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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um verkefnið Persónur í tónum, en tilgangur þess var að rannsaka 

hvernig auka má nánd við áheyrendur tónleika í gegnum tónlist samda með ákveðinni 

tónsmíðaaðferð. Einnig verður skýrt frá því hvernig ólíkar persónuleikakenningar eru notaðar 

sem grunnur að þessari tónsmíðaaðferð og hvernig farið var að því að tengja þessa heima saman. 

Að lokum verða vangaveltur um niðurstöður rannsóknarinnar og þá framtíðarmöguleika sem 

verkefnið hefur upp á að bjóða. Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla og segir sá fyrsti frá þeim 

persónuleikakenningum sem notaðar voru í verkefninu. Í öðrum kafla verður sagt frá 

tónsmíðaaðferðinni sem búin var til út frá fyrr nefndum persónuleikakenningum og þriðji kaflinn 

skýrir frá útkomu rannsóknarverkefnisins. Síðasti kaflinn fjallar síðan um framtíð verkefnisins og 

önnur möguleg verkefni sem sprottið geta frá þessu. 

Leitarorð:  tónlist, persónuleiki, tónleikar, tónlistarflutningur, nánd. 
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Inngangur 

Tónlist á sér margar hliðar. Tilgangur hennar er í dag margbrotnari en nokkurn tímann áður en 

hann hefur þróast með hverri samfélagsbreytingu. Þetta á sér stað vegna aukningu á og 

fjölbreytileika í mismunandi áhersluþáttum en þeim fer sífellt fjölgandi. Einn þessara þátta er 

nánd við áheyrendur en nánd er atriði sem fleiri og fleiri tónlistarmenn leggja áherslu á og virðist 

samfélagið taka vel í þessa breytingu. Kimball Gallagher, píanóleikari og frumkvöðull, telur 

nánd eitt mikilvægasta gildi tónleika, en hann reynir að ná því fram með því að halda tónleika í 

litlum, huggulegum rýmum og með spjalli við tónleikagesti. 

Þessi rannsókn mun athuga gildi nándar með tónleikafyrirkomulagi. En er hægt að gera betur? 

Með því að semja fyrir nokkra tónleikagesti tónverk sem byggð eru á persónuleika þeirra hvernig 

er best að auka nándina? Tilgátan er að með því að semja tónverk fyrir nokkra tónleikagesti muni 

nándin aukast, ekki aðeins fyrir þá heldur einnig flesta aðra tónleikagesti. Enn fremur er talið að 

ef þessir aðilar eru teknir í gegnum ákveðið ferli með tónskáldinu fyrir tónleika að það muni 

auka enn frekar á nándina. Að lokum er því haldið fram að með ákveðinni tónsmíðaaðferð sé 

hægt að sníða tónlistina vel að persónuleikum viðfangsefnanna og að það auki nándina við 

tónlistarflutninginn enn meira. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um þrjár persónuleikakenningar og hvernig þær voru notaðar til að 

hanna tónsmíðaaðferð. Hún fjallar líka um hvernig tónsmíðaaðferðin var notuð til að semja 

tónlist sérsniðna að persónuleikum ákveðinna viðfangsefna. Síðast en ekki síst segir hún frá því 

hvaða áhrif tónlistin hafði á þeim tónleikum sem hún var spiluð og hvaða lærdóm megi draga frá 

þeim. 
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1 NÁND Á TÓNLEIKUM 

1.1 HUGMYNDIN 

Áður en verkefnið Persónur í tónum varð til velti ég vöngum um hvernig hægt væri að gera 

tónlistarlega upplifun persónulegri og nánari en gengur og gerist. Meðal annars hugsaði ég um 

leiðir til að virkja áheyrendur tónleika í gegnum þátttöku þeirra og hvernig ég gæti fengið hvers 

konar fólk, hvaðan úr samfélaginu sem er, til að semja fyrir og flytja tónlist á tónleikum. Margar 

hugmyndir fannst mér fínar en það var ekki fyrr en ég las um Kimball Gallagher að ég datt inn á 

hugmynd að tónleikaverkefni sem mér fannst ég verða að framkvæma. 

1.2 KIMBALL GALLAGHER 

Kimball Gallagher er píanóleikari og frumkvöðull frá Bandaríkjunum. Hann er þekktastur fyrir 

verkefnið 88-concert tour en það verkefni snérist um að endurlífga hugmyndina um 

stofutónleika. Hann notaði því verkefnið sem kynningu á hugmyndinni með því að ferðast um 

heiminn og halda tónleika við þess konar vettvang. Hann vildi sýna að tónleikar af þessu tagi 

hafi skýrt gildi meðal fólks og ekki eitthvað sem þyrfti að vera stutt við. Hann trúir því að gildin 

liggi í félagsskap og nánd, hlýju og vináttu, menntun og uppljómun, skemmtun og gleði, 

ástríðufulla þátttöku og aðgengi. Hann segir að helsti munurinn milli þess að spila í tónleikasal 

og í heimahúsi liggi í samskiptum við tónleikagesti. Hann talar við gesti fyrir og eftir alla 

tónleika en einnig á milli tónverka þar sem hann kynnir þau og hvetur gesti til að spyrja 

spurninga og ræða málin. Samskiptin búa til pláss fyrir áheyrendur til að kynnast honum sem 

persónu og fyrir hann til að kynnast þeim sem fólki sem eykur athyglina sem fólkið gefur 

tónlistinni. (Ard 2010) 
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88-concert tour Eins og segir að ofan var upphaflega hugmyndin með 88-concert tour að halda 

88 stofutónleika og voru upphafstónleikarnir haldnir í Carnegie Hall í mars 2008. Vegna 

vinsælda stækkaði verkefnið þó mikið með tímanum og þegar lokatónleikarnir voru haldnir í 

apríl 2015 var fjöldi tónleikanna kominn upp í 338. Þá höfðu þeir þó ekki aðeins verið haldnir í 

heimahúsum, heldur á mismunandi vettvangi. Túrinn spannaði allar sjö heimsálfurnar og voru 

áheyrendur yfir 40.000 talsins. Gallagher skipulagði alla 338 viðburðina sjálfur í gegnum 

tengslamyndun og notfærði sér ekki umboð, umboðsmenn eða stjórnendur. Í gegnum vini og 

samstarfsaðila bjó hann til eigið net viðburða. (Wp-content: Kimball Gallagher 2015) Gallagher 

hefur einnig samið tónlist en gestgjafi hverra tónleika fékk samið til sín prelúdíu byggða á nafni 

sínu sem var síðan flutt á þeim tónleikum sem hann hýsti. (Kraft 2012) 

1.3 SKIPULAG VERKEFNISINS 

Eftir að hafa lesið um Gallagher sá ég margt hjá honum sem ég gæti notfært mér við mitt eigið 

tónleikaverkefni. Ég ákvað sem dæmi að reyna að hafa tónleikana mína við litlar og huggulegar 

aðstæður eins og stofur til að búa til meiri nánd. Ég ákvað líka að tala um verkefnið fyrir og eftir 

tónleika og á milli verka til að ná meiri tengslum við áheyrendur. Aðalatriðið sem ég tók frá 

honum var samt það að semja fyrir hverja tónleika, nema að ég vildi að tónleikarnir yrðu aðeins 

samsettir af verkum sömdum fyrir það tilefni. Í mínum huga myndi ekkert gera tónleika 

persónulegri en það að semja verk um nokkrar manneskjur fyrir sérstaka tónleika, en áætlunin 

var að þær myndu síðan vera áheyrendur þessara tónleika ásamt ættingjum sínum og vinum. 
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2 HRÁEFNI 

2.1 PERSÓNUVAL 

Þegar valið var um persónur til þess að semja um þurfti að hugsa út í nokkur atriði: hversu 

auðvelt væri að greina persónuleika þeirra, hve aðgengilegar þær væru, hversu ólíkar þær væru 

og hversu góðar upplýsingar hægt væri að fá frá þeim eftir framsetningu verkanna. Helsta atriðið 

sem hjálpar til við að greina persónuleika er hversu vel maður þekkir persónuna og þess vegna 

fannst mér lykilatriði að velja manneskjur sem ég þekkti fyrir. Til að hafa ólíkar og aðgengilegar 

persónur þurfti ég að velja fólk úr mínu nánasta umhverfi sem hafði ólíka persónuleika og var 

opið fyrir því að taka þátt í verkefninu. Ég treysti síðan á velvilja þeirra til að gefa mér 

upplýsingar að lokinni framsetningunni. Þannig kom þá til að tvær fyrstu manneskjurnar sem ég 

valdi voru samnemendur sem ég þekkti vel. Þriðja manneskjan var síðan fyrrverandi 

samnemandi sem ég þekkti minna en það var til að athuga hversu vel ég gæti samið fyrir persónu 

sem uppfyllti skilyrðin ekki jafn vel og þær fyrri. 

2.2 SÁLFRÆÐILEGAR PERSÓNULEIKAGERÐIR JUNGS 

Þegar kom að því að greina persónuleika þurfti ég að hafa ákveðna þekkingu á bak við mig og 

ákveðin verkfæri til að geta gert greint sem best. Ég las mér því til um margar 

persónuleikakenningar og síaði flestar þeirra út þangað til eftir sátu þær kenningar sem virkuðu 

fyrir verkefnið. Kenningarnar sem ég valdi áttu rætur að rekja til einnar kenningar en það var 

kenning Carl Gustav Jung um sálfræðilegar persónuleikagerðir sem er næstum 100 ára gömul. 

Jung byrjar á að skipta fólki í tvær persónuleikagerðir, innhverfa og úthverfa, sem hann kallar 

persónuleikagerðir allmenns viðmóts. Þessi flokkun kemur til vegna mismunandi viðmóts fólks 
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til hins ytri heims, þ.e.a.s. hvert áhugi og andleg orka fólks beinist. Innhverfa persónuleikagerðin 

beinir þannig andlegri orku sinni helst inn á við en sú úthverfa út á við. Auk þessa flokkar hann 

virkni hugans í fjórar tegundir: þanka (T), kennd (F), innsæi (N) og skynjun (S). Þessari virkni 

getur síðan verið beint út á við eða inn á við saman ber úthverfu og innhverfu og myndast þannig 

átta mismunandi hugrænir ferlar, t.d. innhverfur þanki (Ti), úthverfur þanki (Te), innhverft 

innsæi (Ni), úthverft innsæi (Ne) o.s.frv. (Jung 1946) Lesa má nánar um hugmyndir Jungs í 

viðauka ritgerðarinnar. 

2.3 MBTI 

Frá því að Katharine Briggs var ung var markmið hennar að skilja mannlegan þroska og að 

uppgötva eitthvað sem myndi gera einstaklingum kleift að þroskast í sína bestu mögulegu útgáfu. 

Hún tók eftir mun í persónuleika fólks í kringum sig og varð staðföst í að skilja og að geta 

útskýrt þennan mun. Eftir að hafa unnið að sínum eigin hugmyndum í áraraðir rakst hún á 

hugmyndir Jungs og aðlagaði þær að sínum eigin. Það sem eftir var vann hún að því að rannsaka 

verk Jungs og reyndi að koma mögulegum kostum þess út í veröldina. Með hjálp dóttur sinnar, 

Isabel Myers, notaði hún þrjá áratugi í að þróa MBTI-kerfið en það á að hjálpa fólki að finna þá 

persónuleikagerð sem passar best við það. (Isabel Briggs Myers: The Myers & Briggs 

Foundation 2017) MBTI-kerfið segir persónuleikagerð vera svipaða og að vera rétthentur eða 

örvhentur: einstaklingar eru annað hvort fæddir með eða þroska ákveðna tegund af hugsun og 

hegðun sem þeir kjósa fram yfir aðra. Með því að raða hugrænum ferlum Jungs upp í 

mismunandi raðir fengu þær út 16 mismunandi persónuleikagerðir. (Myers 1980) 
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2.4 TAUGAFRÆÐILEGAR RANNSÓKNIR DARIOS NARDIS 

Dario Nardi er menntaður verkfræðingur sem hefur undanfarin 11 ár rannsakað tengslin milli 

taugavísinda og persónuleika. Hver rannsókn tekur um það bil klukkustund en þar er 

einstaklingur tengdur með skautum til heilaafritunar (EEG) á meðan hann gerir alls konar 

verkefni eins og að nota farsíma, hlusta á tónlist, reikna stærðfræðidæmi, teikna, fara á uppsett 

hraðstefnumót o.fl. Með þessari tækni afhjúpar Nardi tvennt, í fyrsta lagi hvaða heilasvæði 

einstaklings eru virk á því augnabliki sem þeir gera ákveðin verkefni og í öðru lagi hvaða 

heilasvæði vinna saman, eru samstillt, mynda net. Þannig fær Nardi mynd af því hvernig heili 

einstaklingsins er tengdur, þ.e. hvernig heili einstaklingsins hefur þroskast. Með því að hafa 

skoðað hundruðir einstaklinga hefur hann séð mikla fjölbreytni milli heila en líka tekið eftir 

ákveðnum, sameiginlegum munstrum. Hann orðar það þannig að við erum öll meira og minna 

með sömu verkfæri í höndunum en það sem er mismunandi er hvaða verkfæri við kjósum að 

nota, en fólk hefur tilhneigingu til að nota og þróa þau verkfæri sem hjálpar þeim að svala þeirra 

hagnýtu og sálfræðilegu þörfum. Hann telur að samsetning þessara atriða myndi það sem kallað 

er persónuleiki.  (Riemann 2015) Það var með því að skoða hugmyndir Jungs um átta 

mismunandi leiðir hugrænnar starfsemi og bera þær saman við rannsóknir sínar að hann fann 

fylgnina milli persónuleika og taugavísinda. (Talks at Google: YouTube 2011) Seinna fann hann 

síðan tengsl milli hinna 16 persónuleika Myers-Briggs og rannsókna sinna. (Tsao 2015) 

Útskýringar á heilasvæðum Nardi skiptir heilanum upp í 20 mismunandi svæði en hvert þeirra 

hefur nokkrar tegundir af virkni. Hér mun ég þó aðeins útskýra virkni þeirra fjögurra heilasvæða 

sem staðsett eru framan í ennisblaði en það eru þau sem spila stærstan þátt í hvernig persónuleiki 

fólks birtist. (Nardi án dags.) 
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Fp1-ext Það má segja að þetta svæði hafi þrenns konar mismunandi virkni: skjótan úrskurð, 

bjartsýna athafnasemi og sjálfsörugga skipulagningu. Svæðið er staðsett í vinstra heilahveli. 

Skjótur úrskurður Þessi virkni snýr að því að taka skjótar ákvarðanir. Ef gefnir eru nokkrir 

möguleikar, t.d. hvar eigi að fá sér að borða eða hvað ætti að versla inn, þá sér þessi virkni um að 

snögglega og örugglega velja einn möguleika. Eins og efalaus framkvæmdarstjóri tekur svæðið 

ákvörðun út frá því sem er vitað og treystir því að það muni virka. Oft er möguleikinn skilvirkur 

en þó ekki í öllum tilfellum. 

Bjartsýn athafnasemi Bjartsýna athafnasemin gengur út á það að sía út það sem virkar truflandi. 

Svæðið hunsar ólíklegar hindranir, gagnrýni og hugmyndir sem óviðkomandi eru því verkefni 

sem fyrir liggur. Rannsóknir tengja þetta svæði við afkastasemi og hamingju en á kostnað minni 

þekkingu á lífinu. Svo í stað þess að einstaklingurinn gefi sjálfum sér tíma til að íhuga fær þetta 

svæði hann til að ráðast frekar á næsta verkefni til að afkasta einhverju. 

Sjálfsörugg skipulagning Þessi virkni hefur þau áhrif á einstakling að hann er öruggur með 

sjálfan sig. Svæðið fær mann til að stinga upp á og eltast við markmið, vera heilbrigt stoltur af 

árangri sínum og einbeita sér að færni og hæfnismöguleikum. Svæðið hvetur fólk til að taka að 

sér leiðtogahlutverk eða einfaldlega að gera hluti sjálft því að hópahugsun hentar ekki þessu 

svæði. Svæðið getur fengið mann til að gera stór plön og  ýtt undir mikla sjálfsánægju. (Nardi án 

dags.) 

Fp1-int Þetta heilasvæði hefur einnig þrjú hlutverk: vökula hliðvörslu, áreynslulausa útskýringu 

og prinsippmiðaða útlistun. Eins og svæðið á undan er þetta í vinstra heilahveli. 

Vökul hliðvarsla Vökul hliðvarsla tekur eftir villum og mistökum. Hún tekur hratt eftir því sem 

passar ekki við hið venjulega eða væntingar og finnst hún knúin til að leiðrétta villurnar. Villan 



 

 

- 12 - 

 

gæti legið í stafsetningu, notkun á kenningu eða í raun hverju sem er. Svæðið lætur mann finna 

fyrir óþægindum eða kvíða þangað til allar villur eru farnar. Jákvæðar hliðar þessarar 

fullkomnunaráráttu er nákvæm vinna og sífelldar framfarir. 

Áreynslulaus útskýring Þessi virkni gefur svæðinu þann hæfileika að geta auðveldlega myndað 

útskýringar. Ef manneskja er spurð um skoðun, valmöguleika eða af hverju áveðinn atburður 

gerðist, hjálpar þetta svæði henni að búa snögglega til svar sem hljómar rökrett. Það gerir 

manneskju kleift að vera sannfærandi og þurfa lítinn tíma til að stoppa til að hugsa rökrétt. 

Stundum geta þó útskýringarnar verið skrýtnar, ómögulegar eða of hentugar til að vera sannar. 

Prinsippmiðuð útlistun Þessi hæfileiki lætur fólk halda fast í hugmyndir og prinsipp sem það 

hefur hugsað út í af þolinmæði. Það skilur aðstæður og tekur ákvarðanir út frá þeim með 

samkvæmni að markmiði. Útlistun getur tekið tíma og einbeitingu, t.d. að tala sig í gegnum 

vandamál,  gera tilgátur eða pæla djúpt í hlutum. Svæðið fær fólk til að hafna öllu því sem 

stangast á við eða fellur út fyrir það sem hefur verið alvarlega úthugsað. (Nardi án dags.) 

Fp2-ext Þetta heilasvæði er í hægra heilahveli og er með hlutverkin sveigjanlegan áhuga, ósvikin 

svipbrigði og hópamiðlun.  

Sveigjanlegur áhugi Virknin hér veldur því að manneskja nýtur nýjunga, hugstormunar, óvæntra 

uppákoma og ferskra hugmynda. Svæðið leitar þannig sífellt eftir einhverju nýju og áhugaverðu, 

hoppar á milli, og nýtur, mismunandi athafna á sama tíma og er áhugasamt um ferskar 

vitsmunalegar og skynjaðar upplýsingar. Stundum virðist manneskja kærulaus, óeinbeitt, eiga 

erfitt með að fylgjast með og klára hluti eða vera eftirlátssöm við þrá þessa heilasvæðis. 

Ósvikin svipbrigði Andlitssvipir eru fjölbreyttir hjá manneskju sem notar þessa virkni 

heilasvæðisins. Manneskjan miðlar frá sér orku og tilætlun á náttúrulegan, einlægan og 
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áreiðanlegan hátt, án sjálfsmeðvitundar. Hún gefur auðveldlega frá sér hlýtt bros, kalda grettu 

eða svip þess að vera hissa, efasöm, forvitin, reið o.s.frv. Svæðið veldur því að fólki finnst erfitt 

að halda andliti sínu afslöppuðu til að fela raunveruleg viðbrögð og tilætlanir. 

Hópamiðlun Fólk sem er með þennan eiginleika virkan eru náttúrulegir jafnréttissinnar og 

teymismenn. Það hugsar um markmið, árangur og hæfnismöguleika allra sem almennt birtist sem 

stuðningur fyrir hópum í heild fremur en einstaklingum. Það finnur sterka þörf fyrir samstöðu, að 

skipulagning og heiður fari til hópsins frekar en einstaklingsins. (Nardi án dags.) 

Fp2-int Þetta heilasvæði hefur eiginleikana ferlavöktun, hyggna íhugun og tilviljanakennda 

sköpun. Það er staðsett í hægra heilahveli. 

Ferlavöktun Þessi eiginleiki gerir manni auðvelt fyrir um að hafa yfirlit með verkefnum og að 

klára þau. Hann hjálpar manni við að rekja á hvaða þrepi maður er eða þegar tekið er þátt í 

opinni starfsemi að velja og halda sér við viðmiðunarpunkta til að fylgjast með hvar í ferlinu 

maður er, byrjun þess, miðju eða enda. Þegar fólk sem er með þennan eiginleika virkan er spurt 

um að hugstorma þá veit það hvenær er tímabært að stoppa frekar en að hætta snemma eða halda 

áfram endalaust. Svæðið ýtir undir það að maður sé skipulagður. 

Hyggin íhugun Þessi virkni hjálpar manni að vera opinn fyrir nýjum upplýsingum, með truflun 

og gagnrýni innifalinni. Menn með þennan eiginleika eru gjarnir á að grafa djúpt í þau viðbrögð 

sem þeir fá án þess að vakni með þeim reiði eða höfnun. Þegar möguleiki er á því að innlima 

nýja hugmynd fær þetta svæði mann til að kafa í sjálfsskoðun og þá mögulega að breyta hegðun 

sinni. Rannsóknir tengja þetta svæði við sjálfsmeðvitund en einnig vægt þunglyndi. 

Tilviljanakennd sköpun Tilviljanakennd sköpun fær fólk til að gera mörg verkefni og í gegnum 

það uppgötvar það gjarnan nýjar eða betri leiðir til að gera hluti. Partur af því ferli er 
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tilraunastarfsemi, leiðréttingar, prófunartímabil og prufukeyrslur. Manneskjur með þennan 

eiginleika virkan láta niðurstöður leiða sig áfram. Þær innlima það sem þær læra og geta hitt á 

nýja aðferð, netta hönnun eða ferska framkvæmd. Stundum eru niðurstöðurnar tilviljanakenndar, 

óáreiðanlegar eða skrýtnar. (Nardi án dags.) 

2.5 EIGIN HUGMYNDIR 

Í gegnum rannsóknir mínar á ofangreindum kenningum sé ég mikið sameiginlegt með 

heilasvæðunum fremst í ennisblaði (Fp1 og Fp2) og hinum átta hugrænu ferlum Jungs. Tengslin 

liggja í því að hvert þessara heilasvæða getur haft tvenns konar virkni og fyrir hverja virkni er til 

hugrænt ferli Jungs sem passar við. Þannig hef ég búið til eigið kerfi til að fylgja þegar ég greini 

fólk til tónsmíða. Þar tákna Te og Fe heilasvæði Fp1-ext, Ti og Fi heilasvæði Fp1-int, Ne og Se 

heilasvæði Fp2-ext og Ni og Si heilasvæði Fp2-int. Hvort manneskja kýs frekar að nota T eða F 

og N eða S ræðst síðan af þeirri heilavirkni sem á sér stað í restinni af heilanum. Þetta þýðir að 

fyrir hvert þessara heilasvæða eru 4 mismunandi persónuleikar Myers-Briggs. Þetta þýðir á sama 

tíma að fólk forgangsraðar notkuninni á hverju þessara heilasvæða eftir sínum persónuleika. 

Þannig með að láta viðfangsefnin mín taka MBTI-persónuleikapróf gat ég auðveldar greint 

heilavirkni þeirra og um leið átt auðveldara með að semja. 

2.6 UPPLÝSINGAÖFLUN 

Aðferðirnar sem ég notaði til að afla mér upplýsinga um viðfangsefni mín voru af þrennu tagi. 

Fyrsta aðferðin var einfaldlega að fylgjast með viðfangsefninu og taka eftir mynstrum í hegðun 

þess, hreyfingum, talmáta og orðaforða. Eftir að hafa fylgst með því í nokkurn tíma var komið að 

því að spyrja viðfangsefnið alls konar spurninga um það. Spurningarnar voru bæði skriflegar, á 

formi persónuleikaprófa, og munnlegar. Munnlegu spurningarnar komu frá mér og var tengt 
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forvitni augnabliksins á alls konar mismunandi atriðum varðandi hegðun þeirra og hugsun. 

Persónuleikaprófin voru hins vegar fyrir fram sniðin samkvæmt mismunandi 

persónuleikakenningum. Þótt prófin hafi verið frá mörgum mismunandi kenningum tók ég aðeins 

mark á þeim prófum sem tengdust kenningunum sem fjallað hefur verið um hér að ofan. Síðasta 

aðferðin sem ég notaði til upplýsingaöflunar var síðan á formi spjalls. Þar talaði ég við 

viðfangsefnin um alls konar mismunandi mál til að finna ákveðin hugsunarmynstur. Með að setja 

allar þessar upplýsingar saman tókst mér að fá frekar skýra mynd af persónuleikum 

viðfangsefnanna svo þá var bara að takast á við þá þraut að yfirfæra þá yfir í tónverk. 

 

3 TÓNSMÍÐAAÐFERÐIN 

3.1 AÐFERÐ BYGGÐ Á PERSÓNULEIKAKENNINGUM 

Tónsmíðaaðferðin sem ég notaði í Persónur í tónum er aðferð sem enn er í vinnslu. Upphaflega 

hafði ég hugsað mér að klára aðferðina áður en ég byrjaði tónsmíðarnar en ég sá það smátt og 

smátt í gegnum ferlið að aðferðin virtist ekki vera eitthvað sem myndi nokkurn tímann klára 

heldur ávallt vera í vinnslu. Þannig var aðferðin ekki sú sama þegar ég byrjaði að semja og í lok 

verkefnisins. Hér mun ég skýra frá því hvernig aðferðin er nú, í lok verkefnisins. 

Tengsl hinna tónlistarlegu þátta og persónuleikanna Þegar kom að því að tengja saman hina 

tónlistarlegu þætti og persónuleikana var aðalspurningin hvernig ég ætti að fara að því. Þar sem 

allir persónuleikar hafa í raun alla hugsanaferla en nota þá mismikið þurfti ég að hugsa upp leið 

til að kynna mismunandi hliðar persóna og finna út hversu ítarlega ég ætti að gera það. Ég ákvað 

því að skipta hverju tónverki upp í nokkra hluta þar sem hver hluti kynnti mismunandi 
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hugsanaferla persónu. Þannig eru það heilasvæðin framan í ennisblaðinu sem ákveða form og 

kaflaskiptingu verka en hugsanaferlarnir, þ.e.a.s. önnur heilasvæði og starfsemi heilans, sem 

ákveða hvað gerist í hverjum kafla. 

Form Eins og segir hér fyrir ofan þá eru það heilasvæðin fjögur framan í ennisblaðinu og virkni 

þeirra sem ákveða form og kaflaskiptingu verkanna. Það þýðir að ég þurfti að gera átta 

mismunandi sniðmát sem kaflar væru samdir eftir. Hér mun ég því skýra frá reglunum fyrir hvert 

sniðmát. 

Reglur Fp2-int-Si Þar sem Si-persónuleikagerðirnar leitast eftir stöðugu ástandi fannst mér að 

þetta sniðmát ætti að hljóta reglum sem myndu endurskapa það í tónlistinni. Ég ákvað því að 

kaflar þessa sniðmáts myndu hljómalega vera mjög óbreytilegir, þ.e.a.s. fábreytileg 

hljómanotkun sem gæti þá samanstaðið af um það bil fimm hljómum. Eins er ró mikilvæg Si-

persónuleikagerðunum og þannig fannst mér hægt tempó og lítill hljómstyrkur vera viðeigandi. 

Einnig af því að þær leitast eftir óbreytilegu ástandi vildi ég að það yrðu litlar og hægar 

breytingar á tónlistarlegum þáttum í gegnum svona kafla. Svo fannst mér viðeigandi að tónlist 

sniðmátsins myndi ná fram ákveðnu andrúmslofti og vera myndrænn. 

Reglur Fp2-int-Ni Ni-persónuleikagerðin eltist við allar mögulegar myndir sem birtast henni í 

undirmeðvitundinni og gerir tilraunir á þeim hugmyndum sem hún setur fram í ytri heiminn. 

Vegna þessa ákvað ég að kaflar þessa sniðmáts ættu að vera byggðir upp á einni endurtekinni 

laglínu sem þó breytist smávægilega milli hendinga. Þeir ættu líka að vera dularfullir og 

dreymandi og til að reyna að ná því fram vil ég að frjálslega sé farið með takt, í hægu tempói.  

Reglur Fp1-int-Fi Vegna þess hve erfitt getur verið að skilja og tengja við Fi-

persónuleikagerðina ákvað ég að kaflar þessa sniðmáts ættu að vera óskýrir í taktinum. Það hvílir 
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yfirleitt ró yfir persónuleikagerðinni, hún er þögul, lokuð, virðist köld og afskiptalaus en í raun 

búa ákafar tilfinningar innra með henni sem sjaldan brjótast út. Út frá þessu ákvað ég að svona 

kaflar ættu að vera í hægu tempói og flatir og veikir í dýnamík. Ég vil þó að það eigi að fá að 

glitta smá í þessar innri tilfinningar og þess vegna verður að koma staður í kaflanum þar sem það 

kemur smá útrás fyrir þær. Það þýðir þá breyting í dýnamíkinni og taktinum og almennt meiri 

ákefð í flutningi. Í raun vil ég hérna skapa hina innri huglægu veröld sem Fi-persónuleikagerðin 

dvelur svo gjarnan í. 

Reglur Fp1-int-Ti Ti-persónuleikagerðin vill að hugmyndir þrífist fyrir eigin sakir og er gjörn á 

að henda þeim bara einhvern veginn út. Þess vegna vil ég að kafli þessa sniðmáts byrji á stuttum 

hendingum með góðri þögn á milli. Þó vegna rökrænnar náttúru persónuleikagerðarinnar ákvað 

ég að seinni hluti kaflans eigi að vera skýrari og meira samhangandi, eins og persónan sé búin að 

fylgja hugmyndum sínum eftir og tengja þær saman. Vegna innhverfu og ógn af opinberun ákvað 

ég að svona kafli ætti að vera lágstemmdur en lágur hljóðstyrkur og mikið af þögnum hjálpa til 

við það. Til að endurspegla huga Ti-persónuleikagerðarinnar vildi ég að kaflinn yrði svolítið 

dreymandi og með áherslu á smáatriði í mótun, samanber hvernig persónuleikagerðin reynir að 

tjá myndir undirmeðvitundarinnar og hugsar um öll smáatriði tengdum þeim hugmyndum sem 

spretta upp. 

Reglur Fp2-ext-Se Í þessum kafla er áhersla á áþreifanleika, fegurð og birtu vegna samsvarandi 

einkenna Se-persónuleikagerða. Þessu reyni ég að ná fram með bjartri hljómasamsetningu, með 

laglínur sem falla vel að henni og glitrandi undirleik í hreyfandi hljómum sem gefur 

áþreifanlegan blæ. Einnig vildi ég hafa jafnrétti milli hljóðfæra í þessum kafla þar sem það á við 

persónuleikagerðir af þessum toga. Það að vera áhrifamikill skiptir hana líka máli og reyndi ég 

að ná því fram með breytingum í dýnamík, tónhæð laglína, takti og áherslupunktum. 
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Reglur Fp2-ext-Ne Ne-persónuleikagerðirnar leggja mikla áherslu á að upplifa eitthvað nýtt og 

öðruvísi. Þess vegna ákvað ég að notkun á tónlistarlegum grundvallarþáttum ætti að vera þó 

nokkuð öðruvísi í þessum kafla en í öðrum köflum verksins. Í stíl við leit persónuleikagerðanna 

að breytingu ákvað ég að innan ákveðnar notkunar á tónlistarlegum grundvallarþáttum kaflans 

ættu að eiga sér stað breytingar, til dæmis á því hvar áhersla fellur innan takts, hvernig mótun er 

notuð innan hendingar og á hljómanotkun kaflans. Ne-persónuleikagerðir eru gjarnar 

sannfærandi og leikrænar í tjáningu og því vildi ég reyna að ná því fram í þessum kafla. Það 

gerði ég með því að skýrum, en léttum, takti, breytingum í mótun, styrk og hryn og hröðu 

tempói.  

Reglur Fp1-ext-Fe Vegna þess hve Fe-persónuleikagerðin vill mikið vera í samræmi við almenn 

gildi samfélagsins og í félagslegu samlyndi ákvað ég að þessi kafli yrði að vera þægilega 

hljómandi, það er að segja að laglínur kaflans væru byggðar á nótum innan þess hljóms sem er í 

gangi hverju sinni. Persónuleikagerðin er svo félagslega miðuð að ég ákvað að í svona kafla ætti 

að eiga sér samtal milli hljóðfæra. Ég ákvað líka, vegna mikilvægi samhljóms við tilfinningar, að 

kaflinn ætti að líða rólega áfram en þrátt fyrir það að hafa mikið af nótum í gangi vegna þess hve 

persónuleikagerðin er einbeitt um afkastasemi. 

Reglur Fp1-ext-Te Þar sem Te-ferlið leggur mikið upp úr hlutleysi ákvað ég að laglínur í þessum 

kafla ættu að vera fátæklegar og einfaldar. Einnig þegar laglínur endurtaka sig þá fylgja þær 

ákveðinni rytmaformúlu í takt við þá formúlu sem Te-persónuleikagerðin fylgir. Kaflinn 

inniheldur hratt tempó og mikið af áhersluslögum vegna þess hvernig þetta heilasvæði tekur 

hraðar og ákveðnar ákvarðanir. Skipulag kaflans er síðan einfalt og skýrt, en Te-ferlið er gjarnt á 

að vilja það í skipulagi sínu. 
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3.2 AÐRIR TÓNSMÍÐALEGIR ÞÆTTIR  

Í raun voru bara tvö tónsmíðaleg atriði sem ekki voru bundin við þessar reglur en það voru 

tónefni verkanna og hljóðfæraskipan þeirra. Tónefnið var unnið úr setti af tónum og var valið 

eftir því hversu vel mér fannst ég geta notað það og hvernig það hljómaði miðað við þær 

hugmyndir sem ég hafði fyrir áætlað tónverk. Hljóðfæraskipan var valin út frá því hversu hagnýt 

hún var til að semja fyrir annars vegar og hins vegar hversu hagnýt hún var fyrir æfingar og 

tónleikaflutning. 

 

4 ÚTKOMA VERKEFNISINS OG FRAMTÍÐ ÞESS 

4.1 GENGI VERKEFNSINS 

Tónleikarnir Í lok verkefnisins voru haldnir fernir tónleikar og hverjir þeirra innihéldu sömu 

þrjú tónverkin. Lengd tónleikanna voru um 40-45 mínútur allt eftir því hve mikið var talað fyrir 

og eftir tónleikana og á milli verka. Atriði heppnuðust misvel milli tónleika og tengdist gengið 

undirbúningi mínum og áheyrendahópi hverra tónleika. Á fyrstu tónleikunum var 

áheyrendahópurinn kjörinn en þar voru öll þrjú viðfangsefni verkefnisins samankomin ásamt 

vinum, samstarfsfólki og fjölskyldu. Tónleikasalurinn var þó mun stærri en áætlað var en það var 

þó gott vegna fjölda áheyrenda sem sóttu tónleikana. Þannig skapaði salurinn sjálfur ekki þau 

áhrif sem leitast var eftir en reynt var að bæta úr því með að gera hann huggulegri með logandi 

kertum og ýmsum skrautmunum. Varðandi flutning verkanna var öryggi misgott í þeim. Sum 

verk voru meira krefjandi en önnur og mismikill tími hafði verið lagður í æfingar á þeim. Eftir á 

að hyggja hefði verkefninu geta verið lýst betur, en hugmyndin fyrir þessa tónleika var þó aðeins 
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að segja stutta sögu af hverri persónu sem tekin var fyrir til að gefa áheyrendum smá mynd af 

þeim. Þessir gallar tónleikanna virtust þó ekki koma mikið að sök því fólk var himinlifandi eftir 

tónleikana og þá sérstaklega viðfangsefnin sjálf. Bæði ég og þeir áheyrendur sem ég talaði við 

fundu fyrir meiri nánd og taldi ég þannig markmiði verkefnisins vera náð þótt vissulega væri 

hægt að bæta viss atriði. En það var líka gert fyrir næstu tónleika. 

Þeir voru haldnir úti á landi. Á þeim voru ekki margir sem þekktu til viðfangsefnanna og sem 

gerði mér erfitt fyrir í því að koma góðri mynd af persónunum til tónleikagestanna áður en verkin 

voru spiluð. Tónleikasalurinn hljómaði vel en var þó ekki hentugur uppá það að skapa nánd. 

Lýsingin á verkefninu var þó meiri og betri á þessum tónleikum og einnig meira öryggi í 

flutningi verkanna sem vó upp á móti erfiðleikunum. Tónleikagestir voru mjög ánægðir en 

nándin var þó helst til svipuð og á hefðbundnum tónleikum. Þriðju tónleikarnir áttu sér stað viku 

seinna í huggulegri stofu Gljúfrasteins og var ekki hægt að hugsa sér betri tónleikastað. 

Flutningur verkanna heppnaðist vel og útskýringin á viðfangsefnunum og verkefninu var orðin 

ennþá betri. Áheyrendur voru fáir og fengust fáar athugasemdir svo erfitt var að dæma um 

upplifun þeirra. Flytjendur voru þó mjög ánægðir. Fjórðu og síðustu tónleikar verkefnisins voru 

síðan haldnir viku síðar á tónlistarhátíðinni Sælugaukur en hún var þá haldin í fyrsta skipti. 

Tónleikarnir fóru fram í frekar litlum sal sem hentaði verkefninu passlega. Á þessum tónleikum 

voru útskýringarnar á verkefninu orðnar miklu betri ásamt því að margir tónleikagestanna þekktu 

viðfangsefnin. Flutningur verkanna var ekki jafn góður og í vikunni á undan en heppnaðist þó 

ágætlega. Áheyrendur voru ánægðir eftir tónleikana og fengust góðir punktar frá þeim. Nokkrir 

áheyrendur fundu fyrir meiri nánd en venjulega en hún var þó ekki á borð við nándina á fyrstu 

tónleikunum. 
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Athugasemdir áheyrenda Margar góðar athugasemdir fengust í lok flestra tónleika. Það sem 

skipti mestu máli voru athugasemdir sem hjálpuðu til við að gera seinni tónleika betri en einnig 

athugasemdir um þau atriði sem heppnuðust vel. Þau atriði sem hjálpuðu til við að gera 

tónleikana betri snérust um hvernig útskýringarnar mínar á verkefninu og viðfangsefnunum gætu 

verið öðruvísi, hverju ég gæti bætt við, hverju ég ætti að sleppa og svo framvegis. Punktarnir 

sem bentu á hvað heppnaðist vel tengdust útskýringum mínum á verkefninu og 

viðfangsefnunum, flutningur verkanna og bygging tónsmíðanna, en mér þótti vænst um punkta 

varðandi síðastnefnda þáttinn. Það skipti mig miklu máli að vita að persónuleikatengdar hliðar 

viðfangsefnisins sem ég reyndi að miðla til áheyrenda í gegnum tónlistina hefði komist til skila, 

en það kom mér á óvart hversu margir upplifðu tónlistina nákvæmlega þannig sem ég var að 

reyna að miðla henni. Einnig þótt mér vænt um hve mörgum þóttu tónsmíðarnar skemmtilegar 

og fallegar. 

Niðurstöður Einfaldlega sagt þá eru niðurstöður verkefnisins þær að hægt er að skapa meiri 

nánd á tónleikum með því að flytja verk sér samin fyrir ákveðna tónleikagesti. Nándin verður 

mjög mikil við viðfangsefnin sjálf og ekki einungis á tónleikunum en eftir þá líka. Þeir 

tónleikagestir sem þekkja viðfangsefnin segja líka nándina vera meiri og einnig að hlustun þeirra 

sé öðruvísi. Það er hins vegar annað með þá tónleikagesti sem þekkja ekki til viðfangsefnanna en 

þeir finna í raun ekki mikinn mun á nándinni. Mörgum fannst þó tónleikarnir skemmtilegir og 

áhugaverð upplifun. 

4.2 FRAMTÍÐARMÖGULEIKAR 

Hvernig má nýta verkefnið Verkefnið Persónur í tónum tókst vel að mínu mati og einnig 

annarra ef litið er til þess að ég hef fengið tilboð um nokkur verkefni í viðbót. Þannig hef ég nóg 
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fyrir stafni varðandi tónsmíðar og flutning en einnig varðandi frekari þróun á hugmyndinni. Það 

má til dæmis velta fyrir sér möguleikanum á að sameina tónsmíðarnar öðrum listformum og þá 

væri kannski einna mest spennandi að athuga hvernig hægt væri að vinna tónlistina með leiklist. 

Auðvitað gætu síðan listamenn annarra listgreina mögulega notast að hluta við það kerfi sem ég 

er búinn að búa til. Það sem er þó víst er að tónsmíðaaðferðin mun með tímanum þroskast frekar 

og stefnan er sú að kerfið geri mér kleift að semja hraðar og skilvirkar og að þannig geti ég 

haldið fleiri mismunandi tónleika með fjölbreyttu efni. Önnur hugmynd væri að selja verk til 

einkaaðila t.d. fyrir tilefni eins og afmæli, brúðkaup o.fl. Það gæti þá mögulega orðið ágætis 

tekjulind. 
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VIÐAUKI 

UM HINA ÁTTA HUGRÆNU FERLA JUNGS 
 

Úthverfur þanki (Te) Samkvæmt Jung reynir manneskja með ríkjandi Te-ferli að byggja 

athafnir sínar á hlutlausum staðreyndum eða almennum viðhorfum. Þessi persónuleikagerð tekur 

ákvarðanir út frá hlutlægum veruleikanum eða hlutlaust bundinni, vitsmunalegri formúlu. Með 

þessari formúlu er skorið úr um gott og illt og fegurð og ljótleiki ákveðinn. Þannig er það rétt 

sem samræmist formúlunni en það rangt sem er í ósamræmi við hana. Þessi formúla verður 

þannig eins og alheimslögmál sem ávallt verður að fullnægja, bæði einstaklingur og samfélag, 

hann sjálfur og allir aðrir. Hver sá sem streitist gegn lögmálinu telst því óraunhæfur, siðlaus og 

án samvisku. Siðareglur persónuleikagerðarinnar leyfa henni ekki að þola undantekningar. (Jung 

1946) 

Te-ferlið er afkastamikið. Það leiðir til uppgötvunar á nýjum staðreyndum eða almennum 

viðhorfum. Það er oft sameinandi líka, en jafnvel eftir að ferlið hefur brotið eitthvað til mergjar 

þá er það byggt aftur upp. Ferlið fer þannig alltaf fram úr greiningunni að nýrri samsetningu, 

lengra kominnar hugmyndar sem sameinar efnið á annan veg eða bætir einhverju nýju við það. 

Einkennandi eiginleiki Te-ferlisins er að það er aldrei algjörlega afskrifandi eða eyðileggjandi 

þar sem hann tekur alltaf inn nýtt gildi fyrir hvert það gildi sem er eytt. (Jung 1946) 

Te-persónuleikagerðin getur vel haft mjög gagnlegt hlutverk í samfélaginu en því stífari sem 

formúla persónuleikagerðarinnar verður því meira fer hún að minna á smásmigil og nöldursegg 

sem reynir að þvinga sjálfa sig og aðra í sama mótið. Áhrif og athafnir þessarar manneskju eru 

jákvæðari því lengra frá miðju áhrifasviðs þeirra sem maður er. Þeirra besta eðli er þannig að 

finna við jaðar áhrifasviðsins en því lengra að miðjunni sem er farið, því meira finnur maður 
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fyrir harðstjórn persónuleikagerðarinnar. Þegar öllu er á botninn hvolft er það þó Te-

persónuleikagerðin sjálf sem þjáist mest. Til að vera í samræmi við formúluna er meðvitað 

viðhorf Te-persónuleikagerðarinnar meira og minna ópersónulegt, oft að því marki að það bitnar 

á eiginhagsmunum hennar. Ef viðhorfið er öfgafullt glatast öll persónuleg nærgætni, jafnvel 

þegar það varðar persónuna sjálfa. Vegna þessa eru tilfinningar Te-persónuleikagerðarinnar 

ofurviðkvæmar sem getur leitt til hulinna fordóma, t.d. með að líta á hvers konar andstöðu við 

formúluna sem persónulegan fjandskap eða með að gera sér upp neikvæðar hugmyndir um annað 

fólk til að ógilda rök þeirra fyrir fram, sér til varnar. Eins göfuglynd og hún getur verið í því að 

fórna sjálfri sér fyrir sitt vitsmunalega markmið eru tilfinningar hennar gjarnan smálegar, 

kenjóttar og þráar. Allt sem ekki er innifalið í formúlunni er litið á með hatri og dæmt í samræmi 

við það. (Jung 1946) 

Úthverf kennd (Fe) Fe-ferlið metur hluti eftir því hversu vel þeir samsvara almennt 

viðurkenndum gildum eða viðmiðum. Það er að miklu leyti ábyrgt fyrir því að fólk flykkist í 

leikhús, á tónleika eða í kirkju og sé með tilfinningarnar aðlagaðar tilefninu. Jákvæður 

stuðningur félagslegra stofnana, góðgerðarsamtaka og fleiri álíka menningarlegra stofnana á líka 

rætur að rekja til Fe-ferlisins. Án þessa ferlis væri félagslegt samlyndi ómögulegt. (Jung 1946) 

Fe-persónuleikagerðinni líður aðeins "rétt" þegar Fe-ferlið er ekki truflað af neinu öðru ferli, en 

ekkert truflar það jafn mikið og þankaferli (T). Það er því skiljanlegt að þessi persónuleikagerð 

bælir niður Ti-ferli sitt eins mikið og hægt er. Eins lengi og Fe-ferlið leyfir getur hún notað Ti-

ferlið vel, en öllum niðurstöðum sem eru í andstöðu við Fe-ferlið er hafnað samstundis, sama 

hversu rökrænar þær eru. Svo allt það sem passar við gildi úthverfu kenndarinnar er gott á meðan 

annað skiptir engu máli. (Jung 1946) 
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Of mikið notað Fe-ferli uppfyllir fagurfræðilegar væntingar en er ekki í tengslum við hjartað. 

Það höfðar aðeins til skynfæranna eða rökhyggju. Það getur veitt aðstæðum fagurfræðilega 

fyllingu en ekkert meira. Fyrir utan öfgakennd dæmi hefur úthverfa kenndin persónulegan blæ og 

tilfinningar hennar samræmast ytri aðstæðum og almennum gildum. Þetta sést vel í ástvali 

hennar sem snýst um að finna viðeigandi manneskju, en manneskja telst viðeigandi þegar hún 

stenst ákveðnar væntingar, t.d. aldur, starf, laun o.s.frv. Fe-persónuleikagerðin velur sér ekki 

maka vegna þess að hún höfðar til hulinnar huglægrar náttúru sinnar, en hún er venjulega ekkert 

meðvituð um hana. (Jung 1946) 

Undirmeðvitund þessarar persónuleikagerðar inniheldur barnalegan, frumstæðan og neikvæðan 

þanka. Eins lengi og kenndin heldur sínum persónulega blæ er þankinn til stuðnings, en um leið 

og persónuleikinn sekkur sér síendurtekið niður í mótsagnakennt ástand kenndar, glatast sjálfið 

og persónuleikinn rennur út í undirmeðvitundina. Þegar þetta gerist tengist sjálfið ómeðvituðu 

Ti-ferli sem stundum hjálpar sjálfinu upp á yfirborðið aftur. Því sterkari sem úthverfa kenndin er 

og því minna sem hún er tengd sjálfinu, því sterkari verður innhverfi þankinn. Hann hengir sig á 

þá hluti sem eru mest metnir og rífur miskunnarlaust af þeim gildin. Þar hreinsar hann allar 

tilfinningar tengdar hlutum í burtu á áhrifaríkan hátt. Þessi neikvæða tegund þanka notar 

barnalega fordóma eða samanburð til að gera lítið úr gildum Fe-ferlisins. Þegar úthverfa kenndin 

ýkist laumast ómeðvitaða, sjálfumglaða viðhorfið inn og gerir Fe-ferlið óáreiðanlegt, kalt og 

efnislegt. Þegar það er upp á sitt versta gerir það einstaklinginn grimmann þannig að hann sýnir 

annað fólk í neikvæðu ljósi á meðan hann lætur sjálfan sig birtast saklausan og jafnvel háttvísan. 

(Jung 1946) 

Úthverf skynjun (Se) Aðalmarkmið Se-persónuleikagerðarinnar er áþreifanleg ánægja og eru 

lífsgildi hennar í samræmi við það. Hún hefur ástríðu fyrir áþreifanlegum veruleikanum og hefur 
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litla tilhneigingu til að íhuga mikið eða drottna yfir öðrum. Að finna fyrir hlutum, að skynja og 

að njóta þess er ætíð stefna hennar. Lifandi leit hennar að ánægju gerir hana að mjög góðum 

félagsskap. Þar sem Se-persónuleikagerðin hefur engar hugsjónir í gegnum óhlutbundnar 

hugmyndir hefur hún enga ástæðu til að aðhafast neitt gegn birtingu raunveruleikans. Þetta sést á 

öllum utanverðum hliðum lífs hennar. Hún klæðist vel, sér vel um vini sína og í gegnum það að 

láta þeim líða almennilega reynir hún að láta þá skilja að fágaður smekkur hennar veitir henni 

rétt á að gera kröfur til þeirra. Hún getur jafnvel sannfært þá um að það sé algjörlega þess virði 

að færa ákveðnar fórnir í þágu stíls. (Jung 1946) 

Því meira yfirgnæfandi sem Se-ferlið verður, því minna viðkunnanleg verður persónuleikagerðin. 

Hún breytist í nautnasegg eða kaldrifjaðan og úrkynjaðan fagurkera. Þótt að hið hlutlæga sé 

ómissandi fyrir hana þá hefur það eftir sem áður undir þessum kringumstæðum misst gildi sitt. 

Það er misnotað þannig að eina hlutverk þess verður að örva úthverfu skynjunina. Það sem 

kemur innan frá virðist skuggalegt og grunsamlegt og hún dregur því alltaf úr gildi þanka og 

kenndar vegna mikilvægi hins hlutlæga. Þegar Se-ferlið verður óheilbrigt neyðist 

undirmeðvitundin til að vega á móti og byrjar þannig bælt innsæið að láta til sín taka. Villtar 

hugmyndir vakna og ná yfirhöndinni, t.d. öfundsjúkir hugarórar og kvíðaköst. Í alvarlegri 

tilfellum þróast alls konar fælni, og einkum áráttueinkenni. Í kjölfarið fylgir afkáralegt siðferði í 

bland við frumstæða hjátrú sem leiðir af sér óskiljanlega siði. Öll formgerð þanka og kenndar 

virðist snúast í sjúka skopstælingu, rök breytast í óþolandi smámunasemi, siðferði í drungalegar 

predikanir, trú í hjátrú og innsæi í afskiptasemi. (Jung 1946) 

Se-persónuleikagerðin er öðrum fremri þegar kemur að raunsæi. Skyn hennar á hlutlægum 

staðreyndum er ótrúlega þroskað, en hún getur munað margar hlutlægar, ótengdar staðreyndir. 

Líf hennar samanstendur af uppsöfnuðum upplifunum á raunveruleikanum, þ.e. áþreifanlegum 
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hlutum. Því skýrari sem Se-ferlið er í manneskju því minni not hefur hún fyrir upplifanirnar 

sjálfar því hún lætur þær þjóna sem leiðarvísa til nýrra skynjana. Hún eltist við líkamlega ánægju 

en hún getur reynt á sig af ótrúlegustu gráðu, og getur fundið ánægju í mestu líkamlegu áreynslu 

eða háska. (Jung 1946) 

Úthverft innsæi (Ne) Af því að úthverft innsæi er að mestu leyti ómeðvitað ferli er mjög erfitt 

að skilja náttúru þess. Því er að öllu leiti beint að hinni ytri veröld og bælist skynjun Ne-

persónuleikagerðarinnar svo að innsæið geti virkað almennilega. Persónuleikagerðin gleypir í sig 

allt nýtt með miklum ákafa en á það til að yfirgefa viðfangsefni sitt án nokkurrar eftirsjár um leið 

og hún þekkir það og finnst hún ekki geta gert fleiri uppgötvanir. Eins lengi og nýr möguleiki er 

innan seilingar er eins og persónuleikagerðin sé bundin honum fjötrum örlaganna. Hvorki rök né 

tilfinningar geta haldið persónuleikagerðinni frá nýjum möguleikum, jafnvel þótt það fari gegn 

öllum fyrri sannfæringum hennar. Þessi persónuleikagerð krefst frelsis og undanþágu frá 

hömlum og treystir frekar á hæfileika sinn á að þefa upp nýja möguleika heldur en að taka 

ákvarðanir með rökréttri dómgreind. Hún eltist jafn mikið við hið nýja fyrir sína eigin velferð og 

annarra, en í eilífri leit sinni að breytingu getur hún hirt lítið um nærgætni. Vegna leitar sinnar að 

nýjungum kæfir stöðugt, óbreytilegt ástand hana. (Jung 1946) 

Þessi persónuleikagerð endar oft í starfi þar sem hæfileikar hennar nýtast. Þegar áhugi hennar 

beinist meira að fólki en hlutum getur hún greint hæfileika og möguleika fólks með innsæi sínu 

og þannig leitt það áfram. Hún verður þannig náttúrulegur leiðtogi minnihlutahópa. Hæfileiki 

hennar til að hvetja upp hugrekki eða til að kveikja upp eldmóð fyrir öllu nýju er 

óviðjafnanlegur. Því sterkara sem innsæið er, því meira tengist sjálfið öllum þeim möguleikum 

sem hún sér. Hann glæðir sýnir sínar lífi, hann kynnir þær á sannfærandi hátt og á leikrænan 

máta sameinast hann þeim svo að segja. (Jung 1946) 
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Ne-persónuleikagerðin fylgir eigin siðferði sem samanstendur af hollustu við hugsjónir sínar og 

sjálfviljuga undirgefni á vald þeirra. Persónuleikagerðin hugar lítið að velferð annarra. Andleg 

vellíðan þeirra skiptir hana jafn litlu máli og hennar eigin andlega vellíðan. Eins hefur hún lítinn 

áhuga á sannfæringu og lífsháttum annarra og er þess vegna oft stimpluð sem siðlaus og 

kaldrifjuð ævintýramanneskja. Allt of auðveldlega sólundar Ne-persónuleikagerðin lífi sínu á 

hluti og fólk en oft safnast fullt af lífi í kringum hana sem aðrir lifa en ekki hún sjálf. Ef hún gæti 

gefið sér tíma til að staldra aðeins við myndi hún uppskera það sem hún sáði, en hún verður alltaf 

að eltast við alla möguleika, hætta við að rækta sína nýsáðu akra og þannig eru það aðrir sem 

uppskera. (Jung 1946) 

Innhverfur þanki (Ti) Innhverfur þanki er fyrst og fremst huglægur og lýsir sér sem ákveðin 

rökleiðsla sem endar með afstöðu. Stundum birtist hann sem huglæg, heil mynd sem hlutir eru 

miðaðir við. En hvort sem innhverfur þanki er upptekin af hlutlægum eða óhlutlægum 

fyrirbærum er honum alltaf stýrt af huglægum upplýsingum á tíma ákvörðunar. Utanaðkomandi 

staðreyndir eru ekki upphaf og markmið Ti-ferlisins, það byrjar með hinu huglæga sem leiðir 

aftur til þess huglæga sama hversu langt inn á svæði þess hlutlæga það virðist fara. (Jung 1946) 

Ti-persónuleikagerðin fylgir hugmyndum sínum eins og Te-persónuleikagerðin myndi gera nema 

í öfuga átt, innávið frekar en útávið. Ítarleiki er markmið hennar, ekki víðfeðmi. Ný sjónarhorn 

eru aðalatriði Ti-ferlisins frekar en þekking staðreynda. Persónuleikagerðin mótar spurningar og 

býr til kenningar, opnar upp nýja framtíðarmöguleika og innsýn, staðreyndir sinna aðeins 

aukahlutverki. Hugsanastíllinn er óreglukenndur vegna alls konar viðbóta, fylgikvilla, skilyrða, 

afturkallana, undantekninga, efasemda o.s.frv. sem allt kemur frá vandlæti hennar. Verk hennar 

gengur því hægt og erfiðlega. Hún getur orðið of upptekin af smáatriðum og er átakanlega 

samviskusöm þegar kemur að því að hugsa út í hvert atriði tilgátu sinnar, hún gætir þess jafnvel 
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að hugsa út í mótstæðar skoðanir. Þessi sveigjanleiki getur hins vegar gefið Ti-

persónuleikagerðinni vald til að stofna hugmyndir eða kenningar byggðar á þekktum 

staðreyndum sem virðast ótengdar. (Jung 1946) 

Þessari persónuleikagerð er lítið um að deila hugsunum sínum því í hennar huga gætu þær virst 

truflandi, uppreisnarkenndar eða særandi tilfinningum annarra. Hún finnur því fyrir hinum mesta 

kvíða þurfi hún að gera þær að hlutbundnum raunveruleika því það brýtur í bága við náttúrulega 

tilhneigingu hennar. Þegar hún svo kemur hugmyndum sínum út í heiminn gerir hún það ekki 

þannig að það þóknist öðrum, hún hendir þeim einhvern veginn út og verður mjög pirruð ef þær 

fá ekki að þrífast fyrir sínar eigin sakir. Ógn hennar af hvers konar opinberun á stóran þátt í 

þessu. Annað er að hún er líkleg til að vera óljós þar sem hún er ætíð að reyna að tjá þær myndir 

sem koma til hennar frá undirmeðvitundinni og mistekst oftast að tengja þær við hlutlægar 

staðreyndir. Hún nennir sjaldan að kynna hugmyndir sínar á aðgengilegan hátt svo að þær verði 

skiljanlegar öðrum, því hún gengur út frá þeirri forsendu að fyrst tilgátan sé henni skýr muni hún 

vera það öðrum líka. (Jung 1946) 

Dómur Ti-persónuleikagerðarinnar virðist kaldur, ósveigjanlegur, handahófskenndur og 

miskunnarlaus. Maður finnur ekkert í honum sem gæti mögulega veitt hinu hlutlæga meira gildi, 

hann fer alltaf fram hjá því hlutlæga og skilur mann eftir með það á tilfinningunni að hið 

huglæga sé æðra. Persónuleikagerðin getur verið kurteis, vingjarnleg og góð en ástæðan er 

hræðsla hennar við að vera plága því hún finnur auðveldlega fyrir höfnun eða að gert sé lítið úr 

henni. Kunningjar hennar telja hana tillitslausa og ráðríka en því meira sem maður þekkir hana, 

því betur kann maður að meta hana, en nánustu vinir hennar meta hana mikils. Utanaðkomandi 

fólki getur fundist hún vera pirrandi, fjarlæg, hrokafull og stundum súr. (Jung 1946) 
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 Innhverf kennd (Fi) Það er ótrúlega erfitt að gefa vitsmunalega lýsingu á innhverfri kennd þótt 

sérkenni hennar séu mjög áberandi þegar maður er orðinn meðvitaður um þau. Fi-

persónuleikagerðin hörfar undan grimmu eðli þess hlutlæga til að fylla dýpt þess huglæga. Til að 

verja sig kemur hún gjarnan fram með neikvæða dóma eða tekur sér afskiptalausa stöðu. Þar sem 

persónuleikagerðin virðist frekar köld og hlédræg gæti hún litið út fyrir að vera tilfinningalaus, 

en það er röng ályktun sem allt of oft er dregin. Hún felur sig oft á bak við barnalega eða 

óspennandi grímu og á skapgerð hennar það til að vera frekar döpur. Þessi persónuleikagerð er 

ekki gjörn á að opna sig né að láta ljós sitt skína. Henni er aðallega stjórnað af tilfinningum  en 

hún leynir yfirleitt raunverulegum hvötum sínum. Framkoma hennar er hlédræg en í samræmi 

við væntingar og sýnir gjarnan viðkunnanlega ró eða samúðarfull viðbrögð. (Jung 1946) 

Fi-ferlið er aðallega upptekið af því huglæga, birtist sjaldan á yfirborðinu og er almennt torskilið. 

Markmið ferlisins er ekki að aðlaga sig að því hlutbundna heldur nota það til að raungera 

undirliggjandi ímynd. Það sækir stöðugt í þessa ímynd sem hefur ekki raunverulega tilvist en 

persónuleikagerðin hefur séð fyrir sér. Ferlið rennur þannig hirðulaust yfir allt hlutbundið sem 

fellur ekki að gildum þess. Það leitar að innri ákafa en hið hlutbundna þjónar þar eingöngu sem 

hvati. Ímyndirnar eru jafn mikið hugmyndir og tilfinningar. Það krefst óvenjulegrar lýsandi eða 

listrænnar getu til að sýna raunverulegan auð innhverfu kenndarinnar. Til þess að tjá hann til 

annarra verður Fi-persónuleikagerðin að finna ytra form sem ekki er aðeins ásættanlegt fyrir 

sjálfa sig en einnig fært um að vekja samhljóðandi tilfinningar í öðrum. Þökk sé tiltölulega 

mikillar einsleitni mannsins er þetta hægt, þó svo að ásættanlegt form kenndarinnar sé 

óvenjulega erfitt að finna. (Jung 1946) 

Þessi persónuleikagerð á það til að brjóta hefðbundin gildi þar sem hugmyndir þeirra eru mjög 

frumlegar. Fi-persónuleikagerðir geta verið óaðgengilegar og hljóðar, og virðast þannig 



 

 

- 32 - 

 

áhugalausar og tilfinningalausar, sérstaklega ef ytri heimurinn pressar of hart og hefur enga 

tengingu við innri myndir þeirra. Óöruggar í umhverfi þeirra geta þær sýnt dauft og jafnvel 

barnalegt útlit sem hylur raunverulegan persónuleika þeirra. Til að verja sjálfar sig frá ytra 

umhverfinu gera þær stundum lítið úr því eða rýra gildi þess. Fi-persónuleikagerðir virðast eiga 

heima í þeirra eigin veröld sem þær flýja til og þeim líður vel í. Hegðun þeirra getur verið 

nokkuð ótengd við raunverulegar aðstæður og fólkið í kringum þær. Þegar innhverf kennd hefur 

verið byrgð inni of lengi er hún tjáð í dramatískum eða ýktum athöfnum sem eru óviðeigandi við 

ástandið og þar af leiðandi ekki velkomnar. Einstaklingar þessarar persónuleikagerðar tjá sig oft í 

laumi eða leyfa áköfum tilfinningunum að flæða óséð í það fólk sem er háð þeim. Í tilraun til að 

veita ytri veröldinni viðnám getur Fi-persónuleikagerðin reynt að drottna yfir henni. Þessi 

drottnun er ekki truflandi nema hún sé af eigingjörnum toga. (Jung 1946) 

Innhverf skynjun (Si) Skynjun verður fyrir talsverðum breytingum í sínum innhverfa ham því 

fyrir utan skynjaða hlutinn er skynjandi einstaklingur sem bætir sínu huglæga hugarfari við 

hlutlægt áreitið. Innhverf skynjun er aðallega byggð á hinum huglæga þætti skynjunar, en 

skynjunin er enn skynjun þótt hún sé huglæg og að hið hlutlæga sé eingöngu hvati. Þegar Si-

ferlið er ríkjandi í manneskju verður til persónuleikagerð sem er órökræn að gerð því þegar hún 

er innan ákveðinnar atburðarásar stýrist hún einfaldlega af því sem gerist í stað þess að stýrast af 

rökrænni dómgreind. Á meðan úthverf skynjun (Se) stýrist af því hversu áköf hin hlutlægu áhrif 

eru, stýrist innhverf skynjun (Si) af því hversu ákaflega huglæga skynjunin er örvuð af hinum 

hlutlæga hvata. Þannig virðast tengslin milli hlutar og innhverfrar skynjunar vera frekar 

ófyrirsjáanleg og handahófskennd. Innhverf skynjun tekur inn bakgrunn hins efniskennda heims 

frekar en yfirborð hans. Hið mikilvæga er ekki raunveruleiki hlutarins, heldur raunveruleiki hins 
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huglæga þáttar, raunveruleiki þeirra mynda sem spretta upp, en þær í heild sinni mynda 

huglægan spegilheim. (Jung 1946) 

Si-persónuleikagerðin er oft áberandi fyrir ró sína og afskiptaleysi sitt eða fyrir skynsama 

sjálfsstjórn sína. Þessi sérkenni eru til staðar vegna þess hve ótengd persónuleikagerðin er við 

hluti. Venjulega er hluturinn ekki meðvitað vanmetinn heldur er örvunin fjarlægð frá hlutnum og 

skipt út fyrir huglæg viðbrögð sem ekki lengur tengjast raunveruleika hlutarins. Við skynjun 

birtir Si-ferlið huglæga mynd sem er ekki eftirmynd þess skynjaða heldur filma huglægrar 

reynslu og glampi óorðinna atburða sem breitt er yfir það. Nakin skynjunaráhrifin þróast í dýpt 

og ná til bæði fortíðar og framtíðar, en til samanburðar grípur Se-ferlið augnablikstilveru hluta. 

Þegar áhrif hlutarins ná ekki að brjóstast í gegn róar og aðlagar Si-persónuleikagerðin þau. Of 

lítil áhrif eru aukin, of mikil áhrif eru minnkuð, áhugasemi er dempuð, eyðslusemi hömluð, og 

dregið er úr öllu sem bregður út fyrir það venjulega svo það passi ákveðinni forskrift. Þetta er 

gert til þess að halda áhrifunum af hlutnum innan hinna nauðsynlegu marka. (Jung 1946) 

Undirmeðvitund Si-persónuleikagerðarinnar einkennist einkum af undirokun af innsæi sem þar 

af leiðandi fær úthverft og frumstætt eðli. Þegar úthverft innsæi er þroskað er það einstaklega 

úrræðagott í eðli sínu, gott í að sjá möguleika í hlutlæga raunveruleikanum, en þegar það er 

frumstætt hefur það auga fyrir öllum hinum óljósu, skuggalegu, óhreinu og hættulegu 

möguleikum sem eru í felum í bakgrunninum. Um leið og undirmeðvitund Si-

persónuleikagerðarinnar verður gagnverkandi kemur frumstætt innsæið upp á yfirborðið og beitir 

illkynjuðum áhrifum sínum og þrengir sig upp á einstaklinginn og framleiðir slæmar 

þráhyggjuhugmyndir. (Jung 1946) 
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Þegar innhverf skynjun er heilbrigð er hún fínstillt og dulræn, ekki takmörkuð af skynjun af ytri 

heiminum. Hún er kannski það ferli sem er hvað óútskýranlegast og er gjarnan best tjáð í 

gegnum liti og form. Innhverf skynjun ívilnar ákveðna hluti, þeir hlutir sem kalla fram sterkustu 

áhrifin eru afgerandi í sálfræði einstaklingsins. (Jung 1946) 

Innhverft innsæi (Ni) Persónuleikagerð innhverfs innsæis hoppar frá mynd til myndar og eltist 

við alla möguleika í sveimandi kviði dulmeðvitundarinnar án þess að búa til tengsl milli sín og 

þeirra. Dulmeðvitundin liggur ekki dauð heldur lifir með okkur og er sífellt að gangast undir 

umbreytingar sem eru inn á við tengdar við almennar atburðarásir. Þess vegna getur innhverft 

innsæi, í gegnum skynjun sína af þessum innri ferlum, veitt viss gögn sem geta verið afar 

mikilvæg til að skilja hvað sé í gangi í veröldinni. Þessi tegund af innsæi getur séð fyrir nýja 

möguleika nokkuð greinilega og spáð fyrir um atburði. Spámannlegt innsæi 

persónuleikagerðarinnar kemur í gegnum tengsl hennar við ákveðnar fornmyndir sem tákna þau 

lög sem stjórna öllum atburðarásum. Ni-ferlið skynjar bakgrunnsferla meðvitundarinnar með 

næstum sömu skerpu og Ne-ferlið skynjar ytri möguleika. Fyrir innsæi eru það þess vegna hinar 

ómeðvituðu myndir sem skapa virði hluta. Þótt innsæi Ni-persónuleikagerðarinnar sé örvað af 

hlutlægum fyrirbærum eru það ekki möguleikar þess hlutlæga sem skipta máli heldur það sem 

fyrirbærið hefur leyst úr læðingi innra með manneskjunni. (Jung 1946) 

Ni-persónuleikagerðir fara á vit dýpstu laga undirmeðvitundarinnar. Búnar sýn á þann hátt að 

þær geti skynjað fyrirbæri sem ekki eru sýnileg geta þær náð að komast hjá gryfjum 

persónuleikagerða skynjana (S) að geta sokkið í ringulreið staðreynda og smáatriða. Einkennilegt 

eðli innhverfs innsæis er að ef það verður of ákaflega notað framleiðir það sérkennilegar 

manngerðir, hinn dularfulla dreymanda og sjáanda annars vegar og listamanninn og sérvitringinn 

hins vegar. Listamaðurinn gæti talist hinn eðlilegi fulltrúi þessarar persónuleikagerðar en hann 
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hefur tilhneigingu til að takmarka sig við skynjunareðli innsæis. Venjulega er skynjunin 

aðalatriðið hjá Ni-persónuleikagerðinni og í tilfelli hins skapandi listamanns er það mótun 

skynjunarinnar sem skiptir mestu. En sérvitringurinn er ásáttur við hugsjón sem mótar hann og 

ákveður hver hann er. Við að magna innsæisþátt persónuleikagerðarinnar verður hún eðlilega 

ótrúlega fjarlæg áþreifanlegum veruleika, hún getur jafn vel orðið algjör ráðgáta fyrir hans 

nánustu. Sem listamaður birtir hún undarlega, afvikna hluti í list sinni, glitrandi í öllum litum, 

bæði geigvænlega og fábrotna, fallega og afkáralega, háleita og duttlungafulla. Ef hún er ekki 

listamaður er hún oft hinn misskildi snillingur, stórmenni farið ranga braut, vitur einfeldningur. 

(Jung 1946) 

 


