægsta gildi (M) Hæsta gildi (M) 

18-19 ára 5,47 9 0,34 5,00 6,00 

20-21 árs 5,67 3 0,38 5,25 6,00 

22-23 ára 5,50 4 0,29 5,25 5,75 

24-25 ára 5,25 3 0,00 5,25 5,25 

Heildartala  5,47 19 0,31 - - 

*(1=Mjög ósammála, 2=Ósammála, 3= Nokkuð ósammála, 4=Nokkuð sammála, 5=Sammála, 6=Mjög sammála) 
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Tafla 6 sýnir niðurstöður matskvarðans þegar spurt er um öll atriði flokksins Hæfni. 

Taflan sýnir aldursflokkun stúlknanna og svör þeirra. Kórmeðlimir í öllum 

aldursflokkum eru jákvæðir gagnvart mati á eigin hæfni með meðaltal milli 5 og 6 

(sammála og mjög sammála). Dreifing mælist lítil í öllum flokkum og sýnir lægsta og 

hæsta gildi sambærilega niðurstöðu og meðaltal gefur til kynna. 

 

Tafla 7. Ábyrgð og flokkaður aldur kórmeðlima.  

Ábyrgð 

Flokkaður aldur Meðaltal* Fjöldi  Staðalfr.  Lægsta gildi (M) Hæsta gildi (M) 

18-19 ára 5,61 9 0,39 5,00 6,00 

20-21 árs 5,83 3 0,28 5,50 6,00 

22-23 ára 5,50 4 0,20 5,25 5,75 

24-25 ára 5,75 3 0,43 5,25 6,00 

Heildartala  5,64 19 0,34 - - 

*(1=Mjög ósammála, 2=Ósammála, 3= Nokkuð ósammála, 4=Nokkuð sammála, 5=Sammála, 6=Mjög sammála) 

 

Á töflu 7 má sjá niðurstöður matskvarðans þegar spurt er um öll atriði flokksins 

Ábyrgð. Taflan sýnir aldursflokkun stúlknanna og svör þeirra. Stúlkurnar meta sig upp 

til hópa með metnað og ríka ábyrgðarkennd gagnvart starfi sínu í kórnum eins og sjá 

má af meðaltali og lítilli dreifingu skora eins og kemur fram í lægsta og hæsta gildi.  

 

Tafla 8. Stuðningur og flokkaður aldur kórmeðlima.  

Stuðningur 

Flokkaður aldur Meðaltal* Fjöldi  Staðalfr.  Lægsta gildi (M)  Hæsta gildi (M) 

18-19 ára 5,37 9 0,69 4,00 6,00 

20-21 árs 6,00 3 0,00 6,00 6,00 

22-23 ára 5,75 4 0,32 5,33 6,00 

24-25 ára 5,78 3 0,38 5,33 6,00 

Heildartala  5,61 19 0,55 - - 

*(1=Mjög ósammála, 2=Ósammála, 3= Nokkuð ósammála, 4=Nokkuð sammála, 5=Sammála, 6=Mjög sammála) 

 

Tafla 8 sýnir niðurstöður matskvarðans þegar spurt er um öll atriði flokksins 

Stuðningur. Taflan sýnir aldursflokkun stúlknanna og svör þeirra.  Stúlkur eldri en 20 

ára telja stuðning aðstandenda og vina innan kórsins vera til staðar í meira mæli en 

yngsti aldurshópurinn. Þessar eldri staðsetja sig milli svarmöguleika 5 og 6 (sammála 

og mjög sammála) en meiri dreifing svara kemur fram í svörum 18-19 ára stúlkna.  
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Tafla 9. Umhyggja og flokkaður aldur kórmeðlima. 

Félagsleg staða 

Flokkaður aldur Meðaltal* Fjöldi  Staðalfr.  Lægsta gildi (M) Hæsta gildi (M) 

18-19 ára 5,17 9 0,81 3,25 6,00 

20-21 árs 5,75 3 0,25 5,50 6,00 

22-23 ára 4,94 4 0,31 4,50 5,25 

24-25 ára 5,83 3 0,29 5,50 6,00 

Heildartala  5,31 19 0,66 - - 

*(1=Mjög ósammála, 2=Ósammála, 3= Nokkuð ósammála, 4=Nokkuð sammála, 5=Sammála, 6=Mjög sammála) 

 

Tafla 10 sýnir niðurstöður matskvarðans þegar spurt er um öll atriði flokksins 

Félagslegt samþykki. Taflan sýnir aldursflokkun stúlknanna og svör þeirra. 

Aldursskipting kórstúlkna er ójöfn, þannig að nær helmingur þátttakenda rannsóknar 

fellur í yngsta aldurshópinn. Þar ber á mestri dreifingu svara um mikilvægi félagslegs 

samþykkis eins og lægsta og hæsta gildi sýnir. Engin skýr tilhneiging er í gögnunum 

og ljóst er að skoðanir eru skiptar á upplifun þeirra á mikilvægi þess að tilheyra 

hópnum, passa inn í hópinn og eiga vini innan hans. 

 

 

 

 

Umhyggja 

Flokkaður aldur Meðaltal* Fjöldi  Staðalfr.  Lægsta gildi (M) Hæsta gildi (M) 

18-19 ára 5,25 9 0,51 4,50 5,75 

20-21 árs 6,00 3 0,00 6,00 6,00 

22-23 ára 5,81 4 0,12 5,75 6,00 

24-25 ára 5,91 3 0,14 5,75 6,00 

Heildartala  5,59 19 0,48 - - 

*(1=Mjög ósammála, 2=Ósammála, 3= Nokkuð ósammála, 4=Nokkuð sammála, 5=Sammála, 6=Mjög sammála) 

 

Tafla 9 sýnir niðurstöður matskvarðans þegar spurt er um öll atriði flokksins Umhyggja. 

Taflan sýnir aldursflokkun stúlknanna og svör þeirra. Af meðaltali sem er á bilinu 5-6 

(sammála og mjög sammála) má ráða að stúlkurnar upp til hópa meti að kórstjóri sýni þeim 

áhuga, virðingu og sé annt um að þeim gangi vel. Þó ber á meiri dreifingu svara í yngsta 

aldurshópi 18-19 ára og einhverjar í þeirra hópi staðsetja sig milli svarmöguleikanna 4 og 5 

(nokkuð sammála og sammála).  

 

Tafla 10. Félagslegt samþykki og flokkaður aldur kórmeðlima.  
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Tafla 11. Úthald og flokkaður aldur kórmeðlima. 

Úthald 

Flokkaður aldur Meðaltal* Fjöldi  Staðalfr.  Lægsta gildi (M) Hæsta gildi (M) 

18-19 ára 5,00 9 0,74 3,33 5,67 

20-21 árs 6,00 3 0,00 6,00 6,00 

22-23 ára 5,83 4 0,33 5,33 6,00 

24-25 ára 5,89 3 0,19 5,67 6,00 

Heildartala  5,47 19 0,69 - - 

*(1=Mjög ósammála, 2=Ósammála, 3= Nokkuð ósammála, 4=Nokkuð sammála, 5=Sammála, 6=Mjög sammála) 

 

Tafla 11 sýnir niðurstöður matskvarðans þegar spurt er um öll atriði flokksins Úthald. 

Taflan sýnir aldursflokkun stúlknanna og svör þeirra. Enn kemur í ljós breytileiki og 

dreifing svara í yngsta aldurhópi eins og lægsta og hæsta gildi sýnir. Þær taka ekki jafn 

skýra afstöðu og þær sem eru eldri og einhverjar þeirra svara með neikvæðum hætti 

(frekar ósammála). Stúlkur á aldrinum 20 ára og eldri staðsetja sig milli svarmöguleika 

5 og 6 (sammála og mjög sammála) og eru jákvæðar gagnvart þeim þáttum sem styðja 

við áhugahvöt og úthald þeirra í kórstarfinu.   

 

Tafla 12. Ánægja og flokkaður aldur kórmeðlima. 

Ánægja  

Flokkaður aldur Meðaltal* Fjöldi  Staðalfr.  Lægsta gildi (M) Hæsta gildi (M) 

18-19 ára 5,63 9 0,48 4,67 6,00 

20-21 árs 6,00 3 0,00 6,00 6,00 

22-23 ára 6,00 4 0,00 6,00 6,00 

24-25 ára 6,00 3 0,00 6,00 6,00 

Heildartala  5,82 19 0,37 - - 

*(1=Mjög ósammála, 2=Ósammála, 3= Nokkuð ósammála, 4=Nokkuð sammála, 5=Sammála, 6=Mjög sammála) 

 

Tafla 12 sýnir niðurstöður matskvarðans þegar spurt er um öll atriði flokksins Ánægja. 

Taflan sýnir aldursflokkun stúlknanna og svör þeirra.  Minni háttar dreifing kemur fram 

í svörum stúlkna á aldrinum 18-19 ára og staðsetja þær sig milli svarmöguleika 4, 5 og 

6 (nokkuð sammála, sammála, mjög sammála). Hér eru stúlkur 20 ára og eldri (N=10) 

hinsvegar með fullt hús stiga og eru mjög sammála öllum atriðum listans. Þessar eldri 

stúlkur upplifa kórstarfið mjög gefandi, ánægjulegt og telja að það hafi jákvæð áhrif á 

líðan þeirra.  

 



 

68 
 

Þar sem um tilraunaútgáfu Likert kvarðans er að ræða er alls endis óvíst hvort atriði 

hans séu flokkuð með réttum hætti, enda er hann fyrst og fremst notaður til að einfalda 

úrvinnslu. Hugtök geta verið óljós og notuð í mismunandi merkingu.  

 

Tafla 13.  Þættir LIKERT kvarða og skilgreiningar þeirra. 

Þættir 

kvarðans 

Skilgreining 

Upplifun kórmeðlima á eftirfarandi: 

     

 

Stuðningur 

 

 

 

Að forráðamenn hafi hvatt hana til 

tónlistariðkunar og sýnt kórstarfinu áhuga  

     

Ábyrgð 

 

 

Að hún finni til ábyrgðar og vilji standa sig 

vel í kórstarfinu 
     

Hæfni 

 

 

Að hún syngi vel og treysti sér til að takast á 

við erfið kórverk 
     

Úthald 

 

 

Á þáttum sem styðja við áhugahvöt yfir tíma 

eins og að læra ný tónverk og koma fram 
     

Umhyggja 

 

 

Listræn 

sjálfsmynd 

 

 

Ánægja 

 

 

Félagslegt 

samþykki 

 

Sjálfsmynd/ 

Persónuþroski 

 

Framavæntingar 

 

 

Vinnulag 

 

 

Að virðing ríki og hún finni að stjórnandi 

kórsins hafi trú á henni 

 

Að söngur og þátttaka í kórstarfi sé stór 

partur af því hver hún er og hafi mótað 

sjálfsmyndina 

 

Að það sé gefandi að syngja í kór og veiti 

vellíðan og ánægju 

 

Að hún sé ein af hópnum og mikilvægur 

meðlimur hans 

 

Að kórstarf hafi styrkt sjálfstraust og hjálpað 

á öðrum sviðum lífsins 

 

Að hún hafi eitthvað fram að færa og hafi 

það í sér að geta starfað á sviði söngsins  

 

Á aðferðum sem hún beitir við nám á 

vettvangi kórsins 

     

 

Tafla 13 sýnir uppbyggingu kvarðans með tilliti til flokkunar staðhæfinga. Flokkar 

kvarðans voru ellefu talsins. Stúlkurnar voru ekki upplýstar um flokkun kvarðans 

heldur svöruðu 40 atriðum hans eins og þau komu fyrir. Atriðin voru sett fram með 

tilviljunarkenndum hætti. Við samningu kvarðans var lagt upp með að hafa 3-4 atriði 

innan hvers flokks en við nánari greiningu færðust fáein atriði milli flokka. Kvarðinn 
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er tilraunaútgáfa og vegna smæðar úrtaks reyndist ekki mögulegt að kanna réttmæti 

hans með tölfræðilegum útreikningum.  

 

Tafla 14. Samsetning og innihald LIKERT matskvarða*.  
 

Flokkar 

 

Flokkun atriða 

 

Stuðningur  

(3 atriði) 

 Forráðamenn mínir hafa hvatt mig til tónlistariðkunar 

 Forráðamenn mínir hafa sýnt kórstarfinu áhuga og stuðning 

 Ég nýt stuðnings vina minna í kórnum 

 

 

Ábyrgð 

(4 atriði) 

 Ég hef metnað gagnvart kórnum mínum 

 Ég finn til ábyrgðar gagnvart því að standa mig vel í kórnum 

 Það truflar mig ef aðrir meðlimir kórsins eru illa undirbúnir á 

æfingum  

 

 

Hæfni 

(4 atriði) 

 Ég syng vel 

 Aðrir segja að ég syngi vel 

 Ég stend mig vel á kóræfingum 

 Ég treysti mér til að takast á við krefjandi kórverk 

 

Úthald 

(3 atriði 

 Það viðheldur áhuga mínum að læra ný verk í kórnum 

 Það viðheldur áhuga mínum að eiga vinkonur í kórnum 

 Það viðheldur áhuga mínum að koma fram og syngja með kórnum 

 

 

Umhyggja 

(4 atriði) 

 Ég læri ný verk með hjálp vina minna í kórnum 

 Mér finnst mikilvægt að finna að stjórnandinn hefur trú á mér 

 Stjórnandi kórsins sýnir mér virðingu 

 Stjórnandi kórsins vill að mér gangi vel á kóræfingum 

 

 

Listræn 

sjálfsmynd 

(5 atriði) 

 Að syngja í kór er stór partur af því hver ég er 

 Ég upplifi mig sem söngkonu/tónlistarkonu 

 Ef ég lít til baka sé ég að kórstarfið hefur mótað sjálfsmynd mína 

 Ég mun velja mér starf á sviði söngsins   

 Söngur verður alltaf hluti af lífi mínu 

 

Ánægja 

(3 atriði) 

 Það er gefandi að syngja í kór 

 Ég hef ánægju af því að að syngja í kór 

 Það bætir líðan mína að syngja í kór 

 

Félagslegt 

samþykki 

(4 atriði) 

 Mér finnst mikilvægt að eiga vini í kórnum 

 Mér finnst mikilvægt að finna að ég tilheyri kórnum 

 Ég finn að ég er mikilvægur meðlimur hópsins 

 Mér finnst mikilvægt að passa inn í hópinn 

 

 

Sjálfsmynd/ 

þroski 

(5 atriði) 

 Ég hef þroskast sem manneskja við að syngja í kór 

 Það styrkir sjálfstraust mitt að syngja í kór 

 Kórstarfið hefur hjálpað mér að takast á við persónulega erfiðleika 

 Það hefur hjálpað mér á öðrum sviðum lífsins að syngja í kór 

 Ég tel mig vera sterkari einstakling vegna þátttöku í kórstarfi 

 

Framavæntingar 

(3 atriði) 

 Ég hef það í mér að geta starfað við söng 

 Ég hef trú á sjálfri mér á sviði söngsins 

 Ég hef mikið að gefa á sviði söngsins 

Vinnulag 

(2 atriði)  
 Ég vinn aðallega sjálfstætt við að undirbúa mig í kórstarfinu 

 Ég undirbý mig heima fyrir kóræfingar  

*Höfundur: Jóhanna Kristín Jónsdóttir 

 

Tafla 14 sýnir samsetningu kvarðans og atriði hans með tilliti til hvaða flokki þau 

tilheyra. Samanburður tveggja matsmanna (e. interrater comparison) gaf til kynna 

ólíkar skoðanir á hvaða flokki þrjú atriði listans af fjörutíu tilheyrðu. Þau atriði voru 

færð á milli flokka sem því nemur. Að mati beggja var atriði nr. 10 ,,Ég stend mig vel 
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á kóræfingum“ töluvert flókið og hægt að tengja við tvo flokka, Ábyrgð og Hæfni. 

Rannsakandi tengdi atriðið við flokkinn Ábyrgð en matsmaður tengdi við Hæfni og var 

það látið standa. Rannsakandi tengdi atriði nr. 11 ,,Ég treysti mér til að takast á við 

krefjandi kórverk“ við flokkinn Væntingar en matsmaður við Hæfni og var það flutt. 

Rannsakandi tengdi atriði nr. 33 ,,Ég mun velja mér starf á sviði söngsins“ við flokkinn 

Framavæntingar en matsmaður við Listræna sjálfsmynd og var það flutt.   

 
Tafla 15. Skilgreiningar á ólíkum hliðum sjálfsmyndar. 

Þáttur: Skilgreining:  Höfundur 

skilgreiningar: 
Sjálfsmynd Það álit eða sýn sem þú hefur á  

sjálfum þér, mat á kostum eða göllum 

Harter, 1999 

Sjálfsmynd/ þroski Mat á hæfni þinni sem manneskju og því 

tengt persónuþroska 

 

Listræn sjálfsmynd 

(e. identification with 

singing) 

Mat á hversu mikilvægur hluti af sjálfinu 

söngur og kórstarf er. Tengist eigin mati á 

hæfni á sviðinu. Ef til vill samsömun við 

sviðið en tengt sjálfsmynd. 

Ásta Bryndís 

Schram, 2016 

Sjálfsmynd listamanns 

(söngkona/tónlistarkona) 

Mat á hæfni þinni til að starfa á sviði 

söng- eða tónlistar 

 

 

Í töflu 15 eru skilgreiningar á sjálfsmynd settar fram vegna hagsmuna rannsóknar. 

 

Tafla 16. Skilningur stúlknanna á orðinu ,,sjálfsmynd“. 

 
Hvernig skilur  

þú orðið 

,,sjálfsmynd?“  

 Eigið álit á manni sem kemur frá manni sjálfum 

 Hvernig hver og einn hugsar og horfir á sjálfan sig. Hvernig 

manneskja manni finnst maður vera  

 Álitið sem ég hef á sjálfri mér, hvort sem hún er góð eða slæm 

 Hvernig þú lítur á sjálfan þig 

 Hvernig þú lítur á og sérð sjálfa þig á góðan eða slæman hátt 

 Sjálfsmynd er sú ímynd sem þú hefur á sjálfum þér 

 Hvernig hver og einn lítur á sjálfan sig, þá hvernig skoðanir hann 

hefur um útlit sitt og hversu mikið hann telur sig vera færan um  

 Það hvernig maður sér sjálfan sig. Sú sýn sem maður hefur af 

sjálfum sér 

 Álit þitt á þér og viðhorf til líkama og sálarlífs þíns 

 Sú ímynd eða álit sem þú hefur á sjálfum þér 

 Hvernig einstaklingur lítur á sig og metur kosti sína og galla 

 Líður vel með það sem ég hugsa um mig, veit að ég á skilið það 

allra besta  

 Ég skilgreini orðið sjálfsmynd sem að það er hvernig þú lítur á þig 

og hvernig þú heldur að aðrir líti á þig 

 Hvernig ég get styrkt mig sjálf og hvernig ég lít á sjálfa mig 

 Skoðun manns á sjálfum sér og hvernig aðrir sjá mann 

 Hvernig þú sérð og hvernig þér líður með sjálfa þig 

 Álitið mitt á sjálfri mér 

 Hvernig þú sérð sjálfa þig og finnst þú vera 

 Bara vera ánægður með sig eins og maður er  
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Tafla 16 sýnir svör stúlknanna við opinni spurningu matskvarðans þar sem falast var 

eftir skilningi þeirra á orðinu ,,sjálfsmynd“. Meirihluti stúlknanna skilgreinir 

sjálfsmynd sem sýn, skoðun eða álit á því hverjar þær eru eða með öðrum orðum, 

hvernig þær líta sig. Einungis tvær stúlkur vísa í hæfni í skilgreiningu sinni: 1) ,, Það 

er það hvernig hver og einn lítur á sjálfan sig, þá hvernig skoðanir hann hefur um útlit 

sitt og hversu mikið hann telur sig vera færan um“ og 2) ,, Hvernig ég get styrkt mig 

sjálf og hvernig ég lít á sjálfa mig“. Þrjár stúlkur vísa í gildismat í skilgreiningum 

sínum og þá hvort orðið feli í sér mat á kostum þeirra og göllum eða áliti þeirra í eigin 

garð sem getur verið hvort tveggja, gott eða slæmt.  

 

Í grunninn er skilningur stúlknanna á sjálfsmynd sú hvaða augum þú lítur þig á meðan 

að fræðileg skilgreining felur einnig í sér það hvernig þú metur kosti þína og galla 

(Harter, 1999). Sjálfsmynd/þroski felur í sér mat á eigin hæfni. Sjálfsmyndin getur 

mótast eftir því sem manneskjan eflist að hæfni, styrk og persónuþroska. Listræn 

sjálfsmynd felur í sér mat á hæfni í listgreininni og hversu mikilvægur hluti sjálfsins 

listgreinin er. Sjálfsmynd listamanns felur í sér mat á hæfni til að starfa á listasviðinu 

og hafa af því tekjur.  

 

Með tilliti til þeirra þriggja rannsóknarspurninga sem settar voru fram í upphafi kaflans, 

má sjá að þegar kórmeðlimir svara einstökum atriðum matskvarðans kemur fram að 

mikill meirihluti stúlknanna (89%) segir að kórstarfið hafi mótað sjálfsmynd þeirrra, 

með öðrum orðum, haft áhrif á hvaða augum þær líta sig. Meirihluti þeirra (84%) hefur 

þroskað með sér listræna sjálfsmynd, telja að söngur sé nú stór hluti af sjálfi þeirra og 

þeim mikilvægur. Færri, eða rúmlegar tveir þriðju hlutar stúlknanna (68%) eru farnar 

að máta sjálfsmyndina við sjálfsmynd listamanns og upplifa sig sem 

söngkonu/tónlistarkonu. Með tilliti til framavænting er það rúmlega helmingur þeirra 

(52%) sem getur hugsað sér að starfa á sviði söngsins. Mikil dreifing milli aldursflokka 

kom fram í svörum stúlknanna þegar þær voru spurðar út í þetta atriði.  

 

Niðurstöður sýndu mun á svörum stúlknanna eftir menntunarstigi í söng. Meiri efa 

gætir í svörum stúlkna sem hafa lokið grunnstigi í söng um frama á sviði söngsins og 

sveiflast þær milli svarmöguleikanna ,,nokkuð ósammála“ og ,,nokkuð sammála“. 

Stúlkur sem hafa lokið miðstigi í söng taka skýrari afstöðu til framavæntinga og svör 

þeirra sveiflast á milli svarmöguleikanna ,,sammála“ og ,,mjög sammála“. Kórmeðlimir 
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Aurora sem hafa lokið miðstigi í söng telja þannig að þær hafi það í sér að geta starfað 

á sviði söngs, hafa trú á sér á sviði söngsins og telja sig hafa mikið að gefa á sviði 

söngsins. Hjá kórstúlkum sem hafa lokið grunnstigi í söng gætir meiri efasemda í eigin 

garð hvað þetta varðar eins og álykta má af svörum þeirra.  

 

Það er áhugavert að sjá þann mun sem hér kemur fram á ólíkum þáttum sjálfsmyndar. 

Þannig virðast stúlkurnar sjá þessa þætti sem aðskilda, það er Listræna sjálfið og 

Sjálfsmynd listamanns og enda þótt megi færa rök fyrir því að þessir þættir séu tengdir, 

er ekki sama sem merki hjá stúlkunum, milli þess að þær telji sönginn vera stóran hluta 

af sjálfinu og því að þær upplifi sig sem söngkonu/tónlistarkonu. Eins virðist 

sjálfsmyndin sem slík ekki gefa forspá um væntingar til frama, þótt ekki sé hægt að 

sannreyna það hér sökum smæðar úrtaks.  

 

Niðurstöður sýna að yngstu meðlimir Aurora, stúlkur á aldrinum 18 og 19 ára skera sig 

úr í svörum sínum á nokkrum af flokkum matskvarðans. Þetta eru flokkarnir Félagslegt 

samþykki, Úthald, Sjálfsmynd/þroski og Framavæntingar. Í þessum flokkum ber á 

nokkurri dreifingu svarmöguleika hjá þeim, þannig meta þær félagslegt samþykki ekki 

til jafns við eldri kórmeðlimi og sumar telja það ekki mjög mikilvægt. Þær meta vægi 

þátta sem styðja við úthald og áhugahvöt minna en hinar eldri. Það er munur milli þeirra 

og eldri stúlkna þegar þær meta þroskandi áhrif kórstarfsins. Til nánari greiningar var 

hópnum skipt í tvennt, í yngri hóp stúlkna á aldrinum 18-20 ára og eldri hóp stúlkna 21 

árs og eldri. Stúlkur í eldri hóp telja kórstarf hafa stuðlað að þroska og aukið sjálfstraust 

og persónustyrk þeirra í meira mæli en þær yngri gera. Það ber á mikilli dreifingu svara 

í öllum aldurshópum þegar kemur að væntingum til frama á vettvangi söngsins en áður 

hefur komið í ljós að það slíkar væntingar tengjast menntunarstigi í söng frekar en 

flokkuðum aldri stúlknanna. Mun meira samræmi kemur fram í mati stúlknanna óháð 

aldri þeirra á flokkunum, Hæfni, Ábyrgð og Listræn sjálfsmynd. Þannig meta stúlkur í 

öllum aldurshópum hæfni sína í kórstarfi vera góða, þær finna til ábyrgðar gagnvart 

þátttöku í kórstarfinu og telja upp til hópa sönginn og tónlistina vera stóran hluta af 

sjálfi þeirra. Athygli vekur að skýr mynd er til staðar í svörum stúlkna í flokknum 

Ánægja en þar víkur hópur stúlkna á aldrinum 18-19 ára frá mati hinna stúlknanna hvað 

varðar ánægju af þátttöku í kórstarfinu. Stúlkur 20 ára og eldri telja allar að kórstarfið 

veiti þeim ánægju, gleði og bæti líðan þeirra.  
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6. Niðurstöður III: Viðtöl við kórstjóra og 
kórmeðlimi Aurora 

 
Í þessum kafla eru niðurstöður eigindlegra viðtala við Sigríði Soffíu kórstjóra Aurora 

og átta kórmeðlimi Aurora settar fram í tengslum við eftirfarandi rannsóknarspurningar 

sem sumar eru hér endurteknar.  

      Sp. 1. Hefur langvarandi þátttaka í kórstarfi Domus Vox haft mótandi áhrif á   

      sjálfsmynd stúlkna á aldrinum 18-25 ára?   

Sp. 2. Hefur kórstarfið þroskað með þeim listræna sjálfsmynd?  

Sp. 3. Hefur kórstarfið þroskað með þeim sjálfsmynd listamanns og hefur það haft 

áhrif á væntingar til frama á sviði söngsins? 

Sp. 5. Hvaða áhrifaþætti má finna í bakgrunni stúlknanna sem hefur stutt við 

framgang þeirra í kórstarfinu og varnað brottfalli? 

Leitað var svara við rannsóknarspurningu nr. 4 í niðurstöðukafla I.  

 

Viðmælendur gefa hér innsýn í margt af því sem ofangreindar rannsóknarspurningar 

fela í sér og umfram það sem mögulegt er að fá fram með fyrirlagningu matskvarða. 

Frásagnir viðmælenda eru um margt ólíkar. Stúlkurnar ræða þátttöku sína í kórstarfinu 

og um reynslu sína á vettvangi þess. Þær ræða mótunaráhrif kórstarfsins á sjálfsmynd 

þeirra og þroska hins listræna sjálfs. Stúlkurnar segja frá áhrifum kórstarfsins og þeim 

áhrifum sem samvinna við aðra hefur haft á þroska þeirra sem einstaklinga. Að síðustu 

tjá þær sig um mótun eigin söngraddar, hvaða augum þær líta hæfileika sína nú til dags 

og væntingar til áframhaldandi starfa á sviði söngsins.  

 

6.1. Verndandi þættir ástundunar 
 

Kórinn Aurora hefur verið starfræktur í núverandi mynd í tvo vetur. Það hefur gengið 

vel en þar sem stúlkurnar eru á mismunandi aldri skortir óhjákvæmilega upp á 

stöðugleika. Stúlkurnar eru flestar í menntaskóla, þær eru mjög uppteknar og misjafnt 

hvað þær taka kórstarfinu alvarlega. Sigga Soffía ræðir samsetninguna í hópnum: 

Nú (…) hópurinn er bara svolítið að myndast. Það tekur alveg tvö, þrjú ár fyrir kór 

einhvern veginn og kórstjórann að fatta, hvernig er hópurinn. Skráðir meðlimir Aurora 

eru 31 en kjarninn eru kannski svona 16 stelpur sem eru alltaf, mæta alltaf og eru  

duglegastar svolítið. Hinar eru svona fiðrildi og eru enn þá svolítið að ákveða hvort þær 

ætli kannski frekar að vera í félagslífinu í menntaskólanum og svona. 
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Hún segir ástríðu vera til staðar hjá stúlkunum en að þær séu ekki allar tilbúnar að gefa 

sig að fullu í kórstarfið:   

 Já það er nóg að gera hjá þeim, ég finn alveg, vá það er rosa mikið að gera. Já [þær eru] 

mjög agaðar, þær eru það. En þær sem höndla þetta ekki, þær hætta. Þær sem vilja vera 

meira í félagslífinu þær hætta. Eftir eru alltaf þessar stúlkur sem eru svona, eru með 

mikinn metnað og með mikla ábyrgð innan kórsins (…) Já ég held að það sé svolítið 

svona alls staðar, líka þegar maður er í dansi, þá eru alltaf einhverjar alveg tilbúnar á 

meðan sumar eru svona, ,,nei æi, veit ekki“ og fela sig í fjórðu röð og þykjast ekki sjást. 

 

Sigríður Soffía segir áskoranir í kórstarfinu hafa verið margvíslegar. Hún gerir 

töluverðar faglegar kröfur en þarf ávallt að hafa í huga að kórmeðlimir eru í þessu af 

áhuga einum saman. Aurora er áhugamannakór og tími kórmeðlima oft af skornum 

skammti. Hún telur ábyrgð vera einn af verndandi þáttum ástundunar:  

Þær eru á þessum aldri þannig að þær skiptast svolítið á um að mæta, eru að læra að 

taka ábyrgð en samt búa heima hjá foreldrum (…) Þetta er svolítið öðruvísi en að vera 

kannski fimm árum yngri og þá ertu bara keyrð í kór ,,gjörðu svo vel, ég sæki þig eftir 

klukkutíma og góða skemmtun“. Þarna mæta þær sjálfar og skrópa af því að þær eru 

kannski að gera einhver verkefni í menntaskóla (…) Þær eru í fullt af öðru og stundum 

fær kórinn smá að finna fyrir því, að mætingin er kannski ekki alveg nógu góð.  

 

Stúlkurnar voru beðnar um að meta hvort eitthvað í þeirra fari hefði stutt við ástundun 

þeirra og varnað brottfalli úr kórnum, fyrst á árunum þegar þær voru í Stúlknakórnum 

og svo aftur nú í starfi Aurora. Þær nefna margar að tónlist hafi fylgt þeim frá blautu 

barnsbeini og sú umgjörð sem var til staðar innan kórstarfsins hafi hentað þeim vel. Á 

yngri árum hafi stundum komið leiði í einhverjar þeirra en ekki þannig að þær hafi 

viljað hætta. Stúlkurnar nefna að eftir því sem þær urðu eldri hafi álag vegna 

tónlistarnáms, íþrótta eða annarra tómstunda aukist og þær hafi á ákveðnum tímapunkti 

tekið meðvitaða ákvörðun um að halda áfram í söngnum og kórstarfinu. 

 

Birta lýsir hér aðhaldi af hálfu aðstandenda sem lögðu áherslu á samviskusemi og góða 

ástundun. Henni fannst það stundum erfitt þegar hún var yngri. Hún segir: 

Kannski bara stundum sem tíminn, þegar manni langaði bara stundum að leika, þá 

þurfti maður að fara á kóræfingu. En það var eitthvað þannig með allt, ef maður þurfti 

að fara á fótboltaæfingu en langaði að vera að leika. Ég held að það sé bara eina. 

Langaði frekar að leika þegar ég var yngri og þurfa ekki alltaf að mæta alltaf og svona 

(…) Þegar ég var 15 ára fór ég í Hamrahlíðarkórinn, var þar í tvö og hálft ár (…) Ég 
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var alltaf hér á sama tíma þannig að þetta var orðið svolítið mikið. Já þetta var alltof 

mikið. Ég var mjög sátt að taka þessa ákvörðun, að hætta á öðrum staðnum. 

 

Birta var í píanónámi en hætti því þegar hún byrjaði í menntaskóla. Hún segir: 

Ég var líka hætt í píanóinu. Einhvern veginn á þessum árum verður maður að taka 

ákvörðun, ætla ég að verða píanisti eða ætla ég að verða söngkona. Ég ætlaði aldrei að 

verða píanisti.   

 

Guðný lýsir tímabili þar sem hún þurfti að forgangsraða í lífi sínu og velja hverju hún 

ætlaði að sinna og hverju að sleppa. Hún segir:   

Ég var í íþróttum og á tímabili var ég sko í fótbolta, kór, einsöng og á celló og það var 

rosa mikið. Og það kom þarna tímabil þar sem ég var (…) mjög þreytt og dáldið svona 

bara ergileg. Af því sko að þreyta og mikið álag hafði rosa mikil áhrif á mig. Það kom 

bara tímabil þar sem ég þurfti bara að ákveða, þú veist, hvort ég, eða hvað ég vildi. Og 

þá þurfti ég bara að hætta Ég hætti í cellóinu, ég fann að það var ekki alveg mín hilla 

síðan hætti ég bara seinna meir í fótboltanum. Og þarna þá átti bara söngurinn mig alla 

(…)  Já mér fannst ég þurfa að taka ákvörðun með sönginn og ég þarna, af því ég 

hugsaði þetta mikið og ég hugsaði. Hvað er það sem ég actually, þú veist, ég hlakka til 

að gera. Eða hvar líður mér best. Ég fann að mér, ég var byrjuð að kvíða að fara á 

fótboltaæfingar en mér leið alltaf vel þegar ég var að fara á kóræfingar. Þú veist, það 

var allt annað. Það var bara eins og að drekka vatn fyrir mig. Af því að ég vissi að það 

var mín sterka hlið sko.  

 

Harpa lýsir því hvernig hún tók kórinn fram yfir aðrar tómstundir. Hún segir sig aldrei 

hafa langað til að hætta í kórstarfinu:  

Aldrei, þú veist ég iðkaði líka ballet og hef verið í handbolta í nokkrar vikur og svona 

prófað alls konar annað. En kórinn hefur alltaf verið í fyrsta sæti. Ég hef aldrei einu 

sinni pælt í því að vilja hætta þannig, en auðvitað fær maður stundum svona ,,oh ég 

nenni ekki á æfingu núna“ eða eitthvað svoleiðis. En það hefur aldrei, ég hef alltaf 

viljað halda áfram í kór. Mér hefur alltaf þótt rosa vænt um kórstarfið og það hefur 

gefið mér rosa mikið, finnst mér.  

 

Kristín lýsir góðum stuðningi móður sinnar sem hvatti hana og systur hennar til 

ástundunar þegar þær voru yngri:  

Ég veit það ekki, ég vildi kannski hætta þegar ég var yngri en eins og með systur mína. 

Hún var í handbolta og mikið að keppa bara út um allt. Hana langaði oft að hætta en 
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mamma bara lét hana alltaf bara vera áfram og ég held að mamma hafi einhvern tímann 

gert það við mig í kór líka. En við erum báðar mjög þakklátar fyrir það (…) Bara svona 

vissi að það væru mistök ef við myndum hætta í einhverju svona. Já þegar maður er 

svona lítill, þá heldur maður að lífið sé bara að leika sér og svona. Maður hefur svona 

skrýtna forgangsröð. 

 

Kristín segir að hún hafi þurft að taka ákvarðanir um eigin forgangsröð þegar hún var 

orðin eldri. Hún þurfti að takast á við áskoranir í námi og álag var mikið. Hún segir: 

Já og svo þegar ég var í grunnstigsnáminu þá þurftum við að vera í tónfræðitímum og 

læra svo mikið og sko, þessi stig eru mjög erfið. Þú þarft að læra tíu lög og þú þarft að 

læra þau á alls konar tungumálum og svona (…) og þetta er mjög krefjandi. Sko ég 

þurfti, ég var líka í dansnámi á sama tíma og byrja í MH og þetta var bara allt of mikið 

og ég þurfti bara að segja upp einhverju einu. Og það þurfti að vera dansinn af því að 

ég var komin svo langt í söngnum og búin að vera þetta lengi. Ég var bara búin að vera 

hérna svo lengi og mamma var líka búin að standa mikið með mér. Og henni fannst 

alltaf þetta svona mikilvægara og ég er alveg sammála henni núna (…) en strax og ég 

kom hingað… í grunnstig og hætti í dansinum. Þá fékk ég alveg, ég útskrifaðist með 

hæstu einkunn af grunnstigi og það gekk allt svo vel.  

 

Svo nefnir Kristín að hún meti stjórnendur mikils og að þeir hafi ekki hvað síst stuðlað 

að áhuga hennar og ástundun:  

Já bara eins og Magga og Sigga Soffía, þær eru báðar svo miklir artistar og svona. 

Hugsa mikið í gegn og eru ótrúlega klárar og (…) ég veit ekki, ég held að ég hefði ekki 

enst svona lengi ef það hefði ekki verið Magga eða Sigga. Mér finnst það ótrúlega 

gaman og svo eru þær með svo flott viðhorf og sjónarmið með lífið og bara allt. 

 

Sigga Soffía telur ákveðinn kjarna stúlkna vera til staðar innan kórsins sem hafi ástríðu 

og mikinn metnað fyrir starfinu. Þær finni til ábyrgðar sem endurspeglast í góðri 

ástundun og virkni þeirra í kórstarfinu.  

 

Guðný hefur verið lengi í kórstarfinu og er ein af burðarstoðum Aurora. Hún byrjaði 

ung í Stúlknakórnum og valdi kórstarfið markvisst umfram annað á sínum tíma, því það 

var orðið svo stór hluti af hennar lífi. Hún segir:  

Ég byrjaði í kórnum ellefu ára og svona samanlagt hef ég tekið mér pásu í eitt ár en 

það er ekki mikið meira. Ég tók kórstarfið þarna í tvö ár, bara það og síðan byrjaði ég 

strax í einsöngsdeild sem var þá svona unglingasöngdeild (…) fyrst þarna 12 ára, þá 



 

77 
 

þurfti ég alla vega að velja eitt sem ég þyrfti að hætta í og það var cellóið (…) Í 

fótboltanum þá var það bara svoleiðis að þjálfarinn átti sín uppáhöld sem honum fannst 

bestar og ég fann að þar fékk ég engan stuðning (…) en ég fann að á endanum þá var 

bara kórstarfið miklu meiri og stærri partur af lífi mínu. Og eitthvað sem ég hefði viljað 

og sá framtíð í. 

 

Guðný nefnir hvað henni þyki vænt um að fá að taka þátt í að móta Aurora og að 

kórstarfið sé henni mjög mikilvægt. Hún segir:  

Ég fann að það (…) af því ég fann hvað það skipti mig ótrúlega miklu máli þessi kór. 

Mér þótti svo vænt um hann og þykir og þarna fannst svo gaman að vera partur af 

einhverju, eitthvað sem við gerðum. Svona ekki bara eitthvað sem þú veist, jú Sigga 

Soffía og Magga stofnuðu hann en þú veist, þetta var svo mikið eitthvað, eitthvað litla 

verkefnið okkar (…) Og það var það sem ég fann að mér fannst eitthvað svo jákvætt 

við þetta, við vorum svo mikið í tengingu við allt saman sem var að gerast.  

 

Harpa nefnir samheldnina sem fór að myndast innan hópsins sem styrkir þá félagslegu 

heild sem kórinn er, þegar kórmeðlimir hittast reglulega og stefna að sameiginlegu 

markmiði söngstarfsins. Harpa segir:  

Þegar maður byrjaði svona virkilega að kynnast, þá varð þetta meira svona hópur. Þetta 

erum við, við erum allar í menntaskóla og við erum allar saman í kór og þá einhvern 

veginn myndaðist svona smá stemning. Kannski ekki fyrir þær sem mættu illa en það 

er algjörlega bara þeirra missir skilurðu. Því mér fannst þetta Áróru starf einhvern 

veginn gefa þessum kór svo miklu meiri heild. Við urðum allar nánari og við höfðum 

árshátíð saman og maður kynnist stelpunum og svo erum við nokkrar að fara saman til 

Ítalíu og búnar að plana að stelast í sundlaugina um nóttina og eitthvað svona (…)  Þetta 

er fyrsta árið, þetta er fyrsta kynslóðin sem fær að vera með Árórur. Mér finnst það 

einmitt svo, ég er svo stolt af því að það verður einhvern tímann seinna sem Magga er 

að segja frá, já Harpa og Guðný, þær voru nú fyrsta árið í Árórunum. En það er aldrei 

eitthvað svona hópastúss, við erum aldrei, ég hef aldrei fundið fyrir því að eitthvað 

margir séu baktala einhverja ákveðna skilurðu. Þú veist ég hef aldrei upplifað neitt 

þannig.  

  

6.2. Kórstarf og mótun sjálfsmyndar 
 
Viðmælendur voru spurðir um hvort kórstarfið hefði mótað sjálfsmynd þeirra og þá 

með hvaða hætti. Þar sem fyrri hluti spurningar felur einungis i sér svarmöguleikana já 
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eða nei, var lagt upp úr þeirri skilgreiningu á sjálfsmynd sem felur í sér áhrif þroska og 

mat á hæfni á sviði söngsins.  

 

Sem kórstjóri gerir Sigga Soffía faglegar kröfur og enda þótt hún einbeiti sér að kórnum 

í heild sinni, reynir hún að draga fram styrkleika hverrar stúlku. Það ýtir undir 

ábyrgðarkennd, stuðlar að persónuþroska og þá upplifun að hver og ein sé mikilvægur 

hluti hópsins. Hún segir: 

 Já mér finnst mikilvægt, ég hugsa rosalega mikið um samhljóm og bara að hljóma 

einhvern veginn eins og heildstætt hljóðfæri. Leyfa samt hverri og einni rödd að njóta 

sín og reyna einhvern veginn að ekki alltaf láta vera tvær og tvær í hverri rödd sem eru 

svona leiðtogar. Reyna að fá fram svona ,,ég skipti máli“. 

 

Sigga Soffía segir að það sé oft freistandi fyrir stúlkur að fela sig innan hópsins og láta 

hinar um að mæta áskorunum söngsins. Hana langar til að hvetja þær til að stíga meira 

fram svo sjálfstraust þeirra styrkist:  

Já mér finnst það svolítið mikilvægt. Þetta er hópastarf, þú ert ein af þrjátíu og það er 

ótrúlega auðvelt og þægilegt fyrir sumar að finna svona, ,,ef ég geri ekki þennan tón þá 

æi, hún tekur hann bara, hún nær þessum háa tóni“. Maður sér þessa týpur og þær svona 

láta hinar um þetta, eins og mamma segir stundum. Svona farangur (…) já eða 

fylgisveinn og svona  ,,Það skiptir ekki máli ef ég mæti ekki á þessa tónleika“ (…) en 

um leið og þú finnur að ,,ég skipti máli“, þá í leiðinni kemur þú kannski með aðeins 

meiri ábyrgð og ert ekki að beila á tónleika, viku fyrir tónleika. Og þá minnkar líka 

ábyrgðin á stúlkunni sem þarf alltaf að standa sig, á hverjum einustu tónleikum. Því ég 

var svolítið sú stúlka, bæði hjá mömmu og líka í öðrum kórum. Um leið og ég sagði 

,,ég kemst ekki“ þá varð kórstjórinn bara svolítið hræddur.  

 
Sigga Soffía nefnir að fáeinar stúlkur myndi burðarstoðir Aurora og enda þótt þær valdi 

því hlutverki með ágætum, telur hún það svolítið ósanngjarnt í þeirra garð til lengdar. 

Hún nefnir að það geti stuðlað að því að stúlkur feli sig á bak við þessar öruggu og stígi 

aldrei skrefið í átt að meira sjálfstæði innan kórsins. Hún ræðir leiðir til að mæta þessu:  

Já ég finn það líka að ég treysti líka mikið á þær stúlkur, ég nefni hér þrjár því þær 

standa alltaf á ákveðnum stöðum og ég myndi vera mjög hrædd ef þær kæmu ekki á 

tónleikana. Og það er líka svolítið ósanngjarnt gagnvart þeim. En þú veist þetta er 

svolítið svona. En mér finnst líka mikilvægt að finna, fyrir [hinum stúlkunum]. Þær 

mæta alltaf og röddin þeirra er rosalega tær og falleg en kannski heyrist hún ekkert 

eitthvað. Eins og í messum, við höfum verið að mæta einu sinni í mánuði og þá skiptast 
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þær á um að mæta. Og í seinustu messu mættu einmitt þær sem ég vildi einmitt að 

myndu blómstra og þær blómstruðu. Það voru reyndar tvær þarna mjög vanar, en já, þá 

heyri ég líka, já þær geta þetta alveg (…) Við höfum stundum unnið með smá svona 

spuna. Gerum kannski einhverjar litlar raddir innan í hljóm og þá sér maður alveg 

hverjar þora og hverjar þora ekki. Og það er er ekkert af því að þær eru skræfur eða 

geta ekki sungið, heldur bara svona. Maður þarf að komast út úr þessari skel. 

 

Það er ljóst að kórstjórinn leggur sitt af mörkum til að stuðla að þroska kórmeðlima á 

vettvangi starfsins. Stúlkurnar voru spurðar um hvort þær teldu að kórstarfið hafi 

þroskað þær og hvort þær telji mikilvægt að hafa trú á eigin getu þegar tekist er á við 

verkefni í söngstarfinu. 

 

Anna lýsir því að hafa ekki verið með mikið sjálfstraust til að byrja með, hún hafi unnið 

með það og telji mikilvægt að hafa trú á eigin getu. Hún segir:  

Já alveg, þegar ég var að byrja í kórnum þá var ég ekki með mikið sjálfstraust og ég 

tek alveg eftir því með yngri stelpurnar (…) ég var ekkert með svona sjálfstraust (…) 

svo hefur Magga tröllatrú á manni og sannfærir mann um allt. Já og líka ef Magga biður 

mann um eitthvað, þá segir maður já (…) já algjörlega, já það skiptir mjög miklu máli. 

Maður er alltaf að koma fram, maður er að gefa af sér, maður er að sýna hluta af sjálfum 

sér þannig að maður þarf að hafa trú á því sem maður er að gera (…) Maður er svo 

miklu meira að gefa af sér þegar maður er að syngja fyrir framan fólk heldur en þegar 

maður er spila á hljóðfæri. Þú ert ekki að ýta á einhverja takka á píanóinu (…) með 

sönginn, þá ertu bara, þú ert bara alveg þú sjálfur (…) ég var mjög mikið inni í mér en 

búin að vinna mjög mikið í því (…) Þetta er náttúrulega rosa mikill agi. Þurfa að standa 

þarna, treysta á sjálfan sig, horfa á stjórnandann, fylgja öllu. Maður lærir að hlusta á 

sig og líka svolítið að treysta á sjálfan sig. Já maður getur ekki alltaf verið í kór og 

hugsað bara ,,ég syng eins og þessi“. Maður þarf að vita hvað maður er að gera.  

 

Birta nefnir mikilvægi þess að eiga sér stað þar sem manni líður vel og finni til öryggis, 

sem hún gerir í kórstarfinu. Hún segir:   

Það er mikilvægt að vera með góðar fyrirmyndir, þannig að manni líði vel (…) Já og 

algjörlega, að eiga sér stað þar sem maður er alltaf bara öruggur með sig. Af því maður 

fer stundum í  til dæmis myndlist og dans og maður er ekki alveg öruggur þar. Og svo 

hugsar maður hingað og já ég hlakka svo til að fara á æfingu því ég get verið alveg slök 

og örugg með mig. Já algjörlega. 
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Birta nefnir líka þroskandi áhrif kórstarfsins og að það hafi átt þátt í að veita henni 

ómetanlega reynslu og auka með henni víðsýni. Hún segir:  

Ég held að kórinn hafi þroskað mig, sko alveg mikið. Ferðalögin og svona, maður fær 

alveg öðruvísi heimsmynd ef maður pælir í því. Þetta er svo alþjóðlegt tungumál. Að 

geta hitt aðra krakka til dæmis, sungið með þeim sömu lögin. Þetta er eins og maður 

læri allt annað tungumál, einhvern veginn.. maður getur lesið nótur og texta og þú getur 

talað við einhvern frá Kína og hann getur lesið það sama og þú (…) Það er mjög mikið 

sem maður hefur lært og hjálpað manni.. og líka sjálfstraust, að geta, já ég finn alveg 

mikið fyrir því. Ég er glöð að kunna, að geta lesið nótur sko. Og geta sungið með öðru 

fólki. Mér finnst það gefa mér mjög mikið.  

 

Dagný var tímabundið í Stúlknakórnum og  kom aftur í kórstarfið eftir langt hlé. Hún 

telur að kórinn hafi þroskað hana og að hún hafi öðlast persónustyrk meðal annars 

vegna þátttöku í söngstarfinu. Hún segir:  

Ég er búin að vera í þessu kórstarfi í svona 6-7 ár. Ég byrjaði með vinkonu og var í tvö 

ár en þegar hún hætti, þá hætti ég líka (…) hún nennti þessu ekki lengur og ég bara 

fylgdi með (…) Ég átti mjög erfitt í grunnskóla, lenti í einelti (…) svo kom ég aftur þú 

veist. Ég var mjög innilokuð þegar ég byrjaði, ég hef bara opnast mjög mikið. Það 

hjálpar mjög mikið að vera í kór. Það er til dæmis að syngja einn er rosalega erfitt, að 

syngja með öðrum, þá geturðu treyst á aðra (…) Söngurinn er það sem lyftir mér upp, 

kemur mér í gott skap. 

 

Dagný nefnir líka að hún hafi fengið hvatningu frá Margréti sem hún telur mikilvæga:  

Það sem hjálpar er að Magga er svo góð í, skilurðu, hún finnur alltaf eitthvað sem er 

gott við þig. Alltaf þegar þú gerir eitthvað æðislegt þá segir hún það. Jafnvel þó það sé 

bara einhver einn að hvetja mann, það hjálpar mjög mikið, bara frá minni eigin reynslu. 

 

Það má ekki draga úr þeim áhrifum sem ein manneskja hefur á aðra og að mati 

Margrétar Pálmadóttur, þá getur kennari haft mikil áhrif á nemendur sínar og verður 

meðal annars að gæta þess að hann tali aldrei niður til þeirra. Stúlkurnar taka eftir þessu 

og Emilía nefnir Margréti sem manneskju sem hafi haft mótandi áhrif á sjálfsmynd 

hennar og sjálfstraust. Hún segir:  

Magga er svo einstök. Hún er einhvern veginn, hún svona þekkir hvern einasta, hverja 

einustu manneskju sem er hjá henni og það alveg svona boostar sjálfstraustið ef að hún 

segir eitthvað svona persónulega við mann. Og svona, sjá hvernig hún tekur eftir öllu 

og þá einhvern veginn verður maður svona ,,ójá ég er hérna líka“, einhvern veginn eða 
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,,ég skipti máli“. Ég meina það gera það örugglega ekki allir. Ég meina, ég æfði fótbolta 

og þá var þjálfarinn svolítið í því að svona.. Þá voru bara einhverjar lykilmanneskjur 

sem skiptu máli og svo skiptu hinar alveg máli, en það var bara allt öðruvísi komið 

fram við þær (…) en það er eitthvað. Það þarf bara svo lítið til svo að fólk fatti, svo 

maður ,,já ég skipti máli“. 

 

Emilía nefnir einnig öryggi og ákveðna þjálfun við að koma fram en tengir það við 

þætti í eigin fari sem hún hefur lært að vinna með, þar með talið hugarfarið. Hún segir:  

Ég hef alltaf verið örugg að koma fram en líka bara svona (…) ég hef aldrei átt í 

erfiðleikum með að koma fram. Ég er bara meðvituð um að þetta er allt einhvern veginn 

inni í hausnum á mér, þannig að ef að það er eitthvað sem er ekki að virka, þá er það 

bara ég sem þarf að stilla eitthvað. Það er ekki einhvern veginn (…) ég ræð því 

eiginlega hvernig mér gengur (…) af því ég veit eiginlega alltaf hvernig ég vil gera 

hlutina og ef að, eins og ég segi, ef eitthvað er ekki að virka þá er það hugarfarið. 

 

Guðný lýsir mjög styðjandi áhrifum frá aðstandendum sínum og að hún hafi haft gott 

veganesti að heiman. Á vettvangi söngsins hefur hún þó þurft að takast á við áskoranir, 

efast um eigið ágæti og þurft að vinna sig í gegnum það. Hún segir:  

En það var alltaf verið að segja mér, heiman frá (…) Það var alltaf verið að peppa mann 

og byggja upp sjálfstraustið og mér leið alltaf einhvern veginn vel, ég átti góða vini 

(…) ég vissi alltaf að ég hefði hæfileika og þú veist, væri góð í þessu og ég væri alveg 

með fallega söngrödd (…) Mér líður vel og ég hef náttúrulega fengið, hef fengið hrós 

í gegnum tíðina. En það kom tímabil þar sem ég var einhvern veginn, bara alltaf að 

bera mig saman við aðrar manneskjur og þá aðrar í söngdeildinni og leið bara eins og 

þær myndu ná miklu lengra en ég og þær væru miklu betri og (…) af hverju væri ég þá 

að gera þetta? En síðan bara kom alltaf eitthvað… það var bara ég að byggja sjálfa mig 

upp og mitt sjálfstraust og er bara svo þakklát hvernig ég hef einhvern veginn vaxið í 

gegnum þetta. Að sjá þetta ekki sem keppni og samgleðjast (…) og þetta var ekki bara 

ein manneskja, þetta voru alltaf einhverjir. En síðan bara, eftir að hafa verið í svona 

starfi með öllum þessum yndislegu stelpum, bara í svona langan tíma. Þá geturðu ekki 

annað en samglaðst og bara þér þykir svo vænt um þær. 

 

Harpa er ein af þeim stúlkum sem hafa verið lengi í söngstarfi Domus Vox og byrjaði 

í Stúlknakórnum ung að árum. Hún fann sig í starfinu og lýsir miklu öryggi þar:  

Sérstaklega þegar ég var yngri þá var ég með alveg sérstaklega mikið öryggi í þessum 

kór. Og einhvern veginn, við vorum alltaf tvær og við einblíndum á að hlusta á Siggu 
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Soffíu og lærðum öll lögin og vildum gera okkar besta, því við vorum ungar. Ég og 

þessi vinkona mín, við vildum alltaf gera svo vel (…) úr því að þetta er svo náið manni 

og þetta er röddin þín og þú getur ekki breytt henni. Þetta er bara þú að sýna þig, þetta 

er ekki eins og að spila á píanó og eitthvað svona þú veist. Þetta er bara þitt hljóðfæri.  

 

Harpa þurfti að takast á við áskoranir í söngnámi sínu. Rödd hennar fór í gegnum 

breytingarskeið sem er þekkt meðal ungmenna þar sem bil myndaðist milli efra og 

neðra sviðs sem hún vann á með tímanum. Hún segir:  

Ég og vinkona mín, við vildum alltaf gera okkar besta og mér leið líka þannig í 

einsöngnum. Ég vildi læra og mig langaði að læra að syngja ein og svona. En svo um 

leið kom einmitt þetta breytingarskeið, þar sem röddin mín fór að breytast. Því að 

stelpur fara líka í mútur en það er minna, það heyrist ekki jafn mikið. En þá komu svo 

mikil bil, sem sagt á milli beltisraddarinnar minnar sem sagt neðra sviðs og efra 

sviðsins. Já þá kom sem sagt rosa mikið bil þar á milli. Það voru bara nokkrir tónar sem 

ég bara höndlaði ekki að syngja. 

 

Harpa upplifði þarna óöryggi og þessi reynsla hafði áhrif á sjálfstraust hennar:  

Og ég þurfti svona að vinna það einhvern veginn upp skilurðu. Ég veit að það eru mjög 

margar stelpur sem hafa einmitt líka, þetta hefur líka gerst fyrir þær, þegar þessar mútur 

hjá stelpum koma sko. Þannig að það var í eina skiptið þegar ég var eitthvað óörugg 

eða leit svona á mig eins og ég væri kannski ekki nógu góð að syngja og svona. En 

þegar ég var að byrja bara, alveg upp að grunnstiginu þá var ég alltaf rosa örugg með 

mig. Ekki af því að ég leit rosa stórt á sjálfa mig heldur svona, þú veist ég vissi að ég 

var ekkert léleg í þessu. Mér fannst þetta gaman og ég hafði ástríðu fyrir þessu. 

 

Kristín á söngnám að baki og segir margt við sönginn hafa veitt sér sjálfstraust. Á 

vettvangi kórsins nefnir hún ferðirnar til Ítalíu. Hún segir:  

Þú veist fara til Ítalíu og allt þetta. Það er líka búið að gefa mikið sjálfstraust (…) já og 

þetta, ég er alltaf syngjandi, ég var bara svona með allt í lagi rödd en ég var með 

áhugann. Og svo núna þú veist, er ég búin að læra að syngja miklu betur.  Röddin mín 

hefur bara þroskast, ég syng miklu betur núna en ég söng þegar ég byrjaði. 

 

Júlía er líka ein þeirra sem hafa verið hvað lengst í kórstarfi Domus Vox. Hún er með 

aðra reynslu en hinar stúlkurnar og segir kórstarfið hafa átt gríðarlega mikinn þátt í að 

móta sjálfsmynd hennar og styrkja hana persónulega. Hún segir:  
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Ég hef alltaf haft voða gaman að syngja (…) já það er eiginlega það mikilvægasta í 

lífinu mínu fyrir utan bara fólkið (…) Svo lendi ég í slæmu einelti í grunnskólanum 

þannig að kórinn, ég fann aldrei fyrir neinum mismun þar. Þú veist, ég var bara ég og 

ég fékk bara að vera þar sem ég gat verið, en ég fékk ekki að vera það í skólanum (…) 

ég veit ekki hvar ég væri ef ég hefði ekki haft þetta, já ég veit það ekki. Ég væri alla 

vega ekki eins virk og ég er (…) Náttúrulega heima þá vissi ég alveg að það var ekkert 

að mér skilurðu, en svona út á við. Þá var þetta í fyrsta skipti þar sem ég upplifði mig 

ekki öðruvísi. Það bara bjargaði mér. 

 

6.3. Mótun listrænnar sjálfsmyndar 
 
Stúlkurnar voru spurðar hvort þær telji að kórstarfið hafi mótað sjálfsmynd þeirra 

þannig að þær telji að söngur og tónlist sé nú stór partur af þeim og mikilvægur þeim í 

daglegu lífi. Þær segja frá því að mikill tími hefur farið meðal annars í söngnám og af 

því má álykta að söngur sé þeim mikilvægur.  

 

Anna á að baki nám í píanóleik og einsöng þannig að tónlist hefur verið hluti af lífi 

hennar frá því hún var barn. Hún nefnir þetta hér:  

Ég byrjaði í stúlknakórnum þrettán ára og var í nokkur ár og er að koma núna aftur eftir 

pásu. Ég held að ég hafi verið svona sex ár í kórnum og verið í einsöngnum svona í 

fimm ár (…) Það hefur farið rosa mikill tími í þetta og þetta er búið að vera rosalega 

stór hluti af mínu lífi. Þannig að það var mjög skrýtið þegar ég var alveg tónlistarlaus í 

fyrra. Það passaði bara ekki (…) Mig langar að gera meira í sambandi við tónlistina, 

ég veit, ég er að átta mig á því hvað tónlistin er mikill hluti af mér. 

 
Birta hefur verið viðloðandi söng og tónlist frá unga aldri og lokið miðstigi í söng í 

sönghúsi Domus Vox. Hún er ein af burðarstoðum Aurora og segir vináttu milli 

stúlknanna hafi myndast hjá nokkrum þeirra strax um sex ára aldur. Hún segir: 

Það var mjög gaman að kynnast svona vinkonum utan skóla, svona góð breyting. 

Margar sem eru búnar að vera hérna frá því ég var sex ára. Skapaðist algjörlega svona 

góður félagsskapur (…) búin að prufa líka aðra kóra og svona, kynnast því og vera í 

blönduðum. Mér leið alltaf vel í kórnum, já alltaf ég myndi segja það. Það var svolítið 

öðruvísi þegar við skiptum um kórstjóra í 2-3 ár (…) það voru svona öðruvísi nálganir, 

svona á hljóðfærið kór. Svo byrjaði ég að læra að syngja þrettán ára og leið bara 

ótrúlega vel hjá henni [söngkennaranum]. Svo prufaði ég að skipta um söngkennara og 
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það einmitt, hentaði ekki eins vel. Já ég lærði alveg þangað til ég var 19 ára og þá 

stoppaði ég í einkatímum. 

 

Dagný stefnir á nám í leiklist en á að baki þátttöku í kórstarfinu og söngnám. Hún hefur 

tekið framförum á sviði söngsins en aðrir hlutir toga í hana á kostnað kórstarfsins. Hún 

segir:  

Bara eins og með mig, ég kem í kórinn á miðjum vetri og þá segir Magga Pálma við 

mig ,,þú þarft að koma í einsöngsnám“. Hún bara nær í mig og ég byrja þar í 

einsöngsnámi (…) Maður byrjar og hugsar ,,á ég að syngja?“ en núna syng ég bara 

geðveikt vel einsöng, þú veist röddin mín er komin út. Mig langar sko að gera meira, 

syngja meira en maður hefur ekki tíma því maður er að gera svo mikið.  

 

Emilía stundaði tónlistarnám, hefur lokið miðsstigi í söng og saknar þess ef hún hefur 

ekki sönginn í kringum sig. Hún segir:  

Fyrst var ég svona ,,æ af hverju kór“, ég var bara svona fordómafullur krakki en svo 

var þetta ótrúlega gaman strax. Maður lærir ótrúlega mikið af svona (…) miklu meira 

en ég geri mér grein fyrir held ég. Og svo byrjaði ég í söngnámi hérna fyrir þremur 

árum (…) Ég hætti í tónlistarnámi en ég hélt áfram í kórnum. Þetta er bara, ég sakna 

þess að vera ekki í honum. Já, ef ég er í sumarfríi eða eitthvað (…) það er bara svo gott 

að fá aftur þessa rútínu. Að syngja einu sinni eða tvisvar í viku. Já líka, það er einhvern 

veginn, bara að vera með alla tónlistina í kringum sig. Í stað þess að vera einn bara. 

 

Guðný þakkar söngnum og kórstarfinu því hvaða manneskja hún er í dag og dregur 

mikilvægi þess ekki í efa: 

Já algjörlega sko. Ég held að mitt bara, eins og ég segi, sjálfstraust og allt þetta 

[kórstarf] hafi virkilega byggt mig upp og gefið mér þetta sem ég er í dag. Gert mig að 

þeirri manneskju sem ég er í dag. Já af því að ég er núna manneskja sem er ánægð í 

mínu eigin skinni og ég er hamingjusöm (…) og mér líður vel og ég hef alltaf verið að 

segja við mömmu mína (…) af því að, nú trúi ég á æðra svona, guðsblessun að ég hafi 

farið í kórinn. Og það hefur hiklaust gert mig að þeirri manneskju sem ég er í dag og 

gert það að verkum að ég er hamingjusöm og mér líður vel. Það er hundrað prósent að 

þakka kórnum og kórstarfinu og öllu þessu sem það hefur gefið mér (…) af því að þetta 

er ekki bara, fyrir mér er þetta ekkert hobbý. Fyrir mér er þetta eitthvað sem ég væri til 

í að vinna með og þú veist, hef verið að gera það undanfarin ár og það finnst mér líka 

svo gaman. 
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Harpa hefur prófað aðrar tómstundir í gegnum tíðina en hjá henni er kórinn og 

söngurinn í fyrsta sæti. Hún lýsir söknuði ef langt líður milli þess að hún mæti á æfingar:  

Ég byrjaði í kórnum svona 8-9 ára og ég hef verið þar alltaf síðan (…) ég byrjaði í 

einsöng svona tólf ára í svona unglingadeild svo tók ég grunnstigið og var að klára 

miðstigið. Ég byrjaði fyrst hjá Guðrúnu og var þar í eitt ár svo flutti ég mig yfir til 

Möggu (…) ég hef prófað aðrar tómstundir en kórinn hefur alltaf verið í fyrsta sæti. Ef, 

ef ég er til dæmis ekki búin að mæta lengi í kór og eitthvað búin að vera ótrúlega 

upptekin, þá fæ ég svona.. ohh, ég sakna þess sko. Og mér finnst gott að koma og 

syngja og bara vera þarna með öllum og Möggu Pálma og bara einhvern veginn, vera 

þarna bara. 

 

Harpa nefnir hvað andrúmsloftið í sönghúsi Domus Vox er styðjandi og margar af 

stúlkunum hafa litið á það sem nánast sitt annað heimili. Hún segir:  

Þú veist, það er líka svo mikil orka, sérstaklega frá Möggu skilurðu. Bara hún er 

náttúrulega ótrúleg, þú veist hún er engum lík (…)  já og ég held líka sko þó að það sé 

skrýtið að segja það, þá kemur það líka bara fyrir nærveru hennar, ekki endilega bara 

kórnum. En þegar þú tengir þetta einhvern veginn svona saman, þá verður þetta 

einhvern veginn svona. Sérstaklega þegar þú ert búin að alast upp hjá henni. 

 

Kristín hefur verið í kórstarfinu stóran hluta ævinnar og segir sönginn og kórstarfið hafa 

mótað hana og gert hana að þeirri manneskju sem hún er í dag. Hún segir:  

Ég var sex ára þegar ég byrjaði og er búin að vera í kórstarfinu í fimmtán ár. Ég byrjaði 

í söngnámi, byrjaði bara í unglingadeildinni og hef alltaf haft sama söngkennarann (…) 

mér finnst bara gaman að syngja og þá geri ég það. Svo finnst mér líka bara að ég veit 

ekkert hvernig manneskja ég væri ef ég hefði ekki komið hingað eða kynnst þeim 

[vinkonum í kórnum] eða verið í þessu starfi, ég hefði örugglega verið einhver allt 

önnur. 

 

Júlía hefur nánast alist upp í söngstarfi Domus Vox, hefur lokið söngnámi þaðan og 

stundar nú nám í Söngskólanum. Klassískur söngur er hennar líf og yndi í dag. Hún 

segir:  

Þegar ég var krakki vissi ég ekkert hvernig ég ætlaði að vera að syngja, því ég 

náttúrulega var ekkert búin að (…) Áður en ég byrjaði í kórnum, þá hafði ég ekki svona 

mikinn áhuga á klassísku sem er bara orðið lífið mitt núna (…) ef það eru réttu 

aðstæðurnar, rétta fólkið, þá get ég í rauninni gert hvað sem er. Þetta hafði ég aldrei 
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hugsað því ég var með svo brotna sjálfsmynd (…) ég veit ekki hvar ég væri ef ég hefði 

ekki haft þetta, já ég veit það ekki. Ég væri alla vega ekki eins virk og ég er. 

 

6.4. Sjálfsmynd listamanns og væntingar til frama 
 
Viðmælendur voru spurðar hvort þær upplifðu sig nú sem söngkonur eða tónlistarkonur 

og hvort þær hefðu væntingar til frama á sviði söngs eða tónlistar. Rannsakandi hafði 

hugsað sér að aðgreina þessar tvær spurningar og reyndi það í viðtalsaðstæðum. 

Stúlkurnar svöruðu spurningunum mikið til samhliða og gerðu ekki skýran greinarmun 

á milli þeirra eins og kemur fram í svörum þeirra.  

 

Anna er ekki reiðubúin að kalla sig söngkonu þrátt fyrir allan þann árafjölda sem hún á 

að baki við söngnám og starf á vettvangi kórsins. Hún hefur skýr viðmið um hvenær 

hún geti kallað sig söngkonu og tengir það við meiri hæfni á sviðinu. Hún segir:  

Þetta er erfitt svona að segja. Nei kannski ekki alveg ennþá en mig langar alltaf að læra 

meira og meira (…)  En þú veist, mér finnst ég þurfa að læra meira til þess að segja 

,,ég er þetta“. Ég get ekki sagt núna ,,ég er píanisti“ þó ég sé búin að læra alveg í mörg 

ár og búin að vera að kenna og líka svoleiðis. Þannig að ég get ekki bara sest við píanóið 

og spilað eitthverk verk. Ef ég gæti það myndi ég segja að ég væri píanisti. Og kannski 

þegar ég er búin að læra meiri söng og get treyst röddinni minni fyrir fleiri verkum og 

svoleiðis. Þá kannski kemur ,,ég er söngkona“ en nú er bara svona. Þetta er meira svona 

áhugamál og ég er á leiðinni þangað eða einhvern veginn þannig. Meira þetta er það 

sem ég geri, þetta er áhugamálið mitt. Ég hef rosalega gaman af því núna og ég veit 

ekki alveg hvert ég er að stefna, en það þarf ég ekkert heldur að vita alveg strax. Það 

er bara, þetta er gott eins og það er núna (…) Ég er hins vegar að hugsa um að verða 

píanókennari, þannig að ég verð bara að fara í það aftur. Nú er ég bara með miklu meira 

sjálfstraust og þá fylgir þessi kvíði ekki eins.  

 

Birta upplifir sjálfsmynd sína sem sjálfsmynd listamanns og staðsetur sig frekar sem 

tónlistarkonu en söngkonu. Hún finnur að tónlist er það mikill hluti af henni og hennar 

lífi að það muni fylgja henni og verða veganesti hennar áfram. Hún segir:  

Já þetta mótar mann alveg, það sem maður gerir. Já rosa mikið og ég finn alveg að 

þegar ég verð fullorðin og hætti kannski hér, í starfinu hér og flyt erlendis. Þá er 

örugglega það fyrsta sem ég mun gera, að leita mér að kirkju eða tónlistarskóla til að 

fara annað hvort í blandaðan kór eða kvennakór, eða eitthvað svoleiðis (…) Ég held 

það sko. Þetta verður alltaf [partur af manni] hvort sem maður verður tónlistarkona eða 

ekki. Alla vega að eiga þetta. Ég held að það muni halda manni svolítið gangandi, sko. 
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Hvort sem það verður mikið að gera, hvort maður fær vinnu einhvern daginn, að eiga 

þetta alla vega. Alltaf eitthvað svona markmið, já það eru tónleikar með kórnum.  

 

Emilía er ekkert að flækja hlutina fyrir sér og segir sjálfsmynd sína hafa snemma mótast 

í sjálfsmynd listamanns, því söngurinn skipti hana svo miklu máli. Hún er ekki með 

skýrar framavæntingar. Sýn hennar er að mótast en hana langar að gera meira á sviði 

tónlistar í framtíðinni. Hún segir:  

Jú algjörlega, ég hef bara, það hefur bara einhvern veginn verið síðan ég man eftir mér. 

Ég hef ekkert verið að hugsa mikið um það. Eins og ég segi, ég hef alveg verið að 

syngja svo mikið, bara sjálf og verið að spekúlera og hugsa um einhverjar túlkanir og 

þegar maður er svona. Ég hef sett einhvern veginn, svona flokkað það aðeins meira 

niður eftir því sem ég eldist og þá svona verður allt skýrara (…) ég veit það ekki, ég 

hef ekki lært mikið tónlist sko, þannig að ég veit ekkert alveg muninn á barrokk og 

rómantíska tímabilinu. En ég hef verið það mikið í kringum tónlist að maður svona, æ 

ég veit það ekki. Er að finna sálina í öllu (…) já ég hef alltaf gert það held ég. 

Grunnurinn, tónlistin mín er rosa mikið söngurinn sko (…) þú veist, ég bara, kafna, mig 

langar að gera allt og þú veist mér finnst svo margt ótrúlega spennandi, ég hef alveg 

verið svona (…) og mig langar líka, að læra meira í tónlist en mig langar samt ekki að 

fara burt. Það er örugglega gaman að vera alveg í tónlistinni en ég þarf svolítið svona, 

ég er alveg það mikið búin að læra akademískt og svona og mér finnst það actually 

gaman.  

 
Guðný nefnir að hún sjái fyrir sér að vinna á vettvangi söngsins og sótti meðal annars 

um nám í listaskóla erlendis. Hún ákvað þó að fara ekki og hefur eitthvað sveiflast í 

mati sínu á því hvort hún sé listamaður eða ekki. Hún segir:  

Já. Algjörlega sko, ég þarna, sko held samt að það komi ákveðin tímabil þar sem að 

það minnkar og þú veist. Núna í haust þá var ég að sækja sem sagt um listaskóla úti, 

söng- og leiklistaskóla og þá var ég rosa mikið að einblína á það og var að, þarna ekki 

bara að læra að syngja heldur var ég líka að skoða svona leikþætti og monologa og allt 

þetta sko, þú veist fyrir þetta, þessar söngleikjaprufur. Og þá svona fann ég fyrir því 

sko að mér fannst ég allt í einu ekki vera nógu mikill listamaður á öllum þessum 

sviðum. Nei nú vantar mig leiklistina og mig vantar dansinn og þú veist, eina sem ég 

kann er bara að syngja.  

 

Til að standa betur að vígi í inntökuferlinu sótti Guðný ýmis námskeið og kom sjálfri 

sér jafnvel á óvart. Hún segir:  
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En síðan fór ég á leiklistarnámskeið og það gekk bara ótrúlega vel og svo fór ég aðeins 

að dansa og ég tók eftir að ég var nokkuð góð í því og þú veist. Þá einhvern veginn (…) 

og síðan er náttúrulega búið að vera að biðja mann um að syngja hér og þar. Oft er það 

bara fjölskylduboð og skilurðu en það samt, strax það og byrjuð að fá borguð gigg þú 

veist og beint í vasann. Þá byrjarðu aðeins að hugsa bara, já okei, þetta er ekki bara 

eitthvað sem hver sem er getur gert. Það er verið að borga mér fyrir að syngja. Það er 

verið að, ég er að uppskera frá öllu þessu sem ég er búin að læra og þá líður þér rosa 

vel. 

 

Guðný komst inn í erlendan listaskóla en tók þá ákvörðun að fara ekki að sinni. Hún 

segir þó ferlið hafi veitt henni dýrmæta reynslu og gert henni gott. Hún segir:  

Algjörlega, já algjörlega og það var einmitt, þú veist boostaði sjálfstraustið líka upp á 

annað level en síðan tók ég bara aðra ákvörðun um að fara bara aðra leið og láta þetta 

bara á hold. Og þá kannski líka minnkaði aftur þessi sko, þessi svona listamanna… eða 

þú veist, að þá er ég ekki kannski beint búin að vera að sjá mig sem listamann, heldur 

meira kannski sem bara áhugamann. Þá fór ég strax í þetta að vilja bara, að sjá þetta 

bara sem áhugamál (…) og þegar ég var bara í kór, þá var ég bara, já kannski er þetta 

bara fínt sem hobbý. Þá var hugurinn minn byrjaður að leita, því ég er að sækja um nám 

í Háskólanum og þá byrjaði rosa mikill áhugi á því og gera vel í því (…) og þá sá ég 

meira þetta sem svona áhugamál, bara kannski núna. 

 

Harpa gerir greinarmun á milli sjálfsmyndar söngkonu sem þá einsöngskonu annars 

vegar og sjálfsmyndar kórkonu sem hún tengir betur við. Hún metur það að öllum 

líkindum út frá hæfni. Þess má geta að Harpa hefur lokið grunnstigi í söng og íhugar að 

taka miðstigið en ekki fyrr en hægist um í námi hennar í menntaskóla. Hún segir:  

Sko, ég myndi aldrei segja að ég sé söngkona, mér finnst ég meira kannski svona, mér 

finnst ég kannski betri í kórstarfi heldur en ein söngkona, skilurðu. En ég myndi samt 

definately vilja prófa að taka einhver gigg og svoleiðis, skilurðu (…) En ég veit það 

ekki, ég held að ég myndi samt aldrei (…) verða söngkona eða vilja taka það sem 

aðalstarfið mitt. Þó ég myndi samt alltaf vilja halda áfram í kór eða einhvers konar 

söngstarfi.  

 

Júlía er í framhaldsnámi í söng og segist enn vera að læra á og þjálfa rödd sína. Hún 

stefnir á frekara nám á sviði söngsins og hyggst starfa við fagið í framtíðinni. Hún segir:  

Í sjálfu sér er þetta alveg að mótast, en ég hef alltaf viljað starfa við þetta síðan ég man 

eftir mér. En svona þessi hugmynd er svona að mótast núna (…) já alveg, ég er bara 

tónlistin í rauninni (…) eins og núna þegar ég byrjaði í söngskólanum þá fyrst náði ég 
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einhvern veginn neðra sviðinu, af einhverjum skrýtnum ástæðum. Reyndar ekki 

skrýtnum, ég er undir handleiðslu mjög þjálfaðra einstaklinga (…) ég hef náttúrulega 

verið svolítið metnaðargjörn og eins og ég segi, rosalega gagnrýnin á sjálfa mig (…) 

Ég bara svona, geng út frá því að syngja með hjartanu og já (…) sinntu þínu og gerðu 

það með hjartanu. 

 

Kristín er ekki með mótaða sýn af því hvar hún staðsetur sjálfsmynd sína en finnst það 

ekki skipta miklu máli því hún nýtur þess að syngja og hyggst halda því áfram. Hún 

íhugar möguleikann á að fara tímabundið í söngnám erlendis og er á þeim aldri að 

möguleikarnir virðast óþrjótandi. Hún segir:  

Ég veit það ekki alveg, ég bara þú veist, ég er ekkert alveg með allt. Ég er núna að gera 

þetta verkefni og syngja og kannski fer ég erlendis í söngskóla. Eða það er bara mikið 

í boði og ég er bara að taka eitt skref í einu (…) Mig langar kannski smá að fara til 

Danmerkur í svona eina önn í söngskóla eða þannig og bara, til að vera á sviði og syngja 

og líka bara til þess að prófa að standa á eigin fótum og kynnast fleiri krökkum sem 

hafa áhuga (…) Ég er í rauninni bara, er ekki að hugsa svona langt sko af því að mig 

langar að gera eitthvað sem er skemmtilegt. Eins og núna er ég að fara út og ferðast og 

þegar ég kem heim þá mun ég kannski halda áfram að vinna (…) eða bara fara í 

Háskólann í lífeindafræði eða bara, þú veist gera bara eitthvað sem mér finnst gaman 

sko.  

 

Kórinn Aurora hefur verið starfræktur í núverandi mynd í tvo vetur. Að sögn Siggu 

Soffíu byggir kórinn eingöngu á þeim meðlimum sem eru til staðar hverju sinni og 

samsetningu þeirra radda sem það svo felur í sér. Hún nefnir að stúlkurnar séu á þeim 

aldri að þær eru að finna sína stefnu í lífinu sem fyrir sumar þeirra, verður kannski á 

öðrum vettvangi en í kórstarfinu. Framtíð Aurora ráðist svolítið af framvindunni. Hún 

segir:  

Sko ef að það verða alltaf 16 dömur eða konur eða stúlkur, 16 til 26 á hverju ári, þá 

mun Aurora bara vera kór. En persónulega veit ég ekki hverjar. Ég get ekki sagt, þessar 

15 stúlkur munu ekki hætta hjá mér. Þær eru á þessum stað í lífinu, þær eru að fara til 

útlanda í framhaldsnám, þær eru að fara í skiptinám, þær eru svolítið að finna sig (…) 

en þetta er svo óviss aldur. Þetta er svo skemmtilegur aldur, maður er svona að kynnast 

sjálfum sér og spyrja, hvað vil ég gera, hvert vil ég fara. Nema þær sem eru í 

menntaskóla. Þær klára náttúrulega menntaskólann en þær fara sumar í skiptinám (…) 

Eins og með næsta ár, þá þarf ég að spyrja hverjar munu halda áfram og þá sé ég, já 

það eru þessar raddir, þessar stúlkur og mig vantar í altinn og þú veist. Kórinn hann 
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byggist rosalega á því hverjir meðlimirnir eru. Hversu margir, hvaða raddtýpur og já, 

þá hvernig verkefni ég get þá unnið með. 

 

Enda þótt stúlkurnar búi að allri þessari menntun, hæfileikum og séu fáheyrilega góðar 

að mati flestra sem hafa heyrt þær syngja er ljóst að einungis fáar þeirra hyggjast mennta 

sig frekar á sviði söngsins. Sigga Soffía veit hversu vel þær standa að vígi faglega séð 

en einnig að hugur þeirra stefnir ekki endilega að framtíð á sviði söngsins:  

Nei, ekki endilega leggja fyrir sig [sönginn] en það er ein til dæmis sem er að fara til 

Vínarborgar í háskóla þar. Það voru þrjár að klára tónleika á framhaldsstigi og það eru 

15 stúlkur í kórnum sem eru búnar með miðstig í söng. Rosalega margar en svo ætla 

þær að verða kennarar og lögfræðingar og förðunarfræðingar og svoleiðis. Þær ætla 

ekkert endilega að verða söngkonur.  

 

6.5. Merkingarbær reynsla 
 

Það er ekki einfalt markmið að ætla sér að smætta viðamikla reynslu viðmælenda niður 

í einfalda mynd eða lýsingu á merkingu hennar. Ekki er víst að viðmælendur séu 

sammála þeirri sýn sem rannsakandi hefur og telji jafnvel aðrar upplifanir hafa meira 

vægi. Eftirfarandi frásagnir eiga það þó sameiginlegt að þær stóðu viðmælendum nærri, 

stúlkurnar höfðu lagt hugsun í reynslu sína, ályktað út frá henni og í sumum tilvikum 

komist að einhverri þeirri niðurstöðu sem gagnaðist þeim. 

 
Anna hefur reynslu af því að hafa ekki haft mikla trú á eigin getu þegar hún byrjaði í 

kórstarfinu, hún hafði löngun til þess að læra að syngja og lét verða af því. Hún segir 

að sjálfstraust hennar hafi aukist, ekki síst fyrir tilstuðlan söngnámsins og áskorana á 

þeim vettvangi. Anna tekur eftir því að margar stúlkur sem byrja í kór hafa lítið 

sjálfstraust og hana langar að finna leiðir til að styrkja þær og jafnvel sameina það starfi 

sínu í framtíðinni. Hún segir:  

Af  því að ég var ekki með mikið sjálfstraust þegar ég byrjaði, en svo breyttist það. Ég 

held að það hafi verið að ég fékk kennara sem hentaði mér. Ég var til dæmis hér í 

söngnáminu, prufaði þrjá mismunandi kennara, var í tónmennt, í tónlistarskólanum í 

Reykjavík og hitti þar kennara sem svona náði betur til mín. Og þá kom röddin meira 

fram og ég fann meiri trú á því að ég gæti sungið (…) og það náttúrulega, eftir því sem 

maður æfir þetta meira, verður maður öruggari. Já þjálfunin, skiptir öllu máli og þú 

veist röddin hætti að brotna og ég svona lærði meira inn á röddina. Og það náttúrulega 

gefur mér meira sjálfstraust og fær mig til að trúa því að ég geti, náttúrulega bara 
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sungið. Núna er ég hins vegar að hugsa um að verða píanókennari, þannig að ég verð 

bara að fara í það aftur. Nú er ég bara með  miklu meira sjálfstraust og þá fylgir þessi 

kvíði ekki eins. Ég sé alveg yngri stelpurnar að það vantar upp á  sjálfstraustið þar. Og 

ég er alltaf í pælingum um hvað ég vilji gera þegar ég er orðin eldri. Ég er í námi í 

heilbrigðisgeiranum og ég mun vinna með fólki. Mig langar svo að þessar yngri, stígi 

meira fram og geri eitthvað meira. Maður sér að þær eru sumar svo lokaðar inni  í sér. 

Ég man líka að ég var á þessum stað og mig langar svo til að efla þær einhvern veginn.  

 

Birta segist snemma hafa upplifað sig sem listamann og að það hafi komið í kjölfar þess 

að hún áttaði sig á því að hún hefði möguleika á að gera sönginn að sínu. Að hún hefði 

vald til að setja sitt persónulega mark á flutninginn, með túlkun og tilfinningu og þannig 

byrjað að ,,musisera“. Birta segir:  

Mér finnst það að kórinn sýni manni (…) eftir grunnskólann þá var maður ekki alveg 

að hlusta á kennarann. Maður einhvern veginn, þá fór þetta bara svolítið inn um annað 

eyrað. Og síðan tók ég eftir því í kórnum. Hvað ef ég hlusta bara? Hlusta á hvað hún er 

að segja kórstjórinn? Hvað ef ég prufa bara að gefa í þarna, í staðinn fyrir að vera bara 

að syngja lagið? (…) Það hefur hjálpað mér heilmikið í námi, kennarinn veit oft alveg 

hvað hann er að tala um, til dæmis (hlær) og líka þótt ég væri ekki að gera það sem ég 

er að gera utan kórsins, í tónlistinni, þá myndi ég alveg líta á mig sem tónlistarkonu, 

þótt ég væri einungis í kór (…) Ég upplifði mig sem listamann örugglega bara frekar 

snemma. Mér finnst eins og kannski þegar ég, svona fór að hlusta á stjórnandann og 

leiðbeinandann og þegar ég fór að fatta að ég get alveg stjórnað því hvernig ég syng, 

sko. Þegar ég gef í og þegar ég gef aðeins minna frá mér og svona. Þegar maður byrjar 

að músicera, þá einhvern veginn, sem er eiginlega í kringum þrettán ára, fjórtán ára, 

þegar maður byrjaði sjálfur að læra söng, sko. Það var eiginlega þá sem ,, já ég er búin 

að vera í þessu svo lengi, ég get alveg talað um sig sem [tónlistarkonu]“. Ég varð svona 

meira virk (…) já nákvæmlega. Já, í staðinn fyrir að kennarinn sé einhvern veginn að 

tala ,,á mann“, að taka við því og hugsa. Maður ræður auðvitað hverju maður tekur við, 

stundum á þetta ekkert við mann. Já en bara, stundum taka bara eftir því sem er í gangi 

og fatta, ,,vá hvað þýðir þetta orð?“. Af hverju syng ég það ekki af aðeins meiri ákafa 

og svona (…) Já. Algjörlega. 

 

Emilía ræðir hér gagnrýni og hvernig hún hefur lært að takast á við hana. Hún ræðir 

merkingu þess að vera metin til einkunnar fyrir sönghæfileika sína og íhugar réttmæti 

þess að list sé metin með þeim hætti: 

Mér finnst gagnrýni, já mér finnst hún ótrúlega mikilvæg. Ég meina, hún er bara 

crucial. Ég meina, annars höfum við eiginlega ekkert að gera með þessa kennara, 
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skilurðu. Og hérna, ég held að það sé ótrúlega mikill ókostur að taka hvern punkt 

eitthvað inn á sig, eða þú kemst rosa hægt áfram ef þú ert alltaf svona (…) en jú jú, ég 

tek náttúrulega inn svona það sem fólk er að segja við mig eða um mig (…) Það er 

einhvern veginn enginn sem er að biðja mig um meira en ég er eiginlega að biðja mig 

um sjálf, skilurðu (…) Já líka bara, þú veist, söngur er svo ótrúlega vítt fyrirbæri. Það 

er hægt að gera svo brjálæðislega margt og beita röddinni á svo ótrúlega margan hátt, 

að það er einhvern veginn ekkert eitt rétt, svona (…)  þetta er meira svona túlkunaratriði 

[í söngnum] og alls konar (…) Nú er ég til dæmis að fara í þetta miðstigspróf og ég er 

alveg búin að hugsa það. Ég tók grunnstigsprófið mitt og það alveg gekk mjög vel en 

einkunn. Það snýst líka um að syngja fyrir eina manneskju sem hefur ekki heyrt þig 

syngja áður og þannig þekkir mig ekki sem söngkonu (…) Mig langar svona að vinna 

meira með hann [sönginn] og leika meira með hann, þannig að þú veist, að þó að ég sé 

ekki að gera eitthvað akkúrat eins og stendur á blaðinu. Ég er ekki að vinna með það 

þannig hvort eð er. Ég er bara að finna svona mína tilfinningu í þessu (…) Maður má 

ekki einhvern veginn, vera of mikið að gagnrýna. Nei og tónlist er ekki þannig. Sko 

hún er fallegust ef það er bara tilfinning, sem er svona.. og njóta.  

 

Guðný segir frá áskorunum á vettvangi söngs og tónlistar og það skín í gegn einlæg 

gleði yfir þeim uppgötvunum sem hún hefur gert þar. Hún tekur jöfnum framförum og 

upplifir mikla ánægju yfir því að ögra þægindaramma sínum, reyna sig við nýja hluti 

og koma sjálfri sér svolítið á óvart með hversu vel henni hefur gengið. Hún segir:  

Mér finnst svo gaman hvernig ég hef einhvern veginn svona, að ég er alltaf að upplifa 

eitthvað svona nýtt og nýtt í sambandi við röddina mína og í sambandi við sko, 

tónlistarhæfileikana. Mér finnst maður alltaf einhvern veginn vera að upplifa nýjar 

víddir. Það er alltaf einhvern veginn að breiðast út (…) og kannski að byrja í litlum 

skrefum. Kannski þarna náði ég að fara upp á þennan tón og síðan byrja ég kannski 

(…) Já nú er ég allt í einu byrjuð að læra á gítar og síðan kom það að nú get ég byrjað 

að semja lög. Og eitthvað svona sko. Og þú veist að þegar það kom að ég var byrjuð að 

semja mína eigin tónlist og byrjuð að geta sungið og spilað og allt svona. Þá fann ég 

hvað einhvern veginn bara allt, já sjálfstraust og allt svona (…) Já þá leið mér svo vel 

og þegar maður er einhvern veginn alltaf að uppgötva, að maður geti eitthvað meira. 

Þú veist, þegar maður er einhvern veginn að testa sjálfan sig, af því að maður er svo oft 

búinn að vera, ,,nei ég get þetta nú ekki, nei nei, ég get ekkert lært á píanó, nei ég get 

ekkert þetta og hitt og þú veist. Ég er orðin of gömul til að verða einhver“. Þú veist 

svampur og geta leikið eitthvað. En þú veist að þetta er klisja en maður getur allt bara 

ef maður reynir og æfir sig og ef að hugurinn er til staðar (…) og hugurinn er á réttum 

stað. Þá geturðu allt sem þú vilt. 
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Sigríður Soffía hefur þennan vetur 2016/2017 verið ein í forsvari kórsins og er að finna 

sig í hlutverki kórstjórans. Hún er einnig tiltölulega nýbökuð móðir og segir hér frá 

atviki sem kenndi henni margt um þá streitu sem getur fylgt starfi kórstjórans og hvað 

það kalli oft á persónustyrk hennar sjálfrar:  

En eins og til dæmis um jólin, við syngjum reglulega í messum og það gerðist  þegar 

litli Hafliði var bara 6 mánaða að ég svaf yfir mig. Ég vaknaði hálftíma í mætingu og 

ég fór í svo mikla fýlu út í sjálfa mig (hlær) og mæti þarna í fýlu fyrir framan þær. Það 

mættu svona tíu til tólf, svona stelpur og og ég gat ekki farið úr fýlunni, sem sagt út í 

sjálfa mig. Og þá hugsaði ég ,,ef ég ætla að vera í þessu skapi, hvernig get ég ætlast til 

þess að þessar stelpur ætli að vera í góðu skapi og syngja vel?“  Maður verður einmitt 

að geta sýnt gott fordæmi, ef ég er í vondu skapi. Ég verð einhvern veginn að kúpla 

mig út úr því skapi þegar stúlkurnar koma allar (…) og það var líka messa. Ég var þarna 

í fýlu eins og einhver unglingur. Ég skammaðist mín bara, að vera kórstjórinn sem svaf 

yfir sig (…) En já ég er bara að stíga mín fyrstu skref. 

 

7. Umræða 
 
Kórinn Aurora er kirkjudeild Stúlknakórs Reykjavíkur og hefur skapað vettvang fyrir 

stúlkur fyrir áframhaldandi kórstarf í kjölfar oft og tíðum langrar viðveru í Stúlknakór 

Reykjavíkur. Í þessari rannsókn er kannað hvaða þættir hafa haft styðjandi áhrif á 

framgang þeirra í kórstarfinu öllu og varnað brottfalli í gegnum tíðina. Kannað er hvort 

kórstarfið hafi haft mótandi áhrif á sjálfsmynd þeirra og stuðlað að þroska og trú á 

hæfni. Einnig er skoðað hvort kórþátttakan hafi stuðlað að mótun listrænnar 

sjálfsmyndar sem vísar til þess að þær telji sönginn vera stóran part af sjálfinu. Skoðað 

er hvort stúlkurnar hafa mótað með sér sjálfsmynd söngkonu eða tónlistarkonu og hvort 

það hafi stuðlað að væntingum til frama á sviði söngs eða tónlistar. Gögn rannsóknar 

byggja á viðtölum við stjórnendur sönghússins Domus Vox, kórstjóra Stúlknakórs 4, 

kórstjóra Aurora og átta kórmeðlimi kórsins. Gögn eru jafnframt fengin með 

fyrirlagningu Likert matskvarða sem 20 kórmeðlimir svöruðu. Með viðtölum er leitast 

við að fá fram hvernig stúlkurnar hafa upplifað kórstarfið og með hvaða hætti þær tjá 

sig um reynslu sína. Niðurstöður verða dregnar saman og skoðaðar í einhverju 

samhengi við þau fræðasvið sem rannsóknin byggir á.  
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7.1. Umræða um Likert matskvarða 
 
Í fyrstu verður hugað að niðurstöðum Likert matskvarða í samhengi við eftirfarandi 

rannsóknarspurningar:  

 

 Hefur langvarandi þátttaka í kórstarfi Domus Vox haft mótandi áhrif á sjálfsmynd 

stúlkna á aldrinum 18-25 ára? Að hvaða leyti? 

 Hefur kórstarfið þroskað með þeim listræna sjálfsmynd?  

 Hefur kórstarfið þroskað með þeim sjálfsmynd listamanns og hefur það haft áhrif á 

væntingar til frama á sviði söngs- og tónlistariðkunar? 

Kvarðinn innihélt opna spurningu og voru stúlkurnar spurðar um skilning sinn á orðinu 

,,sjálfsmynd“. Flest svör voru almenns eðlis eins og hvaða augum þú lítur þig og hvað 

þér finnst um sjálfa þig. Merkingin fól yfirleitt ekki í sér gildismat eins og mat á kostum 

og göllum í eigin fari eins og finna má í skilgreiningu Susan Harter (1999) eða mat á 

eigin hæfni. Stúlkurnar voru ekki beðnar um að lýsa skilningi þeirra á orðunum 

,,söngkona“ eða ,,tónlistarkona“ þannig að með því að spyrja þær hvort þær upplifi sig 

sem söngkonu eða tónlistarkonu, er ekki tryggt að þær hafi allar lagt sama skilning í 

merkingu orðanna. Í eigindlegum viðtölum við stúlkurnar komu fram hugmyndir eins 

og ,,að hafa söng að aðalstarfi“, ,,fá greitt fyrir“, ,,vera komin lengra í námi og þekkja 

allar tónlistarstefnur klassískrar tónlistar“ eða með öðrum orðum, orðnar fullnuma í 

söng, farnar að starfa við fagið og fá greitt fyrir.  

 

Matskvarðinn sýnir svör þátttakenda við einstökum atriðum hans en einnig við þeim 

flokkum sem byggir á samanlögðum atriðum kvarðans. Þegar stúlkurnar svara 

einstökum atriðum kvarðans kemur fram að mikill meirihluti þeirra telur að kórstarfið 

hafi mótað sjálfsmynd þeirra og haft áhrif á hvaða augum þær líta sig. Mikill meirihluti 

þeirra telur að kórstarfið hafi þroskað með þeim listræna sjálfsmynd og að þær upplifi 

að söngur sé stór og mikilvægur hluti af sjálfi þeirra. Ívið færri eða tveir, þriðju hlutar 

stúlknanna telja að þær hafi yfir að ráða sjálfsmynd listamanns og upplifi sig sem 

söngkonur/tónlistarkonur. Þegar stúlkurnar tjá sig um framavæntingar segist rúmur 

helmingur þeirra geta hugsað sér að starfa á vettvangi söngsins. Svör stúlknanna um 

framavæntingar voru óháð aldri.   
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Munur kemur fram í mati stúlknanna á ólíkum hliðum sjálfsins. Mikill meirihluti bæði 

yngri og eldri stúlkna telur að kórstarfið hafi mótað með þeim listræna sjálfsmynd en 

færri telja að þær hafi mótað með sér sjálfsmynd listamanns, sem gefur til kynna að 

stúlkurnar líta  þessa þætti sem nokkuð aðskilda. Þær leggja þetta ekki að jöfnu, þannig 

að sértu farin að móta með þér listrænt sjálf, sértu ennfremur farin að móta með þér 

sjálfsmynd listamanns. Í viðtölum við stúlkurnar sjálfar kemur betur fram hvar þær 

draga þessar línur og út frá hvaða forsendum. Hér nægir einungis að benda á þennan 

mun sem er áhugaverður og var að mati rannsakanda alls ekki fyrirsjáanlegur.  

 

Sjálfsmynd listamanns virðist ekki gefa neina forspá um væntingar til frama en sökum 

smæðar úrtaks var ekki hægt að fara í tölfræðiútreikninga því til staðfestingar. 

Menntunarstig stúlknanna í söngnámi virðist hins vegar gera það en munur kemur fram 

í afstöðu stúlknanna til frama á sviði söngs og tónlistariðkunar eftir því hversu langt 

þær eru komnar í söngnámi sínu. Þær sem eru lengra komnar og hafa lokið miðstigi 

hafa skýrari afstöðu og sjá þann möguleika fyrir sér að starfa á vettvangi söngs/tónlistar. 

Stúlkur sem hafa lokið grunnstigi eru ekki jafn vissar í sinni sök. Það er stórt skref milli 

menntunarstiga í söngnámi og með námi og prófum af miðstigi er nemandinn að öðlast 

meiri hæfni og færast nær þeim kröfum sem gerðar eru til fullnuma söngnema. Með því 

að ljúka miðstigsprófum hafa stúlkurnar sýnt fram á mikla hæfni og þekkingu á verkum 

sem þær hafa unnið að í námi sínu. Slík þjálfun og kunnátta stuðlar að meira öryggi á 

sviði söngsins og opnar án efa huga þeirra margra fyrir möguleikum til frekari afreka á 

sviði söngsins. Kórmeðlimir Aurora sem lokið hafa miðstigsprófum hafa meiri trú á 

eigin getu en þær sem hafa lokið grunnstigi. Þær sem eru komnar þetta langt, telja að 

þær hafi margt fram að færa og hafi það í sér að geta starfað við söng á meðan meiri 

efasemda gætir hjá stúlkum sem lokið hafa grunnstigi varðandi þessi atriði. Slíkt verður 

að teljast eðlileg framvinda, með framförum í námi eykst hæfni þín og þar með trú þín 

á þeirri hæfni. Rannsóknir á áhugahvöt styðja þessi tengsl. Trú á eigin getu hvetur til 

aukinnar virkni (e. engagement) og mikilla framfara sem aftur eykur trú á eigin getu 

(Bandura, 1977, Deci og Ryan, 2000). 

 

Af 19 stúlkum sem svöruðu matskvarðanum er helmingur þeirra, eða níu stúlkur á 

aldrinum 18-19 ára. Þessi aldurshópur sker sig úr í svörum sínum við nokkrum flokkum 

kvarðans. Þær meta síður mikilvægi þess að tilheyra kórnum, passa inn í hann og eiga 

vini innan hans en stúlkur í eldri aldurshópum. Þær meta þætti sem styðja við áhugahvöt 
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ekki til jafns við þær eldri og gefa þeim minna vægi. Þetta er til dæmis að koma fram 

með kórnum og læra ný kórverk. Hér má velta fyrir sér að þar sem yngri stúlkur eru 

nýjar í hópnum vantar kannski eitthvað upp á að þær upplifi að þær séu orðnar hluti af 

honum, tilheyri og séu samþykktar af hinum eldri. Þá í ljósi þess að fyrir er þéttur kjarni 

eldri stúlkna sem hafa myndað sterk félagsleg tengsl yfir langan tíma.  

 

Aldurshópur 18-19 ára stúlkna metur áhrif kórstarfsins á þroska og sjálfstyrk einnig 

vera minni en eldri stúlkur gera. Til að skoða þetta nánar var hópnum skipt í tvennt, í 

yngri aldurshóp stúlkna 18-20 ára og eldri aldurshóp stúlkna 21-25 ára. Eldri stúlkur 

eru skýrar í afstöðu sinni og telja kórstarfið hafi þroskað þær, aukið með þeim 

sjálfstraust og persónustyrk í mun meira mæli en yngri aldurshópur telur. Það tengist 

aldri og þroska að geta litið til baka og metið áhrif reynslu á eigin þroska. Það krefur 

manneskjuna um ákveðið innsæi sem er enn í mótun á þessum árum og jafnvel ekki 

fullmótað hjá stúlkum í yngri aldurshópnum. Þegar ánægja af kórþátttöku er metin sést 

að allar stúlkurnar lýsa yfir jákvæðum viðhorfum og telja að þátttaka þeirra í kórstarfinu 

sé gefandi, veiti þeim ánægju, gleði og hafi jákvæð áhrif á líðan þeirra. Stúlkur 20 ára 

og eldri eru meira afgerandi í þessari afstöðu sinni. Þær eru einnig jákvæðar gagnvart 

kórstjóra sínum og telja hann bera hag þeirra fyrir brjósti. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við The Music Model SM of Motivation líkanið um áhugahvöt og þáttinn 

Umhyggja (e. Caring) sem er einn þáttanna sem matskvarði byggður á líkaninu metur. 

Sá þáttur metur jákvæð tengsl nemanda við kennara og samnemendur sína sem stuðlar 

að vellíðan og styður við áhugahvöt hans (Jones, 2009, 2010b).  

 

 Í viðtali við kórstjóra leggur Sigga Soffía áherslu á að enda þótt mikill metnaður ríki í 

starfinu, sé Aurora áhugamannakór og stúlkurnar uppteknar við nám og störf utan hans. 

Hún ræðir þennan menntaskólaaldur, að þarna séu stúlkur sem hafi ekki fyllilega gert 

upp hug sinn varðandi kórþátttöku eða eigi hreinlega erfitt með að koma öllu fyrir 

þannig að ekki rekist saman kórstarf, nám, verkefnaskil og þátttaka í félagslífi 

menntaskólaáranna. Niðurstöður sýna að svo virðist sem nálgun þessa aldurshóps sem 

að einhverju leyti kemur fram í stopulum mætingum, geri það að verkum að 

kórþátttakan verður ekki jafn ánægjuleg eða gefandi fyrir þær og ætla mætti. Þær eru 

ekki að uppskera til jafns við þær eldri sem hafa kannski tekið afgerandi ákvörðun um 

að sinna starfinu betur. Hér má velta fyrir sér hvort 18-19 ára stúlkur nálgist kórþáttöku 

sína ánægjunnar vegna og jafnvel tímabundið og ekki með þeim formerkjum að um 
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alvarlegt ánægjuefni (e. serious leisure) sé að ræða, eins og Stebbins (2007) fjallar um. 

Með alvarlegu ánægjuefni vísar Stebbins til kerfisbundinnar ástundunar hugðarefnis í 

langan tíma með það að markmiði að öðlast færni, þekkingu og reynslu á sviðinu. Það 

dregur úr áhuga að sinna áhugamáli undir eigin væntingum og annarra. Þá eykst hætta 

á því að maður dragist aftur úr, það verður erfiðara að halda í við hina sem getur valdið 

óánægju og skaðað löngun manneskjunnar til að vera áfram hluti af þeirri samhljómandi 

heild sem kórstarfið miðar að. Það getur einnig dregið úr þeirri tilfinningu að tilheyra 

eða samsama sig sviði söngs- og tónlistarsköpunar sem aftur hefur minnkaða áhugahvöt 

í för með sér (Stebbins, 2007).  

 

Mikils samræmis gætti í svörum stúlknanna óháð aldri á flokkum kvarðans sem meta 

hæfni þeirra og ábyrgð gagnvart kórstarfinu. Þær hafa upp til hópa metnað gagnvart 

starfinu og finna til ábyrgðar gagnvart eigin framlagi. Þær hafa trú á eigin getu á sviði 

söngsins, vita að þær syngja vel og treysta sér til að takast á við krefjandi kórverk. 

James (1892, í Harter, 2000) segir að sjálfsvirðing manneskjunnar tengist mati hennar 

á eigin hæfni og upplifun á að hún sé hæf á sviðum þar sem hún metur árangur mikils 

og er það í samræmi við þessar niðurstöður. Ánægjulegt er að stúlkurnar sjá hæfni sína 

og verðleika í réttu ljósi því þær eiga allar innistæðu fyrir því. Kórmeðlimir Aurora hafa 

notið leiðsagnar hæfra stjórnenda í gegnum tíðina og lagt ómælda vinnu í kórstarf og 

söngnám á liðnum árum. Þær byggja á mikilli reynslu sem hefur skilað þeim kunnáttu 

og þjálfun auk listfengis sem öllum er ljós sem heyrt hafa flutning Aurora. Það er 

afskaplega heilbrigt og sýnir fram á þroskaða sjálfsmynd að geta litið hæfileika sína í 

þessu ljósi og er þeim stúlkum afar hollt veganesti sem hyggja á frekari nám og afrek á 

listasviðinu.  

 

7.2. Umræða um viðtöl við stjórnendur 
 
 Hvaða áhrifaþætti má finna í námsumhverfi stúlknanna í Domus Vox sem telja má 

að hafi stutt við framgang þeirra í kórstarfi og varnað brottfalli? 

Í frásögn Stellu Óladóttur framkvæmdastjóra sönghússins og Guðrúnu Árnýju 

Guðmundsdóttur kórstjóra Stúlknakórs 4 kom margt fram sem svarar fyrstu 

rannsóknarspurningu. Stjórnendur sönghússins eru reynslumiklir einstaklingar sem 

hafa haft utanumhald með kórstarfi stúlkna á öllum aldri frá stofnun Stúlknakórsins árið 

1995. Ferill Margrétar Pálmadóttur nær lengra aftur en hún hefur verið í forsvari ýmissa 
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kvennakóra nú í háttnær þrjátíu ár. Í námsumhverfi því sem stúlkunum er búið í Domus 

Vox er fjölmargt sem styður við ástundun þeirra, glæðir áhuga þeirra á því að vera í kór 

og varnar brottfalli yfir tíma. Þetta styður hugmyndir Hidi og Renninger (2006) sem 

benda á að áhugi nemenda kviknar oft í fyrstu út frá námsaðstæðum sem eru hvetjandi 

og áhugaverðar sem þróist svo yfir í einstaklingsbundinn áhuga séu réttar forsendur 

fyrir hendi. Sé stuðningur til staðar ásamt hæfilegum áskorunum og tækifærum fyrir 

nemandann, séu allar líkur á því að áhuginn verði einstaklingsbundinn og viðvarandi 

sem styðji hann í að sinna námi sínu eða viðfangsefni af alvöru.  

 

Enda þótt fram komi hjá Guðrúnu Árnýju að kórstarfið henti ekki öllum stúlkum, eru 

þær í meirihluta sem kjósa að stunda kórinn með reglulegum hætti. Þessar stúlkur 

endast oft í starfinu í langan tíma, eignast vinkonur innan stúlknakórsins, upplifa 

ævintýri á vettvangi hans og fara að elska áhugamálið sitt sem þær eiga sameiginlegt 

með fleiri stúlkum á líku reki. Þetta er í samræmi við ástæður þess að vilja syngja í kór 

sem Stephanie Pitts (2005) fjallar um og segir þær meðal annars felast í löngun 

manneskjunnar til að vera hluti af hóp, löngun hennar til að skapa fallegan söng, 

mögulegar áætlanir hennar um frama á sviði söngsins og að hún meti að kórþátttaka 

veiti gagnlega reynslu í því samhengi. Hér má einnig nefna þá miklu samheldni sem 

Guðrún Árný sagði einkenna hennar hóp. Það er í samræmi við Umhyggju (e. Caring) 

þátt MUSIC Model SM of Motivation (Jones, 2009, 2010b) og lýsir vel þeim jákvæðu 

tengslum sem eru til staðar mili stúlknanna sjálfra og kórstjórans og þeirri virðingu sem 

þær bera fyrir kórstjóra sínum.  

 

Guðrún Árný nefnir það sem eina mikilvæga sérstöðu kórsins, að hann sé opinn öllum 

stúlkum af höfuðborgarsvæðinu. Þannig gefist stúlkum tækifæri til að hittast á 

hlutlausum vettvangi, utan síns hverfaskóla og eiga góðar stundir í hópi stúlkna sem 

deila kórsöng sem áhugamáli sem nærir þær og gleður. Moore, Burland og Davidsson 

(2003) ræða hvað námsaðstæður sem skapast í slíku félagslegu samhengi séu 

mikilvægar og stuðli að áhuga og mótun hæfileika kórmeðlima á sviði söngs og 

tónlistar. Þær aðstæður sem stúlkum eru búnar til iðkunar söngs og kórstarfs í sönghúsi 

Domus Vox eru að mörgu leyti einstakar og stuðlar að því að margar þeirra taka ástfóstri 

við sönginn og félagsskapinn og séu reiðubúnar að sinna því frá ári til árs. Þess má geta 

að í rannsókn Lamont (2002) nefnir hún ýmsa áhrifavalda sem stuðli að mótun 

tónlistarímyndar hjá börnum og valdi því að þau séu jákvæð gagnvart tónlistariðkun. 
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Áhrif koma meðal annars frá heimilum þar sem hlustað er á tónlist, ef börnin stunduðu 

hljóðfæranám eða höfðu tækifæri til skipulagðrar tónlistariðkunar utan veggja skólans. 

Verndandi þættir ástundunar felast einnig í samvinnu við foreldra og að þeim sé gerð 

grein fyrir mikilvægi þess að stúlkurnar mæti með reglulegum hætti. Þar kemur sú 

vitneskja að ungum börnum er tamt að leiðast af og til, ekki nenna í kór og suða um að 

fá frí. Sé þeim haldið við efnið og kórinn fái það vægi að vera hluti af tónlistaruppeldi 

eða tónlistarnámi stúlknanna, líður ekki á löngu þar til þeim þykir eðlilegt að mæta í 

kór og fara að uppskera ánægjuna því samfara. Á vettvangi kórsins er lögð áhersla á 

gleði í starfinu, umhyggju og jákvætt aðhald af hálfu stjórnenda sem láta sig nemendur 

varða. Jákvæð gildi eru höfð að leiðarljósi, kórstarfið þroskar aga og einbeitingu, styður 

samvinnu, tillitssemi og virðingu í garð náungans. Reglur um samskipti eru skýr og 

einelti er ekki liðið. Sé litið til líkansins MUSIC Model SM of Motivation þá er gott 

samræmi við þáttinn Success sem metur væntingar til árangurs (Jones, 2009, 2010b). 

Það er ljóst að á vettvangi kórstarfsins er til staðar jákvætt aðhald, leiðsögn og 

stuðningur stjórnenda sem hefur góð áhrif á áhugahvöt og ýtir undir árangur stúlknanna 

á vettvangi söngstarfsins.  

 

Fyrir utan þessi jákvæðu gildi má ekki líta fram hjá þroskandi áhrifum tónlistariðkunar 

sem slíkum. Stúlkur sem finna sig ekki í starfinu og innan þess ramma sem 

nauðsynlegur er hverju kórastarfi, þær hætta fljótt og snúa sér að öðru. Eftir eru þær 

stúlkur sem aðlagast vel, upplifa kórinn sem sinn heimavöll og eflast og styrkjast með 

þeim áskorunum sem þær mæta þar. Oftar en ekki verður kórstarfið svo fyrir valinu hjá 

þessum stúlkum þegar álag eykst og þær þurfa að velja á milli iðkunar mismunandi 

tómstunda. Það kom fram í frásögn Stellu að eldri stúlkur sem nú eru meðlimir Aurora 

hafi einfaldlega ekki viljað hætta í kórstarfi sönghússins. Þar sem þær flestar stunda 

söngnám meta þær án efa gagnsemi námsins með tilliti til framtíðar óháð því hvað þær 

ætla sér. Það samræmist vel þætti MUSIC Model SM líkansins, Usefulness sem tengir 

mat á gagnsemi við áhugahvöt nemenda (Jones, 2009, 2010b).  

 

7.3. Umræða um viðtöl við kórstjóra og meðlimi Aurora 
 

 Hvaða áhrifaþætti má finna í bakgrunni stúlknanna sem hefur stutt við framgang 

þeirra í kórstarfinu og varnað brottfalli? 
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Leitað var svara við þessari rannsóknarspurningu með viðtölum við kórstjóra og 

meðlimi Aurora. Eins og fram hefur komið eiga flestar stúlkurnar þá sameiginlegu 

reynslu að hafa verið í Stúlknakórnum, byrjað ungar í kórstarfinu og flust á milli deilda 

hans með jöfnum hætti. Þær nefna að verndandi þættir ástundunar hafi í fyrstu falist í 

aðhaldi aðstandenda og enda þótt einhverjar hafi kvartað hafi þeim aldrei langað til að 

hætta. Eftir því sem þær verða eldri virðast stúlkurnar flestar hafa tekið meðvitaða 

ákvörðun um að setja kórstarfið í forgang umfram aðrar tómstundir þar sem álag jókst 

með tímanum og eitthvað þurfti að víkja. Sú ábyrgð sem felst í því að sinna kórstarfinu 

með reglulegum hætti hefur þarna færst frá aðstandendum og í hendur þeirra sjálfra 

sem er eðlileg framvinda þegar stúlkurnar eru að vaxa úr grasi. Sigga Soffía kórstjóri 

nefnir þennan óvissa aldur sem markar að vissu leyti stöðu kórmeðlima og gerir 

mörgum þeirra erfitt fyrir. Þarna eru stúlkur í menntaskóla sem hafa ekki gert upp hug 

sinn varðandi forgangsröð og geta ekki gefið kórstarfinu það vægi eða tíma sem þær 

kannski vildu. Það ber að virða þeirra aðstæður. Tími menntaskólaáranna er bæði 

fjölbreyttur og gefandi en engu að síður erfiður og oft merktur álagi og kvíða. Á meðan 

margar stúlkur tjáðu sig um að upplifa kóræfingar sem nærandi og uppbyggjandi hvíld 

frá dagsins amstri og að þær hafi snúið heim fullar orku og gleði, voru það ekki allar 

sem gátu nýtt sér æfingatímana með þessum hætti sökum stopullar mætingar. 

Stúlkurnar sögðust upplifa það að kórstjórinn hefði trú á þeirra getu, sýndi þeim velvilja 

og hefði óskir og væntingar til þess að þeim vegnaði vel í kórstarfinu. Þetta er í samræmi 

við þáttinn Umhyggja (e. Caring) í líkaninu MUSIC Model SM of Motivation (Jones 

2009, 2010b) og sýnir mikilvæg áhrif kórstjórans á áhugahvöt kórmeðlimanna og 

vellíðan þeirra.  

 

Verndandi þættir ástundunar felst einnig í hversu mikið þær hafa lagt af mörkum, af 

tíma og orku þar sem flestar eru í söngnámi og hafa lokið stigsprófum. Maður leggur 

ekki auðveldlega til hliðar það sem maður hefur stundað af áhuga í langan tíma og er 

orðið hluti af manni eins stúlkurnar tjá sig um þegar niðurstöður um mótun listrænnar 

sjálfsmyndar eru skoðaðar hér aftar.   

 
 Hefur langvarandi þátttaka í kórstarfi Domus Vox haft mótandi áhrif á sjálfsmynd 

stúlkna á aldrinum 18-25 ára? Að hvaða leyti? 
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Þegar leitað er svara við því hvort kórstarfið hafi haft mótandi áhrif á sjálfsmynd 

stúlknanna og stuðlað að þroska þeirra er margt sem sýnir fram á að svo sé. Kórstjórinn 

leggur sitt af mörkum til að ýta undir ábyrgðarkennd og sjálfstraust stúlknanna og þá 

tilfinningu að hver og ein þeirra hafi vægi innan kórsins. Stúlkurnar nefna fjölmargt við 

kórstarfið sem hefur haft áhrif á þroska þeirra og álykta má að það hafi einnig haft áhrif 

á mótun sjálfsmyndar þeirra.  

 

Þær nefna að hafa fundið til öryggis í kórstarfinu og að þær hafi þarna eignast athvarf 

sem gerði þeim kleift að vinna með hæfileika sína og smám saman öðlast trú á eigin 

getu. Þær segja frá því að hvatning stjórnenda hafi skipt þær máli og hjálpað þeim bæði 

faglega og persónulega. Það er skýr samsvörun við þáttinn Umhyggja (e. Caring) í 

líkaninu MUSIC Model SM of Motivation (Jones, 2009, 2010b) og nefndu stúlkurnar 

hvað hvatning Margrétar var þeim mikils virði og hvernig hún virtist oft geta lesið í 

aðstæður þeirra og líðan og veita þeim stuðning sem fól í sér næmi og innsýn í þeirra 

hagi. Stúlkurnar nefna sumar að hafa ekki haft mikið sjálfstraust til að byrja með en 

fundið að kórþátttaka og reglulegt tónleikahald hafi átt þátt í að styrkja sjálfstraust 

þeirra. Hér er gott samræmi við kenningar Deci og Ryan (2000) sem ræddu þá 

grunnþörf manneskjunnar að vaxa og þroskast með því að takast á við hæfilegar 

áskoranir og með því auka hæfni sína sem þannig stuðli að mótun jákvæðar 

sjálfsmyndar hennar. 

 

Stúlkurnar nefna flestar að söngnámið hafi enn fremur aukið trú þeirra á eigin getu, 

ekki síst þegar rödd þeirra fór að koma meira fram og þær jafnvel fengið staðfestingu á 

því að þær væru á réttri hillu hvað sönginn varðaði. Fáeinar segja frá vanlíðan í 

grunnskóla en á vettvangi kórstarfsins hafi þeim alltaf liðið vel, þær samþykktar sem 

jafningjar innan hópsins sem hafi haft mikil  jákvæð áhrif á sjálfstraust og sjálfsmynd 

þeirra. Stúlkurnar nefna þann þroska sem felst í samvinnu með öðrum, þeim aga sem 

þær hafi þurft að tileinka sér í kórnum og að þær hafi lært að standa á sínu. Margir 

fræðimenn hafa bent á að í sérhverju hópastarfi sé mikilvægt að manneskjan upplifi að 

hún sé hluti af hópnum. Hagerty, Lynch-Sauer, Patusky og Bouwsema (1993) nefna 

þrjár forsendur til að svo megi verða. Sú upplifun að finnast maður tilheyra hópnum, 

gagnkvæmni í samskiptum og að maður finni að maður eigi samleið með hópnum. Í 

þessu felst meðal annars að finna að maður er metinn að verðleikum, hafi vægi í 
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hópastarfinu og sýni því virðingu sem sameinar og aðgreinir mann frá öðrum 

hópmeðlimum.  

 

Stúlkurnar segja frá efasemdum í eigin garð og tengja það margar söngnámi sínu. Þær 

hafi þar þurft að takast á við ýmsar áskoranir, bæði þegar námsefnið þyngdist en einnig 

þegar rödd þeirra tók breytingum og þeim fannst þær lítið ráða við raddsvið sitt. Susan 

Monks (2003) ræðir hversu viðkvæm tengsl sjálfsmyndar og raddar eru hjá ungum 

söngnemum og bendir á mikilvægi þess að leiðsögn sé skýr og að þeim sé veittur 

stuðningur meðan þeir takast á við áskoranir söngnámsins.  Það er ánægjulegt að skynja 

þann þroska sem stúlkurnar öðluðust með því að vinna sig í gegnum þá erfiðleika og 

móta með sér jákvætt viðhorf til eigin sjálfsmyndar að nýju. Ein stúlka segir frá reynslu 

sinni af ferðalögum kórsins og að það hafi bæði aukið með henni víðsýni en einnig 

skilning á möguleikum tónlistar. Í gegnum tónlistina sé mögulegt að upplifa nánd með 

krökkum hvaðanæva að úr heiminum, lesa sömu nótur og þau, syngja sömu verk og 

þau því tónlistin sé alþjóðlegt tungumál sem gangi þvert á allar aðrar hindranir.  

 

 Hefur kórstarfið þroskað með þeim listræna sjálfsmynd?  

Þegar leitað er svara við rannsóknarspurningunni sem snýr að mótun listrænnar 

sjálfsmyndar kórmeðlima er ekki úr vegi að líta til þess árafjölda sem stúlkurnar hafa 

varið í nám á sviði tónlistar og söngs. Stúlkurnar eiga undantekningarlaust margra ára 

tónlistarnám að baki og hafa að meðaltali verið um tíu ár í kórstarfinu. Því má álykta 

að söngur og tónlist sé stór hluti af sjálfi þeirra og söngur sé þeim mikilvægur. Þær eru 

sammála því að mestu leyti að tónlist og söngur sé stór hluti sjálfsins. Þær hafa verið 

syngjandi frá barnæsku, nefna mikilvægi tónlistariðkunar í eigin lífi og að þær sakni 

kórstarfsins séu þær frá í einhvern tíma.  

 

Stúlkurnar nefna flestar að félagskapurinn og vináttan á vettvangi kórsins sé stór partur 

af lífi þeirra, þær hafi þar eignast vinkonur fyrir lífstíð og að margar þeirra líti á 

sönghúsið sem sitt annað heimili. Það er í samræmi við rannsókn Durrant og Himonides 

(1998) sem sýndi fram á félagslega viðurkenningu og ánægju kórmeðlima sem unnu að 

sameiginlegu markmiði í gegnum tónlistarsköpun á vettvangi kórstarfs. Stúlkurnar 

segja einnig frá því hversu mótandi söngur og kórstarfið hafi verið í gegnum tíðina og 

að söngur sé stór hluti af því hverjar þær eru. Nokkrar stúlkur nefna að söngurinn hafi 

gert þær að þeim manneskjum sem þær eru í dag, þær lifi fyrir sönginn, tónlistin sé 
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þeim allt og þær líti á það sem mikla blessun að hafa kynnst söngnum og kórstarfinu í 

Domus Vox.  

 

 Hefur kórstarfið þroskað með þeim sjálfsmynd listamanns og hefur það haft áhrif á 

væntingar til frama á sviði söngsins? 

Enda þótt stúlkurnar séu upp til hópa afgerandi í svörum sínum og segja sönginn stóran 

hluta sjálfsins, hafa þær mismunandi viðhorf í eigin garð þegar kemur að sjálfsmynd 

listamanns og hvort þær upplifi sig sem söngkonur og/eða tónlistarkonur. Þar virðist 

kominn einhver þröskuldur eða hindrun sem þær skynja með mismunandi hætti og 

virðast leggja mismunandi merkingu í. Áhugavert er að hafa hér í huga skilgreiningu 

Harter (1999) á sjálfsmynd en þar skoðar hún frásagnarstíl manneskjunnar sem lýsir 

því hvernig hún skynjar eigið sjálf og þá eiginleika sem hún þekkir í sínu fari og gerir 

öðrum það ljóst. Hjá sumum stúlkum var tónlist svo samofin uppeldi þeirra og margar 

fyrirmyndir til staðar í fjölskyldu, að þær þurftu í raun ekki að taka afstöðu til 

spurningarinnar. Söngurinn fylgdi þeim frá blautu barnsbeini, þær voru alltaf sönglandi 

og því virtist það eðlilegt skref að þær fyndu sig í söng og kórstarfi þegar þær voru 

orðnar eldri. Aðrar virðast hafa tekið það til sín í tengslum við söngmenntun sína og 

framförum á því sviði. Ein stúlka lýsir ákveðnum tímamótum í námi sínu þegar hún 

áttaði sig á því að hún gæti gert sönginn að sínu. Hún gæti sett sína túlkun og tilfinningar 

í sönginn og þannig sett mark sitt á hann og farið að ,,musisera“. Ein stúlka tengdi 

upplifun sína á sjálfsmynd listamanns við ákveðið viðfangsefni á sviði listar. Meðan 

hún gekk í gegnum inntökuferli í erlendan listaskóla upplifði hún sig sem listamann 

sem svo minnkaði þegar hún ákvað að fara ekki. Svo eru aðrar sem tengja sjálfsmynd 

sönkonu/tónlistarkonu við hæfni og þá fagmennsku sem einkennir fullnuma söngvara 

og telja sjálfsmynd sína sem listamanns enn vera í mótun og að þær eigi enn langt í 

land. Sumar nálgast skilgreininguna með því að taka ekki afstöðu og hugsa ekki um 

sjálfsmynd sína út frá þessum forsendum. Það má velta fyrir sér hvort það feli í sér 

ákveðna ábyrgð að gangast við þessari skilgreiningu sjálfsmyndar og hvort það feli í 

sér duldar væntingar eða kröfur. Ef maður lítur á sig sem söngkonu eða tónlistarkonu 

hljóti það að fela í sér að maður ætli sér að gera eitthvað með það og starfa á því sviði.  

 

Í rannsókn Jones og Parkes (2010) kom fram að ein meginástæða fyrir starfsvali 

tónlistarnema sem ákváðu að starfa við tónlistarkennslu, var sú að þeir upplifðu sterk 

tengsl tónlistar við sjálfsmynd sína. Kennsla tónlistar var orðin hluti af sjálfsmynd 
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þeirra og skilgreinandi fyrir það hvernig þeir litu sig.  Á þessum árum þegar stúlkurnar 

eru að móta framtíðarsýnina er kannski heilbrigt að vilja ekki festa sig við 

niðurnjörvaða mynd af því hver maður er, því það getur skert frelsi þeirra til 

ákvörðunar. Á vissan hátt er það því rökrétt á þessum aldri, að vita ekki alveg hvort 

maður sé listamaður, söngkona, tónlistarkona, allt þetta, hluti af þessu, komin þangað 

eða enn á leiðinni. Kannski er bara mikilvægt að samþykkja þennan mótunartíma sem 

eitt af verkefnum lífsins sem birtir svo sína niðurstöðu þegar tíminn er réttur. 

 

Væntingar stúlknanna til frama á sviði söngs- og tónlistariðkunar eru ólíkar. Þær hafa 

mismikla söngmenntun að baki þegar kemur að fjölda ára í einsöngsnámi og 

stigsprófum sem þær hafa lokið. Enda þótt þær séu fæstar með skýrt mótaðar 

hugmyndir um frama á sviði söngsins, telja þær að tónlist og söngur muni ávallt vera 

til staðar í lífi þeirra og framtíð. Ein stúlknanna hefur ákveðið að starfa við klassískan 

söng og segir þá ákvörðun hafa fylgt sér lengi. Ein stúlkan elur með sér draum að starfa 

sem píanókennari og móta ungar stúlkur til þroska. Stúlkurnar hafa margsinnis komið 

fram við ýmis tækifæri, innan sem utan síns nánasta umhverfis. Nokkrar þeirra eru 

farnar að taka gigg og hafa jafnvel fengið greitt fyrir. Svo eru stúlkurnar á þeim 

tímamótum að annað nám togar til þeirra, þær eru í menntaskóla, komnar í háskóla eða 

stunda nám við listaháskóla hér á landi. Þær hafa fæstar þá sýn til framtíðar að hafa 

sönginn sem sitt aðalstarf en leggja þó áherslu á mikilvægi hans í sínu lífi. Söngurinn 

hafi og muni áfram veita þeim mikla ánægju, gefandi samveru og hafa jákvæð áhrif á 

líðan þeirra og daglegt líf. Kórstarfið hefur veitt þeim ramma og rútínu í dagsins önn 

og oft og tíðum veitt þeim hvíld frá öðrum verkefnum. Þær muni án efa sækja í það 

áfram og eru ákveðnar í því að finna söngnum stað í lífi sínu hvað svo sem framtíðin 

annars beri í skauti sér.  

 

7.4. Umræða um merkingarbæra reynslu 
 
Í kórstarfinu eru kórstjóri og meðlimir Aurora að takast á við listrænar áskoranir í viku 

hverri með gefandi samveru og samheldni sem er sífellt í mótun og hefur styrkst þau 

tvö ár sem kórinn hefur starfað í núverandi mynd. Þessar stúlkur deila tíma sínum og 

reynslu á vettvangi söngsins en þrátt fyrir sameiginlega reynslu, eiga margar þeirra 

merkingarbæra reynslu sem er persónubundin og þeirra eigin. Af frásögn þeirra má 

glögglega skynja að hugsun og þroski er til staðar þegar þær líta til baka og deila með 
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rannsakanda einhverju því sem hefur snert þær, jafnvel umfram annað. Eitthvað sem 

stendur nægilega vel upp úr í minningabankanum að þeim þótti taka því að færa það í 

orð. Slíkar frásagnir auðga sammannlegan skilning okkar allra og slíkt ber að þakka.  

 

8. Lokaorð 
 
Þessi rannsókn er fyrsta sinnar tegundar hér á landi þar sem áhrif langvarandi 

kórþátttöku stúlkna er skoðuð með tilliti til ýmissa þátta sem stuðla að þroska og mótun 

sjálfsmyndar þeirra, ásamt því að skoða verndandi þætti sem stutt hafa við ástundun og 

framgang í kórstarfinu yfir tíma. Þessi rannsókn tengir saman fræðasvið sálarfræði, 

félagsfræði lista og fræðasvið kennslu- og menntavísinda en öll fræðasviðin eiga það 

sameiginlegt að fjalla um manneskjuna, þroska hennar, viðfangsefni hennar og það 

ólíka samhengi sem nám á sér stað í. Þessi lykilorð hafa verið leiðarstef rannsakanda í 

gegnum þessa viðamiklu rannsókn þar sem flókin sýn er einfölduð og tengd því 

viðfangsefni sem hefur verið til skoðunar. Hér er það sönghúsið Domus Vox og hluti 

af því skapandi starfi á sviði söngs og kórstarf sem hefur verið þar við lýði frá stofnun 

þess árið 2000, þegar allt kórastarf Margrétar Pálmadóttur var sameinað undir einu þaki. 

Domus Vox hýsir nokkra kóra, rekur einsöngsdeild og þar er aðsetur Stúlknakórs 

Reykjavíkur sem er opinn stúlkum frá fjögurra ára aldri. Með velvild stjórnenda hússins 

hefur rannsakandi fengið að fylgjast með kórstarfi elstu stúlknanna í Aurora, fengið 

innsýn í umgjörð starfsins og innihald þess og fengið ómetanlegt tækifæri til að kynnast 

þessum hæfileikaríku stúlkum sem eru meðlimir kórsins. Það eru fleiri kórar sem hafa 

hæfileikaríka einstaklinga innan sinna vébanda en hér er sjónum beint að Aurora af 

þeirri einföldu ástæðu að rannsakanda gafst kostur á því.  

 

Styrkleikar rannsóknar eru margvíslegir að mati rannsakanda og felast meðal annars í 

því nýnæmi að rannsóknin byggir á kenningum þriggja fræðasviða og tengir þau saman 

með nýstárlegum hætti með það að markmiði að svara rannsóknarspurningum. 

Rannsóknir innan félagsfræði listgreina hafa ekki nálgast mótunaráhrif listiðkunar á 

sjálfsmynd ungmenna með þessum hætti áður og hefur bakgrunnur rannsakanda sem 

sálfræðingur ásamt menntun og áhugasviði leiðbeindanda rannsóknar gert þessa 

rannsókn mögulega. Styrkleikar felast einnig í þeim ákjósanlegu rannsóknaraðstæðum 

sem má finna í afmörkun og sérstöðu hópsins sem var til skoðunar og aðgengi 
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rannsakanda að honum. Meðlimir kórsins Aurora hafa fylgst að í gegnum tíma, búa að 

sameiginlegri reynslu á vettvangi kórstarfsins en jafnframt að ólíkri persónulegri 

reynslu sem kemur fram í viðtölunum. Að síðustu má nefna þá styrkleika sem felast í 

fyrri reynslu rannsakanda af rannsóknum og viðamikilli þjálfun hans í viðtalstækni 

vegna starfa sem meðferðaraðili á vettvangi sálfræðinnar í fjöldamörg ár. Sú þjálfun 

má telja umfangsmeiri en venjan er meðal rannsakenda á hinum ýmsu sviðum 

félagsvísinda.  

 

Veikleikar rannsóknar felast að einhverju leyti í smæð úrtaksins, að þátttakendur 

rannsóknar eru fáir og takmarkast við þá kórmeðlimi sem eru 18 ára og eldri. Þessi 

nálgun var valin með hagkvæmnissjónarmið í huga, því vegna aldurs stúlknanna þurfti 

ekki leyfi Vísindasiðanefndar sem sparaði rannsakanda tíma og fyrirhöfn. Þannig 

beindist rannsóknin að tveimur þriðju hlutum kórsins en útilokaði þriðjung hans, eða 

allar stúlkur sem voru 17 ára gamlar. Þar sem niðurstöður rannsóknar sýndu fram á 

einhverja sérstöðu stúlkna í yngsta aldurshópnum (18-19 ára) má íhuga hvort líkar 

niðurstöður hefðu komið fram í hópi 17 ára stúlkna, hefðu þær tekið þátt og þannig 

styrkt rannsóknina sem því nemur. Vegna smæðar úrtaks voru ekki forsendur fyrir 

mikla tölfræðiúrvinnslu á borð við ályktunartölfræði, né aðgerða til prófunar á 

matskvarðanum með tilliti til próffræðilegra eiginleika hans.   

 

Sé hugsað til framtíðar má útvíkka rannsókn af þessu tagi þannig að hún nái til ólíkra 

hópa ungmenna sem fást við listiðkun sem telja má að hafi mótandi áhrif á þroska þeirra 

og þar sem forsendur langvarandi iðkunar eru fyrir hendi. Þetta getur verið söngur, 

leiklist, listdans, tónlistarnám, myndlist og aðrar skapandi greinar. Mótun hins listræna 

sjálfs og sjálfsmyndar listamanns virðist vera aðskilið ferli og er áhugavert að kanna 

nánar í hverju sá munur er fólginn og hvað stuðli að mótun sjálfsmyndar listamanns 

umfram það sem fram hefur komið. Líklegt er að þær breytur tengist auknu námi á 

vettvangi söngsins, reynslu nemandans af vinnumarkaði listamanna og einhverjum 

þeim ákvörðunum sem marka honum skýrari stefnu í átt til starfa á sviði söngsins. 

 

Það er von rannsakanda að þessi rannsókn og niðurstöður hennar veki áhuga 

fræðimanna sem huga að námi og þátttöku ungmenna á vettvangi söngs og kórstarfs, 

sem og annarra listgreina. Einnig að það veiti innsýn í marga þá þætti í kórstarfinu og 

umhverfi þess sem styður við áhugahvöt kórmeðlima, ástundun, ánægju þeirra og 
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framfarir. Að síðstu er það ósk rannsakanda að niðurstöður varpi ljósi á áhrif 

langvarandi þátttöku kórmeðlima á mótun sjálfsmyndar sem vegna áhrifa söngs og 

tónlistar mótast í listrænt sjálf og með tímanum jafnvel í sjálfsmynd listamanns. Hvort 

sem af því verður eða ekki, er það von rannsakanda að þetta ferli mótunar og þroska 

leiði stúlkurnar til frekari afreka á sviði söngsins og haldi áfram að veita þeim og öðrum 

gleði og ánægju um ókomna tíð.  
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Viðaukar 
Viðauki 1 – Viðtalsspurningar: Kórstúlkur 
 

1. Hvernig var skapgerð þín sem krakki? 

2. Varstu feimin eða fannst þér gaman að syngja/leika? 

3. Var hlustað á tónlist á heimilinu? 

4. Eru foreldrar þínir tengdir tónlist? 

5. Hvenær byrjaðir þú í tónlistar/ kórstarfi? 

6. Hefurðu lært á hljóðfæri? 

a. Ef Já: Hvað varð til þess? 

7. Hvað varð til þess að þú byrjaðir í kór? 

a. Fjölskylda? 

b. Vinir? 

c. Annað? 

8. Hvað hefurðu verið lengi með kórnum? 

9. Ertu í söngnámi? Hversu lengi? 

10. Hvað fer ca mikill tími á viku í tónlistar/kórstarfið? 

11. Hefurðu tekið þér pásur frá kórstarfi? 

12.  Áttu vinkonur innan kórsins? 

a. En utan hans? 

13. Sinnirðu öðrum áhugamálum?  

14. Ertu hluti af öðrum hópi/hópum en kórnum? 

15. Hefur þig langað til að hætta í kór? 

a. Ástæður? 

b. Álag? 

c. Minnkaður áhugi? 

16. Finnst þér það segja mikið um þig sjálfa, að þú syngir í kór? 

17. Þegar þú lítur til baka, finnst þér kórstarfið hafa þroskað þig? 

a. Hvernig? 

18. Hefur það haft áhrif á sjálfstraust þitt að syngja í kór? 

a. Hvernig? 

19. Hefur kórinn kennt þér eitthvað um sjálfa þig sem þú hefðir ekki lært annars staðar? 

a. Hvað? 

20. Hvernig er ,,andinn“ innan kórsins? 

21.  Eru jákvæðar hliðar á því að syngja í kór? 

22. Eru neikvæðar hliðar á því að syngja í kór? 

23. Upplifir þú pressu eða samkeppni innan kórsins? 

24. Hefur það áhrif á líðan þína ef þér gengur ekki nógu vel? 

25. Hvernig gengur með gagnrýni? 

a. Ertu hörð við sjálfa þig?  

26.  Finnst þér þú vera listamaður? 

a. Ef já.. nánar? 

b. Ef nei.. hvenær þá? Hvaða forsendur eru nauðsynlegar? 

27. Lítur þú á þig sem söngkonu? 

a. Ef já.. nánar? 

b. Ef nei.. hvenær þá? Hvaða forsendur eru nauðsynlegar? 

28. Finnst þér kórstarfið, söngurinn og tónlistin vera stór hluti af því hver þú ert ? 

29. .. og hvaða augum þú lítur á sjálfa þig? 

30. Stefnir þú á frekari söng og kórstarf í framtíðinni? 

31. Hvað viltu verða þegar þú ert orðin stór? 

 

Takk fyrir 
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Viðauki 2 - Matskvarði rannsóknar  
 

Kórþátttaka og áhrif þess á mótun sjálfsmyndar 
MA rannsókn  í Menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst 

 

Dags: ________________                       Rannsóknarnr:___________ 

Aldur ________________ 

 

1. Hversu lengi hefur þú verið í kórstarfi Domus Vox? _________________________________ 

 

2. Hvað varð til þess að þú byrjaðir í kórstarfi Stúlknakórsins upphaflega?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Eru ættingjar þínir söngvarar / einsöngvarar/ tónlistarfólk? ____________ 

Ef já, lýstu nánar 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Var einhver sem  hvatti þig til að sinna kórstarfi þegar þú varst yngri svo sem 

ættingi/ kórstjórnandi/ vinkona? ____________ 

Ef já, lýstu nánar.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Áttir þú einhverja fyrirmynd í kórstarfinu þegar þú varst yngri?  _____________ 

Ef já, lýstu nánar.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Hvernig skilur þú orðið ,,sjálfsmynd“? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Hér eru fullyrðingar sem þú svarar eftir bestu getu. Veldu stig frá 1  - 6  

1 

Mjög 

ósammála 

2 

Ósammála 

3 

Nokkuð 

ósammála 

4 

Nokkuð 

sammála 

5 

Sammála 

6 

Mjög 

sammála 

 

1. ______________Foreldrar/ forráðamenn mínir hafa hvatt mig til tónlistariðkunar 

2. _______________ Foreldrar/forráðamenn mínir hafa sýnt kórstarfinu áhuga og stuðning 

3. _______________ Ég hef metnað gagnvart kórnum mínum 

4. _______________ Að syngja í kór er stór partur af því hver ég er 

5. _______________ Ég upplifi mig sem söngkonu/tónlistarkonu 

6. _______________ Ég hef þroskast sem manneskja við að syngja í kór 

7. _______________ Ef ég lít til baka sé ég að kórstarfið hefur mótað sjálfsmynd mína 

8. _______________ Ég syng vel 

9. _______________ Aðrir segja að ég syngi vel  

10. _______________ Ég stend mig vel á kóræfingum 

11. _______________ Ég treysti mér til að takast á við krefjandi kórverk 

12. _______________ Mér finnst mikilvægt að eiga vini í kórnum 

13. _______________ Ég nýt stuðnings vina minna í kórnum 

14. _______________ Ég læri ný verk með hjálp vina minna í kórnum 

15. _______________ Ég vinn aðallega sjálfstætt við að undirbúa mig í kórstarfinu 

16. _______________ Ég undirbý mig heima fyrir kóræfingar 

17. _______________ Ég finn til ábyrgðar gagnvart því að standa mig vel í kórnum 

18. _______________ Það er gefandi að syngja í kór 

19. _______________ Ég hef ánægju af því að syngja í kór 

20. _______________ Það styrkir sjálfstraust mitt að syngja í kór 

21. _______________ Það bætir líðan mína að syngja í kór 

22. _______________ Það viðheldur áhuga mínum að læra ný verk í kórnum 

23. _______________ Mér finnst mikilvægt að finna að stjórnandinn hefur trú á mér 

24. _______________ Það viðheldur áhuga mínum að eiga vinkonur í kórnum 

25. _______________ Það viðheldur áhuga mínum að koma fram og syngja með kórnum 

26. _______________ Það truflar mig ef aðrir meðlimir kórsins eru illa undirbúnir á æfingum 

27. _______________ Stjórnandi kórsins sýnir mér virðingu 

28. _______________ Stjórnandi kórsins vill að mér gangi vel á kóræfingum 

29. _______________ Mér finnst mikilvægt að standa mig vel í kórstarfinu 

30. _______________ Mér finnst mikilvægt að finna að ég tilheyri hópnum 

31. _______________ Ég finn að ég er mikilvægur meðlimur kórsins 
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32. _______________ Mér finnst mikilvægt að passa inn í hópinn 

33. _______________ Ég mun velja mér starf á sviði söngsins 

34. _______________ Ég hef það í mér að geta starfað við söng 

35. _______________ Ég hef trú á sjálfri mér á sviði söngsins 

36. _______________ Ég hef mikið að gefa á sviði söngsins 

37. _______________ Söngur verður alltaf hluti af lífi mínu  

38. _______________ Kórstarfið hefur hjálpað mér að takast á við persónulega erfiðleika 

39. _______________ Það hefur hjálpað mér á öðrum sviðum lífsins að syngja í kór 

40. _______________ Ég tel mig vera sterkari einstakling vegna þátttöku í kórstarfi 

 

 

7. Hefur langvarandi þátttaka í kórstarfi haft mótandi áhrif á sjálfmynd þína? ______ 

Ef já, lýstu nánar.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

8. Hvað finnst þér standa upp úr og hafa skipt þig persónulega mestu máli þau ár 

sem þú hefur tekið þátt í kórstarfinu?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna 

 

 

 

 

 

 

Höf: Jóhanna Kristín Jónsdóttir MA nemi í Menningarstjórnun, Háskólinn á Bifröst  
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Viðauki 3 – Upplýsinga- og samþykkiseyðublað 
 

Háskólinn á Bifröst               Ábyrgur aðili: 

Menningarstjórnun      Jóhanna Kristín Jónsdóttir  

 

 

 

 

 

Upplýst samþykki  

 

 

Nú er að fara af stað upplýsingaöflun vegna rannsóknar minnar í meistaranámi í 

Menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. Efni rannsóknar er áhrif listiðkunar, hér 

þátttaka í kórstarfi á mótun sjálfsmyndar hjá stúlkum á aldrinum 18-25 ára.  

 

Með rannsókninni leitast ég við að tengja saman svið sálfræði og félagsfræði tónlistar 

og hefur það ekki verið gert áður hér á landi. Gagnaöflun rannsóknar fer fram með 

viðtölum við kórmeðlimi og fyrirlagningu spurningarlista. Öll gögn eru nafnlaus og 

ekki verður hægt að rekja svör til þeirra sem svara. Þátttakendum rannsóknar er ekki 

skylt að svara þeim spurningum sem lagðar eru fyrir í viðtölum og/eða á formi 

spurningalista og er frjálst að hætta þátttöku ef þau kjósa það. Rannsóknin er ekki 

kostuð. 

 

Með undirskrift minni samþykki ég þátttöku í rannsókn á sjálfsmynd kórstúlkna. Ég 

hef fengið nægar upplýsingar um eðli rannsóknar og kýs að taka þátt af fúsum og 

frjálsum vilja.  

 

 

Dagsetning: ____________________ 

 

Undirskrift: ____________________________________________________ 
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Viðauki 4 – Tilkynning til Persónuverndar 
 
Jóhanna Kristín Jónsdóttir Dagss. 21.04.2017 
Laugalind 8 

 

Hér með hefur Persónuvernd móttekið tilkynningu yðar.  
Tilkynningin er nr.  S8254/2017   

Tilkynning um vinnslu 
persónuupplýsinga 

Númer   
S8254 

Er um að ræða nýja tilkynningu eða 
breytingu á eldri tilkynningu? Ný tilkynning 

Tilkynning um breytingu 

Eldra tilkynninganúmer sé um 
breytta tilkynningu að ræða: 

 

Nafn Jóhanna Kristín Jónsdóttir 

Nafn forsvarsmanns (s.s. 

forstjóra) ef ábyrgðaraðili er 

fyrirtæki/stofnun: 

 

Nafn þess sem fyllir tilkynninguna út: Jóhanna Kristín Jónsdóttir 

Heimilisfang: Laugalind 8 

Póstnúmer: 201 

Staður: Kópavogur 

Símanúmer tengiliðs: 8960726 

Titill verkefnis(ss. nafn á skrá eða 
heiti rannsóknar) 

 
Hvaða augum lít ég sjálfa mig?: Áhrif langvarandi 
þátttöku ungra kvenna í kórstarfi á mótun 
sjálfsmyndar þeirra og væntingar til frama á sviði 
söngsins 

Tilgangur vinnslunnar?  
Þetta er er 30 ESTC eininga rannsóknarverkefni til 
MA gráðu í menningarstjórnun við Háskólann á 
Bifröst. 

Hvaða upplýsingar verður unnið 
með? 

 
Eigindleg viðtöl og 40 atriða LIKERT matskvarða 
sem var hannaður sérstaklega fyrir þessa rannsókn 

 

Hvernig verður úrtak vinnslunnar 
fundið? 

 
Þetta er hentugleikaúrtak. Rætt er við fjórar konur 
sem starfa við sönghússið Domus Vox úr hópi 
kennara/stjórnenda. Rætt er við átta kórmeðlimi 
Aurora, sem eru stúlkur á aldrinum 18-25 ára. 
Matskvarðinn verður lagður fyrir 20 kórmeðlimi 
Aurora sem eru stúlkur á aldrinum 18-25 ára. 

Hvert verða upplýsingarnar sóttar?  
Rætt er við nemendur og kennara/stjórnendur í 
söngstarfi Domus Vox sönghúss. 

Verða upplýsingarnar sóttar í 
sjúkraskrá? 

 
Nei 

Ef upplýsingar eru sóttar í 
sjúkraskrá, er verkefnið? 

 
Nei 

Heimild(ir) til vinnslu 
persónuupplýsinga, sbr. 8. gr.  laga 

um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga 

 
samþykki hins skráða sbr. 1. tl. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
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Verður unnið með viðkvæmar 
persónuupplýsingar, sbr 8. tl. 2. 

gr.  laganna? 

Nei 

Viðbótarskilyrði um vinnslu 
viðkvæmra persónuupplýsinga, sbr. 

9. gr.  laganna? 

upplýst og skriflegt samþykki hins skráða sbr. 1.tl. 

Frekari skýringar á þeim heimildum 
sem merkt er við hér að ofan (t.d. 

lagaákvæði eða ef byggt er á 
samþykki hins skráða skal hér greint 

frá efni samþykkisyfirlýsingar) 

 
Kennarar og stjórnendur koma fram undir nafni. Allar 
stúlkurnar undirrita upplýst samþykki en nöfnum 
þeirra er breytt og reynt eftir megni að ekki séu 
persónugreinanlegar upplýsingar í svörum þeirra. 
Allir viðmælendur fá sinn framburð til yfirlestrar 
þegar úrvinnslu gagna er lokið og óskað er eftir 
samþykki þeirra. 

Ef aflað er persónuupplýsinga frá 
öðrum en hinum skráða, hvernig er 

þá uppfyllt  
viðvörunarskylda gagnvart hinum 

skráða, sbr. 21. gr.  laganna 

 

Ef aflað er persónuupplýsinga frá 
hinum skráða sjálfum, hvernig er þá 

uppfyllt fræðsluskylda, sbr. 20. 
gr.  laganna 

Þátttakendur rannsóknar voru upplýstir um tilgang 
hennar og framkvæmd á upplýsingarblaði þar sem 
óskað var eftir undirritun samþykkis þeirra. 

Verður persónuupplýsingum safnað 
með notkun eftirlitsmyndavéla eða 

annars konar vöktunarbúnaðar? Nei 

Verða upplýsingarnar afhentar 
öðrum. Hverjum? Nei 

Verða upplýsingarnar fluttar úr landi? Nei 

Verða upplýsingarnar birtar á Netinu 
/ Vefnum? 

Já 

Hvaða öryggisráðstafanir verða 
viðhafðar ? Afmáun persónuauðkenna 

Ef annað. þá hvað?  

Nafn og/eða stöðuheiti þess sem ber 
ábyrgð á framangreindum 

öryggisráðstöfunum 
Jóhanna Kristín Jónsdóttir Cand Psych og MA nemi í 
Menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst 

Verður 
upplýsingunum/auðkennunum 

eytt og þá hvenær? 

Já við verklok og að lokinni meistaravörn sem fram 
fer í byrjun júní 2017, verður öllum gögnum úr 
framburði viðmælenda eytt. Að samráði við dr. Ástu 
Bryndísi Schram leiðbeinanda munum við halda eftir 
matslistum rannsóknar í því skyni að vinna ítarlegri 
tölfræðiupplýsingar ef við vinnum grein upp úr 
þessum gögnum. 

Verður öðrum aðila (vinnsluaðila) 
með skriflegum samningi falin 

vinnsla upplýsinganna? 

Nei 

Nafn vinnsluaðila: 
 

Heimilisfang vinnsluaðila: 
 

Póstnúmer: 
 

Staður: 
 

Hverjar eru skyldur vinnsluaðila 
samkvæmt þessum samningi? 

 

Aðrar athugasemdir tilkynnanda: 
 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
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