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ÚTDRÁTTUR 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf íslensks kórafólks til kórastarfs, af 

hverju fólk syngur í kór og hvaða þætti kórastarfsins fólk telur vera mikilvæga. 

Sjónum var beint að þeim persónulega ávinningi sem fólk hefur af kórastarfi, þýðingu 

félagslega þáttarins og mikilvægi hans, lagavals, tónlistargetu kórstjórnandans og 

persónulegra eiginleika stjórnandans. Spurningakönnun var lögð fyrir tíu mismunandi 

kóra fyrir fólk 20 ára og eldri sem voru sjálfvaldir af rannsakanda og var könnunin 

lögð fyrir í heimsókn rannsakanda á kóræfingar á tímabilinu 26. mars til 27. maí 2009. 

Notast var við lýsandi tölfræði, krosskeyrslur og fylgnimælingar við greiningu 

niðurstaðna. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að  þátttakendur höfðu 

umtalsverðan persónulegan ávinning af kórastarfi og töldu félagslega þáttinn skipta 

mestu máli. Svarendur voru almennt sammála um ágæti lagavals og kórstjórnanda; 

yngri þátttakendur og þátttakendur með litla menntun og/eða tónlistarmenntun voru 

almennt jákvæðari út í flesta þætti kórastarfsins. Þeir sem voru eldri og höfðu ýmist 

meiri menntun og/eða tónlistarmenntun voru almennt gagnrýnni og varkárari í að gefa 

uppi skoðun sína á ýmsum þáttum kórastarfsins. Niðurstöðurnar gefa margar 

áhugaverðar vísbendingar sem vert er að skoða í frekari rannsóknum og sumar 

niðurstöður geta haft hagnýtt gildi fyrir kórastarf.  

 

Lykilorð: Kór, kórastarf, kórsöngur, kórstjórnandi, söngur, klassísk tónlist, kórtónlist, 

hvatning, félagslíf í kór, habitus, smekkvísi. 
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1 INNGANGUR 

 

Í þessum kafla verður farið yfir markmið rannsóknar, val á efni og 

rannsóknarspurningar. Einnig verður stuttlega gerð grein fyrir rannsóknaraðferðum, 

fræðigrunni og vísindalegu framlagi. 

 

1.1 VAL Á VIÐFANGSEFNI 

 

Viðfangsefni þessa meistaraverkefnis tengist tónlistarlífinu á Íslandi og fyrir valinu 

varð kórastarf sem er áhugavert rannsóknarefni enda vinsæl tegund alþýðumenningar 

hér á landi. Rannsóknin lýtur að starfi sem á mörgum stöðum á landinu er mjög öflugt 

og skipar stóran sess í hugum margra. Söngstarf á Íslandi er til dæmis stór hluti 

almenns kirkjuhalds og mikið framboð einnig af fjölbreyttum tónleikum á ári hverju. 

Þótt ekki liggi fyrir ákveðnar tölur um fjölda kóra og fjölda kórmeðlima hefur 

forathugun leitt í ljós að um 111 kórar
1
 eru skráðir með heimasíðu og ef gert er ráð 

fyrir 35 manns í kór að jafnaði væri heildarfjöldi í þeim kórum alls 3.885 manns, eða 

1,3% íslensku þjóðarinnar. Þessi kórafjöldi gefur ákveðnar vísbendingar en er þó alls 

ekki tæmandi því margir kórar sem ekki halda úti heimasíðu eru enn óupptaldir. Ljóst 

er að kórastarf er áhugamál margra og því er mikilvægt að rannsaka slíkt starf því fáar 

rannsóknir eru til á þessu sviði. 

 

1.2 MARKMIÐ OG RANNSÓKNARSPURNINGAR 

 

Markmið rannsóknar var að kanna viðhorf íslensks kórafólks til kórastarfs og skoða 

þá hvata sem liggja að baki því að fjöldi fólks á Íslandi syngur í kór, í langflestum 

tilvikum endurgjaldslaust. Lagt var upp með að skoða ákveðna þætti til að ryðja 

brautina fyrir væntanlegt doktorsverkefni rannsakanda á þessu sviði. 

 Í ljósi þeirra fræða sem lágu fyrir um viðfangsefni tengd rannsókninni voru 

eftirfarandi rannsóknarspurningar hafðar að leiðarljósi: 

 

  

                                                 
1
 Íslensk kóraskrá – skráningarsíða fyrir heimasíður íslenskra kóra. Sótt þann 30. ágúst 2008 af 

http://www.est.is/kvam/iskor/index.htm  

http://www.est.is/kvam/iskor/index.htm
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Af hverju syngur fólk í kór og hvaða þætti kórastarfs telur fólk vera mikilvæga? 

 Hvaða áhrif hefur kórsöngur á persónulegan ávinning fólks sem syngur í kór? 

 Hvaða þýðingu hefur félagslíf kórsins fyrir kórfélaga og hvert er mikilvægi 

þess? 

 Hversu mikilvæg er tónlistin sem sungin er að jafnaði í kórum og hvernig 

tengist tónlistarsmekkur kórfélaga lagavali kórsins? 

 Hvaða þýðingu hefur kórstjórnandinn fyrir kórfélaga og hvaða eiginleikar eru 

mikilvægastir í fari kórstjórnandans? 

 

1.3 YFIRLIT YFIR RANNSÓKNARAÐFERÐIR 

 

Til að svara þeim rannsóknarspurningum sem lágu til grundvallar við gerð þessa 

verkefnis var megindleg spurningakönnun lögð fyrir tíu mismunandi kóra fyrir fólk 20 

ára og eldri. Kórarnir voru valdir af rannsakanda með tilliti til fjölbreytni kóranna en 

ekki var um kerfisbundið val að ræða að öðru leyti. Rannsakandi heimsótti kórana á 

kóræfingar og lagði könnunina fyrir í kaffihléi kóræfinganna. Niðurstöður 

könnunarinnar voru skráðar í tölfræðiforritið SPSS og notast var við lýsandi tölfræði, 

krosskeyrslur og fylgnimælingar við greiningu á niðurstöðum rannsóknarinnar.  

 

1.4 FRÆÐIGRUNNUR OG VÍSINDALEGT FRAMLAG 

 

Töluverð aukning hefur verið í félagslegum rannsóknum á tónlist undanfarna áratugi 

en fyrir þann tíma höfðu rannsóknir framan af að mestu snúist um tónlistina sjálfa, 

tæknileg atriði við flutning en félagslegi veruleikinn í tengslum við tónlistina að 

mestu hafður útundan.  

Nokkur dæmi eru um erlendar rannsóknir sem tengjast fræðasviði þessa 

verkefnis og má þar nefna rannsóknir Dr. Colins Durrant, prófessors við University of 

London en hann hefur gert rannsóknir á kórastarfi í Svíþjóð, Finnlandi og Bretlandi 

(Durrant og Himonides, 1998; Durrant, 2005; Richards og Durrant, 2003)). Einnig má 

nefna samanburðarrannsókn Bailey og Davidson (2005) um upplifun ólíkra 

þjóðfélagshópa á kórsöng, rannsókn Susan Knight (1999 og 2009) á tengslum 

kórastarfs og samhygðar (empathy), rannsókn Clift og Hancox (2001) á persónulegum 

ávinningi kórastarfs og samanburðarrannsókn Palmers (2008) á flutningi klassískrar 
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tónlistar í fjórum tónlistarhópum er skipa áhugafólk í tónlist. Samtökin Chorus 

America (2003) gerðu umfangsmikla rannsókn á kórastarfi í Bandaríkjunum um 

bakgrunn og viðhorf kórfélaga til kórastarfs. Sótt verður í smiðju Bourdieu en 

kenningar hans um samfélagsformgerð (habitus) og smekkvísi verða á meðal þeirra 

kenninga sem mynda fræðikafla þessarar rannsóknar. 

Ekki eru til mörg dæmi um rannsóknir tengdar verkefni þessu hér á landi eftir 

því sem rannsakandi best veit. Veronica Österhammer gerði rannsókn á kirkjukórum í 

lokaritgerð sinni til B.Mus.-gráðu við Listaháskóla Íslands árið 2008  þar sem hún tók 

viðtöl og lagði spurningakönnun fyrir tvo kirkjukóra, annars vegar Kirkjukór 

Grundarfjarðarkirkju og hins vegar   Kór Langholtskirkju. Dr. Robert Faulkner gerði 

eigindlega rannsókn á karlakór norður í landi (Faulkner og Davidson, 2006). Ekki er 

rannsakanda kunnugt um fleiri rannsóknir á kórastarfi á Íslandi og í því ljósi má ætla 

að þessi rannsókn gæti orðið nýmæli að einhverju leyti hér á landi. 

Höfundi þótti vel við hæfi og tímabært að rannsaka þennan geira 

menningarinnar og svara þannig ýmsum spurningum sem ef til vill þykja sjálfsagðar. 

Hvort sem rannsóknin styður þau ,,að sjálfsögðu“-svör eða ekki, gæti hún nýst sem 

tæki til frekari þróunar á sviði kórastarfs. Einnig gæti rannsóknin bent á ýmsar lausnir 

til úrbóta eða hugsanleg vandamál sem þyrfti að skoða frekar varðandi kórastarf á 

Íslandi og gæti einnig komið með nýjar hugmyndir að frekari rannsóknum á þessu 

sviði, bæði hérlendis sem erlendis. 

 

1.5 UPPBYGGING RANNSÓKNAR 

 

Uppbygging þessa verkefnis er nokkuð hefðbundin. Kafli 2 hefur að geyma umfjöllun 

um kenningagrunn og fræðilegan hluta verkefnisins. Í kafla 2.1 eru skilgreind helstu 

hugtök og kenningar er liggja til grundvallar í þessari rannsókn. Í kafla 2.2 er veitt 

stutt yfirlit yfir sögulega þróun vestrænnar kórahefðar og aðeins fjallað um íslenska 

kórahefð og hlutdeild kvenna í tónlist og söng fyrr og nú. Kafli 2.3 lýsir niðurstöðum 

helstu rannsókna er tengjast persónulegum ávinningi einstaklinga af kórastarfi og í  

kafla 2.4 er fjallað um rannsóknarniðurstöður er tengjast félagslega þættinum í 

kórastarfi. Kafli 2.5 kemur inná rannsóknarniðurstöður er varða tónlistarsmekk 

kórfélaga og lagaval kóra og í kafla 2.6 verður tíundað mikilvægi og hlutverk 

stjórnandans í kórastarfi. 
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Kafli 3 snýr að aðferðafræði rannsóknar þar sem henni er lýst ásamt kostum og 

göllum í kafla 3.1. Í kafla 3.2 verður gerð grein fyrir uppbyggingu og formi 

spurningakönnunar og í kafla 3.3 er framkvæmd rannsóknarinnar lýst. Úrvinnslu 

gagna eru svo gerð skil í kafla 3.4.  

Í kafla 4 er niðurstöðum rannsóknar lýst með myndum og viðeigandi 

textaumfjöllun en þeim kafla er skipt eftir meginþemum rannsóknar. 

Bakgrunnsbreytum rannsóknar eru gerð ítarleg skil í kafla 4.1 í máli og myndum. Í 

kafla 4.2 er gerð grein fyrir niðurstöðum spurningakönnunar er lúta að persónulegum 

ávinningi þátttakenda af kórastarfi og í kafla 4.3 er fjallað um niðurstöður 

spurningakönnunar er varða félagslega þáttinn. Kafli 4.4 hefur að geyma yfirlit yfir 

niðurstöður er tengjast tónlistarsmekk kórfélaga og lagavali og kafli 4.5 birtir 

niðurstöður er varða stjórnandann, hlutverk hans og mikilvægi.  

Umræður og ályktanir eru síðan settar fram í kafla 5, niðurstöður ræddar í ljósi 

þeirra fræða og þess kenningagrunns sem liggur til grundvallar þessu verkefni og 

varpað fram hugmyndum um frekari rannsóknir. Í lokaorðum í kafla 6 verða m.a. 

kostir og gallar rannsóknar vegnir og metnir. 
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2 FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR KÓRASTARFS 

 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilegan grunn er varðar söng og kórastarf sem 

liggur til grundvallar í þessari rannsókn.  

  

2.1 HELSTU HUGTÖK OG SKILGREININGAR 

 

Hér verður gerð grein fyrir helstu hugtökum sem rannsakandi leggur áherslu á að nota 

til skýringar og skilgreiningar á rannsóknarefninu. 

 

2.1.1 ELDRI HUGMYNDIR UM TÓNLIST OG SÖNG 

 

Tónlist og söngur er alþjóðlegt fyrirbæri sem finna má í flestum samfélögum manna. 

Tónlist tjáir tilfinningar, trúarsannfæringu og getur haft ígildi skemmtunar og 

afþreyingar. Tónlist, og þá einkum söngur, miðlar sammannlegum tilfinningum og 

stuðlar að auknum samskiptum milli fólks og ólíkra þjóða (Hallam, 2005).  Álykta 

mætti sem svo að listsköpun almennt sé órjúfanlegur hluti mannlegrar náttúru – því 

hefur jafnvel verið haldið fram að mannskepnan geti ekki lifað án tónlistar (Walker, 

2005). 

 Ýmsar lærðar greinar hafa verið skrifaðar um tilurð og líffræðilegan uppruna 

söngs og hafa hugmyndir um tónlist sem listform hafa þróast á mismunandi vegu. 

Grikkir til forna litu ekki á tónlist og söng sem sérstakt listform í sjálfu sér, heldur 

sem órjúfanlegan hluta af ljóðlist, melódíu og dansi sem mynduðu fullkomna heild 

(Henderson, 1957). Söngur var nátengdur framsögu og flutningur byggðist mjög á 

gagnvirku sambandi flytjanda og áhorfenda en að öðru leyti er ekki mikið vitað 

hvernig tónlist Forn-Grikkja hljómaði í raun og veru (Anderson 1966). 

Í stórvirki sínu Ríkinu leggur gríski heimspekingurinn Platón (428-348 f.kr.) 

mikla áherslu á tónlistarmenntun en að hans mati eigi allir að leggja stund á tónlist, 

ekki til þess eins að verða sérfræðingar í tónlist, heldur til aukins menningarlegs 

þroska sálarinnar. Platón telur tónlistarmenntun mikilvæga að því leyti að samhljómur 

og taktur hafi djúpstæð áhrifa á sálina og hjálpi fólki að vinna úr tilfinningum sínum, 

hvort sem þær tengjast gleði eða sorg. Forn-Grikkir trúðu því að tónlist hefði 

margvísleg áhrif á sálina og í Ríkinu kemur fram að hver og einn njóti þeirrar tónlistar 
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sem viðkomandi er vanur og því sé mikilvægt, að mati Platóns að hver einstaklingur 

læri um þá tónlist sem henti viðkomandi. Segja má að Platón líti á tólistarmenntun 

sem ákveðið stjórntæki, það er að vísir menn (wise men) skuli ákveða hvaða tónlist 

eigi best við hvern og einn, til að mynda eigi fáguð tónlist (fine music) best við 

menntaða menn og svo framvegis. Einnig gerir Platón ítarlega grein fyrir því hvaða 

hljóðfæri eigi best við hvern þjóðfélagshóp og gerði þar skýran greinarmun á milli 

karla og kvenna. Að mati Platóns skuli tónlistarmenntun byrja strax í barnæsku og 

hann leggur einnig áherslu á samfellda tónlistarmenntun (Platón: Ríkið; sjá Stamou, 

2002). 

Hugmyndir Aristótelesar (384-322 f.kr.) eru ekki óskyldar hugmyndum 

Platóns að mati Stamou (2002) en þó er greinarmunur þar á. Aristóteles er sammála 

skilgreiningum Platóns um mikilvægi tónlistarmenntunar fyrir þroska sálarinnar, bæði 

á hinu vitsmunalega og tilfinningalega sviði en telur jafnframt að börn hafi ekki 

þroska til að byrja tónlistarnám fyrr en um 14 ára aldur og ekki skuli allir læra alla 

tónlist (Aristóteles, Politics; sjá Stamou, 2002).  

Meginþunginn í umfjöllun Aristótelesar um tónlist liggur í virkni tónlistar sem 

afþreyingar eftir vinnu en hann skilgreinir ferns konar virkni: Í fyrsta lagi sé tónlist 

meginuppspretta slökunar eftir alla þá áþján sem vinnan getur valdið mönnum
2
. Í öðru 

lagi sé mikilvægt fyrir fólk að nýta vel frítíma sinn í iðju sem miði að háleitri andans 

andlegri iðkun (highest spiritual activity) sem er skilgreint sem ferli þar sem 

einstaklingurinn læri að meta alla hluti í hinum besta tilgangi. Tónlistin bjóði þeirri 

hættu heim að fólk gleymi sér við óæðri skemmtan og slökun á kostnað andlegra æðri 

athafna. Í þriðja lagi gefi tónlist ákveðið siðferðilegt fordæmi, það er sú tónlist sem 

notið er í frítíma fólks megi ekki bara veita fólki ánægju heldur einnig innihalda 

siðferðilegan boðskap og fræða hlustandann í því að njóta, elska og fyrirlíta hluti á 

réttan hátt. Fræðsla í dyggðum skuli miða að því að beina tilfinningum fólks inná 

réttar brautir. Í fjórða lagi geti tónlist unnið bug á neikvæðum tilfinningum á borð við 

æsing, eftirsjá og ótta (Aristóteles, Politics; sjá Stamou, 2002). 

Aristóteles fullyrðir að tónlistarmenntun geri fólk jafnframt hæft til að meta 

tónlist en hann gerir skýran greinarmun á því hvaða tónlist allir skuli læra annars 

vegar og hins vegar tónlist sem hinir hæfileikaríkari læri í þeim tilgangi að flytja 

fágaða og vandaða tónlist fyrir aðra. Þarna leggur Aristóteles línurnar og gerir 

                                                 
2
 Það var almenn trú í Grikklandi til forna að líkamleg erfiðisvinna væri fyrirlitleg og aðeins samboðin 

þrælum. 
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greinarmun á áhugatónlistarmanni og atvinnutónlistarmanni. Hins vegar taldi 

Aristóteles að hljóðfæraleikur hentaði betur þrælum þar sem að frjálsir menn ættu 

síður að eyða tíma sínum í tímafrekar æfingar til að ná upp tilskilinni færni (Stamou, 

2002). Reimer (1992) tekur undir mál Aristótelesar að því leyti að tónlistarmenntun 

eigi að vera tvenns konar, annars vegar almenn tónlistarmenntun fyrir alla og hins 

vegar sértæk tónlistarmenntun fyrir þá sem ætla að sérhæfa sig í tónlistarflutningi 

(Reimer, 1992).  

Þótt Aristóteles og Platón hafi sumpart lagt grunninn að seinni tíma skrifum 

um mikilvægi tónlistar ber þó að nefna nokkra seinni tíma hugsuði. Herbert Spencer 

(1820-1903) hélt því fram að söngur hefði þróast uppúr talmáli, þ.e. að ýmis 

einstaklingseinkenni tilfinningalegrar tjáningar hafi þróast út í einfaldar melódíur. Þar 

sem Spencer aðhylltist það sem kallað er ,,félagslegur Darwinismi“,  gerði hann þó 

greinarmun á vestrænum, ,,menningarvæddum“ söng annars vegar og hins vegar söng 

innfæddra í frumstæðum ættbálkum, sem hann taldi varla til söngs með listrænt gildi 

(Offer, 1983). Charles Darwin (1809-1882) hélt því hins vegar fram að söngur sé 

afurð þess þegar kynin kölluðust á, þ.e. nokkurs konar mökunarsöngur og hefðu síðan 

þróast áfram uppúr því. Durrant og Himonides (1998) afbyggja þessar hugmyndir 

Darwins og Spencers á þeim grundvelli að þær taki ekki tillit til grundvallaratriða 

mannlegs eðlis, svo sem tilfinninganna sjálfra (Durrant og Himonides, 1998). 

 

2.1.2 KÓR  

 

Að syngja í kór er líklega eitt útbreiddasta form tónlistarlegrar tjáningar hjá venjulegu 

fólki, einkum á Vesturlöndum sem vettvangur hins almenna borgara að taka þátt í 

sameiginlegri listsköpun sem gerir ekki miklar kröfur um listmenntun (Walker, 2005). 

Í Orðabók Menningarsjóðs merkir hugtakið kór meðal annars hóp manna sem 

stóð utan við sviðið og tók undir í einstaka hendingum við söng leikaranna, en þessir 

hópar voru kallaðir kórar (chorus) (sjá einnig Durrant og Himonides, 1998) og 

sönghóp þar sem hver rödd (sópran, tenór, alt og bassi) er fullskipuð. Í þessari 

samantekt verður fjallað um síðarnefndu skilgreininguna. Kórar eru misstórir, allt frá 

þremur til fjórum söngvurum í hverri rödd (kammerkórar og minni sönghópar) upp í 

3-400 manna kóra (sbr. Mormónakórinn í Utah
3
). Kór er stjórnað af sérstökum 

                                                 
3
 Sjá nánari upplýsingar um Mormónakórinn í Utah hér: http://www.mormontabernaclechoir.org/  

http://www.mormontabernaclechoir.org/
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kórstjórnanda, sem í flestum tilfellum er einstaklingur sem hefur að baki nokkra eða 

mikla tónlistarmenntun. Í umfjöllun um sögulega þróun vestrænnar kórahefðar kemur 

fram að upphaf kórahefðar megi að megninu til rekja til kirkjunnar en einnig megi 

finna marga áhugamannakóra (community choirs) utan kirkjunnar sem flytja bæði 

andleg og veraldleg verk (Diekhoff, 1991).  

Áhugamannakórar eru vettvangur fyrir fólk sem ekki hefur tónlistarmenntun 

að baki en hefur áhuga á söng og kórastarfi. Diekhoff (1991) skilgreinir hugtakið 

áhugamannakór sem misstóran hóp hæfra einstaklinga með misjafnan 

menntunarbakgrunn allt frá grunnskólaprófi upp í háskólapróf og sem hafa ekki 

lifibrauð sitt af tónlist. Engar forkröfur eru gerðar á meðlimi við inngöngu og 

hópurinn hittist með reglubundnu millibili til æfinga og tónleikahalds. Hópurinn er 

fagmannlegur í vinnubrögðum og starfar fyrir atbeina opinberra stofnana eða með 

hlutdeild opinberra styrkja. Munurinn á áhugamannakór og atvinnumannakór felst því 

samkvæmt þessu að mestu liggja í menntunarstigi, þ.e. að flestir meðlimir 

atvinnumannakóra hafa á bak við sig formlega söngmenntun og hafa lifibrauð sitt af 

söng að einhverju eða öllu leyti en atvinnumannakórar greiða söngvurum sínum laun 

fyrir vinnu sína í mörgum tilfellum (Bell, 2008).   

 

2.1.3 KÓRSÖNGVARI 

 

Fólk sem syngur í kórum eru ýmist áhugasöngvarar (amateur choral singers) eða 

atvinnusöngvarar (professional choral singers). Yfirleitt er þetta fólk sem hefur 

mikinn áhuga á söng með mismikla sönggetu og –reynslu og hefur það að markmiði 

að taka þátt í flutningi á kóraverkum, bæði stórum og smáum.  

Robert A. Stebbins (1979) skilgreinir þrjár megingerðir áhugatónlistarmanns: 

 

 Í fyrsta lagi er það áhugamaðurinn sem ekki hefur nein áform um að fara út í 

atvinnumennsku og vill halda ótrauður áfram sinni áhugamennsku, þ.e. að 

sinna tónlistariðkun í frístundum en ekki hafa tónlist að aðalstarfi (The Pure 

Amateur)  

 Í öðru lagi er það áhugamaðurinn sem hefur það að markmiði að fara út í 

atvinnumennsku í tónlist, t.d. að loknu tónlistarnámi (The Preprofessional 

Amateur) 
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 Í þriðja lagi er það atvinnumaðurinn sem tekið hefur þá ákvörðun að leggja 

tónlistina á hilluna sem aðalstarf en vill fá að grípa til hennar í tómstundum 

(The Postprofessional Amateur) (Stebbins, 1979)  

 

Þessar hugmyndir gefa til kynna að fólk stundar tónlist og söng á mismunandi 

forsendum, sumir oft en aðrir sjaldnar. Þessar hugmyndir Stebbins má heimfæra á 

íslenska kóra. Ekki hefur farið fram nákvæm úttekt á umfangi kórastarfs á Íslandi en 

líklegt er að slík úttekt myndi leiða það í ljós að íslenskir kórar séu að mestu skipaðir 

fólki með litla eða enga tónlistarmenntun og að meirihluti þeirra hafi ef til vill engin 

áform um að fara út í atvinnumennsku.  

John Drummond (1989) bar saman áhugamenn og atvinnumenn á sviði 

tónlistar og komst að því að í fyrsta lagi hafi áhugamaðurinn jafn mikla ánægju af því 

að semja og flytja tónlist og atvinnumaðurinn, án þess að á atvinnumanninn sé hallað. 

Í öðru lagi sé atvinnumaðurinn að fullu skuldbundinn list sinni á meðan 

áhugamaðurinn grípur til hennar öðru hverju. Í þriðja lagi séu gæði tónlistar 

atvinnumannsins meiri en hjá áhugamanninum og í fjórða lagi fái áhugamaðurinn 

ákveðna ánægju útúr þeirri afþreyingu sem tónlistariðkunin veiti honum/henni en hjá 

atvinnumanninum sé tónlistin fyrst og fremst lifibrauð hans/hennar. Hafa ber í huga 

að Drummond skilgreinir afurðir áhugamannsins sem óæðri (low) en tónlist 

atvinnumannsins sem æðri (high) (Drummond, 1989; sjá Palmer, 2008).  

Í kórastarfi á Vesturlöndum eru markalínur milli atvinnumennsku og 

áhugamennsku frekar óskýrar. Að mati Yerichuk (2006) er það að fólk kemur saman 

og syngur í kór, og hefur ekki formlega tónlistarmenntun að baki,  nokkurs konar 

andsvar gegn þeim geira tónlistarinnar á Vesturlöndum er nýtur ákveðinna forréttinda 

(elite performers) og svo virðist sem að fólki hungri í að láta rödd sína heyrast að 

þessu leyti. Venjulegt fólk geti þannig orðið sýnilegt í stað þess að vera bara 

hlutlausir, raddlausir og ósýnilegir áhorfendur og neytendur (Yerichuk, 2006). 

Bunch (1995) segir að allir geti sungið og framkallað viðunandi hljóð en hins 

vegar séu það aðeins örfáir sem geti orðið sannir listamenn (Bunch, 1995) og 

söngkennsla geti engu breytt þar um hjá þeim ,,sem ekki geta sungið.“ Ýmsir geti í 

raun sungið en hafi ekki hugmynd um það, vegna þess að e.t.v. syngur enginn í 

fjölskyldunni eða þá að viðkomandi hefur hvorki fengið hvatningu né tilsögn í söng 

(Richards og Durrant, 2003).  
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Knight (1999) gagnrýnir ríkjandi viðmið um að aðeins fáeinir útvaldir geti 

sungið. Hún kallar það menningarlega goðsögn (cultural myth) sem leiði til þess að 

margir lifi í þeirri trú að einstaklingurinn hafi aldrei og muni aldrei geta sungið. Sú 

sannfæring eigi sér oft rætur í æsku þar sem neikvæð umræða hafi viðgengist á 

heimili viðkomandi um meint hæfileikaleysi fjölskyldunnar í tónlist. Umræðan í 

þessum fjölskyldum litist oft af því að henda gaman að eigin getuleysi í söng sem oft 

leiði til eftirsjár og síðar til afneitunar (Knight, 1999). Þannig fari margir einstaklingar 

á mis við eigin tónlistarhæfileika þar sem hvatning til tónlistariðkunar hafi ekki verið 

fyrir hendi, þ.e. að tónlistarhefðin hafi einfaldlega ekki verið til staðar í habitus 

viðkomandi. Þarna geti kórar komið til sögunnar sem vettvangur fyrir þá sem ekki 

hafa ennþá uppgötvað eigin hæfileika. 

 

2.1.4 SAMFÉLAGSFORMGERÐ (HABITUS) 

 

Ástæður þess hvaða tónlist fólk hlustar mest á eða hvort það fer í tónlistarnám eða 

hvers konar tónlist fólk tekur þátt í að flytja og/eða skapa geta verið mismunandi. En 

hvers vegna velur fólk sér það áhugamál að syngja í kór? Eða að spila með 

bílskúrshljómsveit eða fara í háskólanám í fiðluleik? Til þess að svara þeirri spurningu 

má nota hugtakið habitus.  

Franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu (1930-2002) skilgreindi habitus 

sem ákveðna, reglubundna og ómeðvitaða formgerð hvers einstaklings sem einkennir 

hugsun viðkomandi, skynjun, hegðun og mat – þ.e. hvernig einstaklingurinn hefur 

mótast í því umhverfi sem hann hefur samsamað sig í. Ný reynsla og viðmið bætast 

svo ofan á fyrri habitus, sem fylgir einstaklingnum áfram. Bourdieu vísar í sjálfan sig 

þegar hann lýsir því hvernig habitus manna getur breyst. Sjálfur var hann alinn upp í 

fátæku bændasamfélagi en gerðist síðan hluti af borgarastéttinni þegar hann hélt til 

náms og náði frama innan fræðasamfélagsins. Þó upplifði Bourdieu sig alltaf á 

kantinum miðað við þá kollega hans sem áttu uppruna sinn að rekja til 

borgarsamfélagsins. Davíð Kristinsson (2007) talar í inngangi sínum um að þessi 

,,klofni“ habitus hafi veitt Bourdieu nauðsynlega fjarlægð á viðfangsefni sín síðar 

meir (Bourdieu, 1984; sjá Davíð Kristinsson, 2007). 

Hvernig má heimfæra þessar hugmyndir Bourdieus um habitus yfir á 

tónlistarmenn? Sem dæmi má nefna einstakling, t.d. íslenskan bóndason sem er alinn 

upp í sveit, kynnist þeim gildum og viðmiðum sem þar ríkja og fær ákveðið veganesti 
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út í lífið. Hér er bæði átt við uppeldisleg gildi fjölskyldunnar, efnahag, lífsskilyrði, 

aðstæður og í sumum tilfellum náttúru og umhverfi. Einstaklingur sem elst upp í sveit 

hefur e.t.v fengið annars konar tónlistaruppeldi en sá sem elst upp í borg og er slíkt 

uppeldi hluti af hans habitus. Íslenski bóndasonurinn hefur t.d. alist upp við að hlusta 

á ættjarðarlögin á Rás 1 við sín skyldustörf (ef til vill vegna þess að það var eina 

útvarpsrásin sem náðist).  Fólk sem elst upp í svipuðu umhverfi hefur þannig svipaðan 

habitus. Þessi habitus, eða samfélagsformgerð, getur tekið breytingum ef 

einstaklingurinn, sem er alinn upp í sveit, flyst til borgarinnar og gengur 

menntaveginn. Sem dæmi má nefna íslenska bóndasoninn sem fer til Reykjavíkur til 

náms og kynnist þar öðrum straumum og stefnum í tónlist. Sú breyting verður þó oft 

án þess að grunnformgerðinni sé hent út um gluggann – ættjarðarlögin og 

karlakórslög á borð við ,,Brennið þið vitar“ eiga jafnvel áfram alltaf sérstakan stað í 

huga viðkomandi.  

Habitus listamanna, í þessu tilfelli tónlistarmanna, getur verið mismunandi og 

fer mjög eftir tegundum tónlistar. Ýmist er gerð krafa um langa tónlistarmenntun og 

tæknilega kunnáttu og fagmennsku og á það yfirleitt við um þá sem flytja klassíska 

tónlist. Þeir tónlistarmenn eru oft af efri-millistétt / borgarastétt en þó eru mörg dæmi 

um tónlistarmenn sem koma úr hinum dreifðu byggðum en aðlaga habitus sinn að 

hinu nýja og oft framandlega umhverfi borgarsamfélagsins (Bourdieu, 1984; sjá 

Davíð Kristinsson, 2007). Bóndasonurinn lærir að hlusta á ýmsar tegundir 

nútímatónlistar sem lítið voru spilaðar á Rás 1 í hans ungdæmi, nema þá helst í 

þáttunum ,,Óskalög unglinga“, ,,Óskalög sjúklinga“ og ,,Óskalög sjómanna“. Einnig 

gengur hann í kór, þar sem hann söng með kirkjukórnum í sinni heimasveit – þar 

uppgötvast að hann er framúrskarandi bassi og sú uppgötvun gæti leitt hann á brautir 

atvinnumennsku í klassískum söng – og fyrirætlanir hans um búvísindanám á 

Hvanneyri víkja fyrir nýjum draumum. 

Þetta mjög svo einfaldaða dæmi sýnir að yfirfærslan frá sveitasamfélaginu yfir 

í háskólaumhverfi hefur ákveðið aðlögunarferli og viss ,,trúskipti“ í för með sér. 

Habitus nýgræðinga er oft í ósamræmi við þau gildi sem einstaklingurinn hefur fyrir 

og við tekur ákveðið lærdómsferli að sætta sinn eigin habitus og ný gildi og viðmið 

sem fylgja breyttu umhverfi (Davíð Kristinsson, 2007).  

Bakgrunnur þeirra sem sækjast eftir því að taka þátt í söngstarfi er margs 

konar, allt frá ómenntuðu verkafólki til hámenntaðs háskólafólks og allt þar á milli. 

Einnig veltur það mikið á habitus einstaklingsins hvort viðkomandi geri sér almennt 
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grein fyrir sínum sönghæfileikum og hafi fengið til þess hvatningu úr umhverfi sínu, 

ýmist frá fjölskyldu sinni, vinum og félögum (sbr. Bourdieu, 1984). Snemma er tekin 

afstaða til þess hvort barn geti sungið og oft er það sjálfsmynd foreldranna og þeirra 

habitus sem hafa áhrif á barnið. Habitus barnsins gerir ekki ráð fyrir eða einkennist 

ekki af virkri þátttöku í tónlist. Því eru minni líkur á því að barnið geri sér 

almennilega grein fyrir því að hugsanlega hafi það ríkulega sönghæfileika. Slíkt komi 

jafnvel aldrei fram. Í þeim tilfellum geta kórarnir komið til sögunnar en þar eru oft 

uppgötvaðir áður óþekktir hæfileikar hjá ýmsum kórmeðlimum sem stundum leiðir til 

þess að fyrir atbeina og hvatningu kórstjóra og kórmeðlima blómstrar viðkomandi í 

kórastarfinu og fer jafnvel í söngnám. Kórastarfið og sú hóphyggja sem það 

einkennist af, getur jafnframt verið tengiliðurinn milli áhugamennsku og 

atvinnumennsku í söng og þannig verið áhrifavaldur í breytingu á habitus viðkomandi 

kórmeðlims  (Sbr. Bourdieu, 1984). Gera má ráð fyrir að margir góðir söngvarar 

uppgötvist seint eða aldrei og því má spyrja hvað það er sem valdi því?  

Utanaðkomandi þættir, svo sem mikið framboð á tónlist sem gefin er út og 

spiluð á öldum ljósvakans, getur einnig haft áhrif á framlag ,,venjulegs“ fólks til 

tónlistar – jafnvel verið letjandi. Blacking (1973) segir að þetta aðgengi geti leitt til 

félagslegrar einangrunar og það að vera hlutlaus áheyrandi sé það gjald sem sumir 

þurfi að greiða með því að vera hluti af stóru samfélagi þar sem framboð á tónlist 

komi einungis frá örfáum útvöldum. Þetta getur hugsanlega útskýrt að margar 

rannsóknir á söng miðast við þessa elítuhefð, þ.e. beini sjónum sínum frekar að 

röddinni sjálfri og ýmsum tæknilegum atriðum í staðinn fyrir að skoða þau áhrif sem 

söngurinn hefur á einstaklingana sjálfa (Bailey og Davidson, 2005).  

 

2.1.5 SMEKKVÍSI 

 

Hvaða tónlist fólk tekur þátt í að skapa og flytja fer mjög eftir því hvaða tónlist höfðar 

mest til viðkomandi. Þá umræðu má tengja við hugmyndir Bourdieu um smekkvísi en 

hann heldur því fram að smekkur sé fyrst og fremst félagslegur, fremur en 

meðfæddur. Bourdieu (1984 og 2007) talar um ,,fagurfræði alþýðunnar“ sem felist í 

því að alþýðan geri þær kröfur til lista, s.s. bókmennta, tónlistar og leikverka, að þau 

geti samsamað sig verkinu (þarna er hann að afbyggja fagurfræði Kants). Mat 

alþýðufólks miðist við það að verkið, í þessu tilfelli sú tónlist sem fólk hlustar á, gegni 

einhverju hlutverki sem skírskotar til siðferðis eða nytsemi og hafi einhvers konar 
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siðferðilegan grundvöll og boðskap. Menntamenn hins vegar njóti tónlistarinnar 

hennar sjálfrar vegna og sá einstaklingur sem búi við allsnægtir þurfi ekki á slíkri 

samsömun að halda. Alþýðufólk hafni hins vegar öllum formgerðartilraunum sem 

miði að því að gera tónlistina framandlega og heimtar reglubundna afturfærslu 

tónlistarinnar til lífsins frá hinni framandlegu formgerð. Þannig eigi til dæmis 

framúrstefnuleg nútímatónlist síður erindi við alþýðuna fremur en yfirstéttina. 

Smekkurinn, að mati Bourdieu, er þannig nátengdur habitus viðkomandi en 

smekkurinn flokkar, ekki síst þann sem flokkar smekkinn og þannig er mat á list og að 

bera kennsl á list félagslega skilyrt (Bourdieu, 1984; sjá Davíð Kristinsson, 2007).  

Bennett og Silva hafa gagnrýnt kenningar Bourdieus og telja þær jafnvel vera 

of mikla einföldun. Bourdieu sé svo fastur í stéttaskiptingunni að hann sjái ekki hið 

augljósa. Bennett og Silva halda því fram að aðalatriðið varðandi smekkvísi í 

tengslum við menningarauð sé að hafa fjölbreyttan smekk og geta nýtt sér margar 

tegundir menningarlegra fyrirbæra og fara þannig út fyrir stéttarmörkin (Bennett og 

Silva, 2006).  

Hægt er að heimfæra þessa umræðu á tónlistina. Fólk hlustar mest á þá tónlist 

sem höfðar hvað best til hvers og eins. Líkt og getið er um í umfjölluninni um habitus 

hér að ofan þá er það umhverfið og samfélagsformgerðin sem ákvarðar smekk fólks. 

Íslenski bóndasonurinn hefur þannig gaman af því að hlusta á góða kóra syngja 

ættjarðarlögin – sérstaklega hefur hann gaman af sígildum karlakórslögum. Seinna 

meir, þegar bóndasonurinn flytur á malbikið, bætast í sarpinn sinfóníutónlist, jafnvel 

íslensk nútímatónlist eða framúrstefnuleg raftónlist. Ef tengja skal þessi fræði við þá 

einstaklinga sem syngja í kór, má gera ráð fyrir að það að syngja í kór hafi áhrif 

tónlistarsmekk kórfélaga, sem með aukinni kórareynslu halli sér í auknum mæli að því 

að hlusta á klassíska tónlist, einkum kórtónlist. Að sama skapi mætti ætla að þeir 

einstaklingar, sem gaman hafa af klassískri tónlist og kórtónlist, sæki í það að syngja í 

kór. 

 

  



,,Af hverju syngur þú í kór?“             Lokaverkefni til MA prófs 

Sigrún Lilja Einarsdóttir  23 

2.1.6 VIÐMIÐ VARÐANDI FAGMENNSKU Í TÓNLIST 

  

Á Vesturlöndum er í mörgum listgreinum krafist formlegrar menntunar svo að verk 

listamannsins öðlist ákveðið vægi.
 4

 Á hinn bóginn virðist sem ekki séu neinar skýrar 

markalínur í listsköpun frumstæðra samfélaga og að listrænir / fagurfræðilegir 

fordómar séu vart fyrir hendi. Nægja þykir ef einhver einstaklingur hefur einhverja 

sköpun fram að færa, að þá er sá hinn sami líklegur til að gerast listamaður, jafnvel 

þótt samfélagið stjórnist af einræði og stífum félagslegum viðmiðum (Fry, 1998). 

Segja mætti að vestrænn tónlistariðnaður hafi þróast á þann veg að 

markaðssetning staðalímyndarinnar hafi ýtt ,,venjulegu fólki“ út í horn vegna þess að 

þeirra habitus samræmist e.t.v. ekki markaðnum. Að mati Peters og Besley væri 

nauðsynlegt að skapa réttu aðstæðurnar fyrir listsköpun (creativity) með því að auka 

aðgengi að upplýsingum og leyfa öðrum gildum en vestrænum gildum að blómstra 

(Peters og Besley, 2008). Frakkar líta öðrum augum á menningu sína en 

Bandaríkjamenn. Frakkar horfa á menningarafurðir sínar sem eitthvað sérstakt sem 

vert er að varðveita og berjast fyrir. Þeir leggja mikið uppúr listrænu gildi verka sinna, 

t.d. kvikmynda á meðan Bandaríkjamenn eru meira markaðsmiðaðir hvað list varðar, 

einkum kvikmyndir og tónlist. Þar gildi þau lögmál að kvikmyndin eða tónlistin verði 

vinsæl og skili arði en minna gert úr beinu listrænu gildi og varðveislu, líkt og hjá 

Frökkunum (Francesco og Gold, 2005).   

En hvers vegna þarf fólk á Vesturlöndum að hafa ákveðna ,,löggildingu“ til að 

syngja á meðan fólk til dæmis í Afríku syngur ófeimið á almannafæri? (Durrant og 

Himonides, 1998). Orsakirnar má fyrst og fremst rekja til menningarlegra viðmiða um 

það hvað er list og hvað er ekki list og að samfélagið vilji gera skýran greinarmun á 

milli þeirra sem annars vegar hafa tónlistarhæfileika og hins vegar þeirra sem ekki 

hafa tónlistarhæfileika - það sé einfaldlega menningarleg staðreynd að sumir geta ekki 

sungið (Welch, 2001). Segja mætti að kórar rjúfi sumpart þessa goðsögn og gangi 

þvert á þessa listrænu markalínu sem einkennir að vissu leyti vestræna tónlistarhefð. 

Það að syngja í hóp geti hins vegar veitt þeim, sem ekki vilja eða þora að syngja einir, 

tækifæri til að taka þátt í tónlistarflutningi og vera hluti af hóp (Richards og Durrant, 

2003). 

 

                                                 
4
 Í dægurtónlist er þessi krafa ekki eins hávær – þar er meiri áhersla lögð á ,,meðfædda“ eiginleika 

tónlistarmannsins. 
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2.2 ÞRÓUN VESTRÆNNAR KÓRAHEFÐAR 

 

Vestræn kórahefð er einn angi vestrænnar tónlistarhefðar og svo virðist sem 

megináherslan hafi verið á klassíska tónlist umfram aðrar tegundir tónlistar. Þó má 

segja að það sé mismunandi eftir kórum sem og löndum. Þótt segja mætti að 

hugmyndir vestrænnar tónlistarhefðar séu að einhverju leyti upprunnar í Grikklandi, 

líkt og meginkjarni vestrænnar menningar er það athyglisverð staðreynd að í 

Grikklandi er lítil hefð fyrir kórastarfsemi eða kórsöng að vestrænni fyrirmynd, þrátt 

fyrir ríka sönghefð. Það að land hafi ríka sönghefð, virðist ekki endilega trygging fyrir 

að þar þrífist vestræn kórahefð (Durrant og Himonides, 1998).  

Á miðöldum samanstóð kirkjusöngur af samspili prests og safnaðar og 

tíðasöngur var sunginn í klaustrum, bæði hjá munkum og nunnum (Durrant og 

Himonides, 1998). Kórar, að vestrænni fyrirmynd, fóru þó lítið að myndast að ráði 

fyrr en á endurreisnartímabilinu (1400 – 1600) en þá urðu töluverðar breytingar og 

byltingar bæði hvað varðar listir og fræðastörf með tilkomu húmanismans (Garretson, 

1993). Á þessu tímabili, einkum á 16. öld var mikil þróun í tónlist, einkum í Evrópu. 

Sú tónlist var nátengd kirkjunni en meginmarkmiðið var að syngja Guði til dýrðar 

(Young, 1962). Kórar þessa tímabils byggðust upp að miklu leyti á 

munaðarleysingjum sem voru á framfæri kirkjunnar. Munaðarleysingjar, einkum 

strákar, voru teknir og þjálfaðir til þess að þjóna fyrir altari og smám saman fóru að 

myndast drengja- og karlakórar sem sungu við messur. Á seinni hluta 15. aldar fór 

síðan að aukast fjórradda tónlist þar sem drengir og/eða karlmenn sungu sópranraddir 

í falsettum og þetta leiddi til þess að falsettusöngvarar voru m.a. fluttir inn til Ítalíu frá 

Spáni og urðu mjög vinsælir. Þessir kórar sungu mikið við dómkirkjur, en einnig hafði 

aðalsættin sínar eigin kapellur með eigin kóra og voru tilbúnir að borga háar fjárhæðir 

til þess að hafa í þjónustu sinni vel hæfan kórmeistara (choirmaster) (Garretson, 

1993).  

Ekki eru til nákvæmar tölur um fjölda kóra á þessu tímabili eða stærð þeirra. 

Heimildir herma að í kirkjum Norður-Ítalíu hafi meðalfjöldi í kór verið um 20 á seinni 

hluta 15. aldar. Við Sixtínsku kapelluna voru um 12-16 kórmeðlimir við athafnir á 16. 

öld en það fór eftir tilefni og þeim fjárráðum sem kirkjan hafði yfir að ráða hverju 

sinni. Einnig réði miklu hæfileikar kórmeðlima að læra lög og texta utanað á sem 

skemmstum tíma. Þegar flutt var veraldleg tónlist á 15. og 16. öld, svo sem 
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madrigalar, frönsk söngljóð (chansons) og ítalskir þjóðsöngvar (frottolas) var 

flutningur aðeins á höndum nokkurra einsöngvara og virðist sem að kórar hafi lítt 

komið að flutningi þeirra. Þar af leiðandi virðast kórar þessa tímabils að mestu leyti 

hafa verið bundnir kirkjunum. Falsettusöngvarar héldu áfram að syngja altraddir á 

seinni hluta 16. aldar en geldingsraddir (castrati) hófu að taka yfir sópranraddirnar. Í 

dag er tónlist endurreisnartímans flutt að mestu af blönduðum kórum, bæði stórum og 

smáum (Garretson, 1993; Young, 1962). 

17. öldin einkenndist að miklu leyti af pólitísku og trúarlegu fjaðrafoki með 

tilkomu manna á borð við Galileo, Francis Bacon, Newton, Descartes og Leibniz 

(Young, 1962). Á barokktímanum (1600-1700) urðu kórverkin stærri og viðameiri og 

kröfðust aukinnar kunnáttu og færni. Þrátt fyrir það voru kórar þess tíma frekar 

fámennir. Heimildir herma að óratoríur eftir Bach og Händel hafi verið sungnar af um 

20 söngvurum þar sem drengir sungu gjarnan sópranraddirnar en að öðru leyti voru 

kórarnir einungis skipaðir karlmönnum. Þar að auki var áfram notast bæði við 

falsettusöngvara og geldingsraddir ásamt drengjaröddum sem sáu um bæði alt og 

sópranraddirnar, þannig að ekki var enn kominn sá tími að konur tækju þátt í kórsöng.  

Þess ber að geta að geldingsraddir og falsettusöngvarar voru enn mjög hátt metnir á 

þessum tíma, bæði í kórum og í flutningi óperuverka (Garretson, 1993). Kórar voru 

þannig skipaðir fáum, útvöldum karlmönnum og urðu ekki listrænn vettvangur 

almennings fyrr en í lok klassíska tímabilsins og í upphafi þess rómantíska. 

Á klassíska tímabilinu (1750 – 1820) urðu kórarnir nokkuð stórir, sérstaklega 

þegar flutt voru verk Haydn í kringum aldamótin 1800 undir hans eigin stjórn 

(Garretson, 1993). Á sama tíma kom Ludwig van Beethoven fram með sín fyrstu 

stórvirki. Að mati Adorno markaði tilkoma Beethovens kaflaskil í tónlistarsögunni og 

með verkum hans hafi tónlist í fyrsta skipti skipað jafnháan sess og aðrar listgreinar 

(DeNora, 2000; Adorno, 1976). DaVinci hafði einmitt á sínum tíma sagt eftirfarandi 

um málaralistina: 

 

Painting is superior to music because, unlike unfortunate music, it 

does not have to die as soon as it is born .... Music which is 

consumed in the very act of its birth is inferior to painting which the 

use of varnish has rendered eternal (Benjamin, 1969, bls. 249). 
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Á rómantíska tímabilinu (1820-1900) varð mikil aukning í kórastarfsemi, einkum í 

Bretlandi, Þýskalandi, á Norðurlöndum og í Ameríku og urðu kórar vettvangur 

fjölmargra einstaklinga í sinni listsköpun í ört vaxandi borgarsamfélögum þessara 

landa. Margar stórar tónlistarhallir voru byggðar til að hýsa stærri tónlistarviðburði. 

Þær voru meðal annars staðsettar í Berlín og Vínarborg, New York og Boston 

(Garretson, 2003). Í Bandaríkjunum var kórsöngur fljótt hluti af skólakerfinu, enda 

hefur vöxtur í kórastarfsemi verið umtalsverður vestanhafs. Rannsókn samtakanna 

Chorus America (2003) áætlar að um 250 þúsund áhugamannakórar séu starfandi í 

Bandaríkjunum – og þar eru ótaldir kirkjukórar og atvinnumannakórar.  

 

2.2.1 ÍSLENSK KÓRAHEFÐ 

 

Þegar reynt er að gera sér grein fyrir sérstöðu íslenskrar kórahefðar má sjá að hún 

byggir að hluta til á samevrópskum meiði. Íslenskt kórastarf er mjög öflugt, þótt ekki 

séu til opinberar tölur um hugsanlegan fjölda kóra. Á Íslandi eru til kórar af ýmsum 

stærðum og gerðum fyrir alla aldurshópa. Kórar á Íslandi skiptast í grófum dráttum í 

fernt að mati rannsakanda: Barna- og unglingakóra, óháða, veraldlega kóra, kirkjukóra 

og atvinnumannakóra.  

 

TAFLA 1: TEGUNDIR KÓRA Á ÍSLANDI
5
 

Barna- og 

unglingakórar 

Óháðir, veraldlegir 

kórar  
Kirkjukórar Atvinnumannakórar 

Skólakórar í leik- og 

grunnskólum 
Karla- og kvennakórar Stórir kirkjukórar Óperukórar 

Skólakórar í 

framhaldsskólum 
Átthagakórar Litlir kirkjukórar 

Óháðir 

atvinnumannakórar 

Barnakórar innan 

kirkjunnar 

Vinnustaða- og 

félagasamtakakórar 
Kammerkórar 

Kammerkórar innan 

kirkjunnar 

Óháðir barnakórar Kórar eldri borgara   
Kammerkórar utan 

kirkjunnar 

 
Aðrir óháðir kórar   

 

 

                                                 
5
 Byggt á grófri flokkun höfundar 
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Í mörgum grunnskólum á Íslandi eru starfandi barnakórar og einnig má ætla að 

talsvert söngstarf sé í flestum leikskólum, enda er sérstaklega getið um söng í 

Aðalnámskrá leikskóla 1999 þar sem lögð er áhersla á örvun, spunasöng og fjölbreytt 

lagaval. Einnig beri að huga að skapandi þætti söngs og örva börn til tónsmíða 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999). Einnig hafa margir framhaldsskólar sinn eigin kór og 

einnig er starfandi Háskólakórinn en innan hans raða eru nemendur úr ýmsum 

háskólum á Íslandi, þó aðallega háskólunum í Reykjavík. Karla- og kvennakórastarf 

er einnig nokkuð öflugt og til að mynda eru starfandi bæði Hekla – Samband íslenskra 

karlakóra
6
 og Gígjan – Landssamband íslenskra kvennakóra

7
. Hin ýmsu átthagafélög í 

Reykjavík hafa kóra innan sinna raða, s.s. Árnesingafélagið og Skaftfellingafélagið. 

Ýmsir vinnustaðir og félagasamtök standa fyrir söngstarfi og svo hefur á síðustu árum 

orðið mikil aukning í söngstarfi meðal eldri borgara og hafa verið stofnaðir kórar fyrir 

eldri borgara víða um land, oft í tengslum við félagsstarf þeirra
8
.  

Kórahefð Norðurlanda hefur eflaust haft einhver áhrif á þróun kórastarfs en í 

rannsókn Durrants (2005) kemur fram að hin lútherska kirkja sé þar mikill 

áhrifavaldur, einkum í Svíþjóð. Kórastarf innan íslensku þjóðkirkjunnar skipar stóran 

sess í öllu venjulegu helgihaldi en við flestar stærri kirkjur eru starfandi organistar 

sem hafa jafnframt umsjón með söngstarfi kirkjunnar. Í litlu sveitakirkjunum úti á 

landi tíðkast ýmist almennur safnaðarsöngur eða þá að einn organisti og einn kór hafa 

umsjón með nokkrum kirkjum í sama prestakalli eða prófastsdæmi. Auk þess standa 

margir íslenskir kirkjukórar fyrir metnaðarfullu tónleikahaldi utan hefðbundins 

kirkjustarfs.  

Árið 1941 var stofnað með lagasetningu sérstakt embætti söngmálastjóra 

þjóðkirkjunnar. Lögin kváðu á um að ,,söngmálastjóri skyldi vera söngfróður maður 

og vanur að kenna söngflokkum. Hann átti að halda námskeið með kirkjuorganistum, 

leiðbeina þeim um söngkennslu og söngstjórn, aðstoða þá við stofnun 

safnaðarsöngflokka, halda almenn námskeið í safnaðarsöng og vinna að því með 

prestum og organistum að íslenskur safnaðarsöngur verði sem almennastur og 

fegurstur.” (Þjóðkirkjan, 2009). Söngmálastjórar frá stofnun embættisins hafa verið 

Sigurður Birkis (1941-1960) Róbert A. Ottósson (1961-1974) og Haukur 

Guðlaugsson (1974-2001) en núverandi söngmálastjóri er Hörður Áskelsson. Árið 

                                                 
6
 Sjá nánari upplýsingar á www.sikk.is  

7
 Sjá nánari upplýsingar á www.gigjan.is  

8
 Sjá dæmi um kórastarf innan Félags eldri borgara á Akureyri - http://www.akureyri.is/thjonusta/eldri-

borgarar/felag-eldri-borgara/  

http://www.sikk.is/
http://www.gigjan.is/
http://www.akureyri.is/thjonusta/eldri-borgarar/felag-eldri-borgara/
http://www.akureyri.is/thjonusta/eldri-borgarar/felag-eldri-borgara/
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2004 var gerð ný tónlistarstefna innan þjóðkirkjunnar sem miðar að því að efla enn 

frekar tónlistarstarf kirkjunnar og auka fjölbreytni í kirkjutónlist og listiðkun í 

helgihaldi. Samkvæmt þessari nýju tónlistarstefnu skuli enn frekar stefnt að því að 

auka veg og virðingu tónlistar innan kirkjustarfsins, þ.e. að í ljósi kórastarfs 

kirkjunnar undanfarna áratugi skuli áherslan enn frekar verða í þessa átt (Þjóðkirkjan, 

2009).  

Ljóst er að íslenska þjóðkirkjan hefur án efa haft mjög mótandi áhrif á íslenska 

kórahefð en kórsöngurinn hefur einnig mikla vísun í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga, 

íslenska þjóðernishyggju og sjálfsímynd þjóðarinnar, líkt og á Norðurlöndunum (sbr. 

rannsókn Durrants frá 2005). Í umfjöllun Ingu Dóru Björnsdóttur (2001) um upphaf 

kórsöngs á Íslandi kemur skýrt fram að þróun kórsöngs virðist hafa verið nátengd 

sjálfstæðisbaráttunni frá síðari hluta 19. aldar. Sönghefð Íslendinga hafði fram að 

þeim tíma einkennst af tvísöng og rímnasöng, sem að margra mati gerði Íslendinga 

hlægilega og hefði skaðleg áhrif á ímynd Íslands og Íslendinga meðal þjóða. Þá hafi 

,,hin karlmannlega raust“ verið í broddi fylkingar, íslenskir karlakórar hafi verið rödd 

hins nýja Íslands og liður í því að gera Ísland að þjóð á meðal þjóða, meðal annars 

með því að syngja erlend kórlög að ógleymdum ættjarðarlögunum til þess að blása 

Íslendingum í brjóst ást á eigin landi, þjóð og tungu. Kórsöngurinn hafði pólitískt 

mikilvægi og þannig verið liður í sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. Kórsöngur hafði 

stuðlað að jöfnuði meðal manna af ólíkum stéttum og hefði bæði vitsmunalegt og 

tilfinningalegt gildi meðal landans (Inga Dóra Björnsdóttir, 2001).  

 

2.2.2 KONUR Í KÓRASTARFI FYRR OG NÚ 

 

Í ljósi umfjöllunar hér að ofan um vestræna og íslenska kórahefð má benda á að ýmsir 

fræðimenn hafa haldið því fram að konur á Vesturlöndum hafi lengi framan af ekki 

verið virkir þátttakendur í tónlistarlífi á opinberum vettvangi og að allt fram á 19. öld 

var það fyrst og fremst hlutverk drengja og/eða karlmanna að syngja sópran- og 

altraddir í kóruppsetningum (Garretson, 1993). Einnig hafi ýmsir fræðimenn á sviði 

kynjafræða haldið fram að konur standi ekki jafnfætis körlum á ýmsum sviðum 

tónlistar. Patricia O´Toole (1994) fullyrðir að karlmenn hafi verið ráðandi afl í 

tónlistarheimunum en konur hafi verið úti í kuldanum, bæði sem flytjendur og 

tónskáld. Hún nefnir dæmi um þá meðferð sem tónlist ítalskra kvenna frá tímabilinu 

1566-1700 hafi fengið hjá sagnfræðingum og öðrum fræðimönnum, sem töldu þá 
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tónlist vera barnalega og þar af leiðandi ekki geta staðið jafnfætis tónlist sem samin 

væri af karlmönnum, bæði hvað varðar gæði og frambærileika. Þeir hafi þannig 

eyðilagt möguleika þessara kvenna til að skrifa sig inn í tónlistarhefðina og þannig 

útilokað það að tónverk kvenna hafi skipað sér á sama bekk og tónverk karlmanna, 

jafnvel þótt í raun væru þau sambærileg að gæðum. Konur hafi þannig verið að sumu 

leyti þaggaðar niður og rödd þeirra lítið fengið að heyrast (O´Toole, 1994).  

Þrátt fyrir að Íslandi hafi verið í fararbroddi jafnréttismála með því að lögleiða 

kosningarétt kvenna árið 1915 voru íslenskar konur lítið sýnilegar í íslensku 

tónlistarlífi fyrr en komið var fram á 20. öld hvað kórastarf varðar. Inga Dóra 

Björnsdóttir beitir feminískri nálgun á sögu íslenskrar kórahefðar og færir rök fyrir 

því í grein sinni (2001) að kórsöngur á Íslandi hafi lengi framan af verið karllægur – 

karlakórarnir hafi verið fyrirferðarmestir á opinberum vettvangi, til dæmis á 

þjóðhátíðunum 1874 og 1944, svo og Alþingishátíðinni 1930. Hlutur kvenna í 

kórsöng hafi einkum verið tengdur kirkjukórunum og þær lítið komið fram á 

opinberum vettvangi, þá helst með Þjóðkórnum á Lýðveldishátíðinni á Þingvöllum 

1944. Að öðru leyti hafi konur fremur sungið í kirkjukórunum (en þeirra hlutverk hafi 

einkum verið samfélagslegt)  - annars ætti söngur karlmanna fremur að hljóma á 

opinberum vettvangi á meðan konurnar sungu og spiluðu fyrir börnin heima fyrir: 

,,Hin opinbera rödd þjóðarinnar var karlkyns, ekki kvenkyns“ (Inga Dóra Björnsdóttir, 

2001, bls. 41). 

Þessi viðmið, sem fjallað er um hér að framan, virðast á undanhaldi þegar 

komið er fram á síðari hluta 20. aldar. Kvennakórar hafa verið stofnaðir og til er 

Landssamband íslenskra kvennakóra sem ber nafnið Gígjan. Skv. heimasíðu félagsins 

eru 28 kórar skráðir víðsvegar að á landinu og tveir kórar nefndir sem fyrrverandi 

aðilar (Gígjan – Landssamband íslenskra kvennakóra, 2009). Þar að auki hefur 

hlutdeild kvenna í starfi blandaðra kóra vaxið mjög á síðari hluta 20. aldarinnar og 

fram á þá 21. Svipaða þróun má sjá erlendis, einkum í Bandaríkjunum (Chorus 

America, 2001).  

Þótt þátttaka kvenna í tónlistar- og kórastarfi hafi aukist til muna á síðustu 

áratugum hafa rannsóknir á hlutdeild og þátttöku kvenna í söng- og kórastarfi einkum 

verið sögulegs eðlis. Meðal annars má nefna bók Claude Calame sem ber heitið 

Choruses of young women in ancient Greece sem skv. titli fjallar um kóra ungra 

kvenna í Grikklandi hinu forna. Bók þessi kom í fyrsta skipti út árið 1977 og þótti 

tímamótaverk þar sem sjónum var beint að hlutdeild kvenna í tónlistarflutningi en 
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flestar rannsóknir höfðu bent í þá átt að flutningur á sjónræni list (performing arts) 

hafi að mestu leyti hvílt á herðum karlmanna. Þó ber að geta þess að forn-Grikkir 

lögðu annan skilning í hugtakið kór (chorus) samanber umfjöllun í kafla 2.1.1. hér að 

framan. Annað dæmi er bókin Women & Music: A History (2001) sem ritstýrt er af 

Katherine Pendle. Það rit veitir haldgott yfirlit yfir þátttöku kvenna í flutningi, sköpun 

og kennslu tónlistar allt frá tímum Forn-Grikkja til vorra tíma, í hinum ýmsu 

tegundum tónlistar bæði innan og utan hins vestræna heims.  

Ekki ertu til margar félagsfræðilegar rannsóknir á þátttöku kvenna í kórastarfi. 

Þó rakst rannsakandi á eina grein eftir Laya Silber (2005) sem er lektor við Bar-Ilan 

University í Ísrael en hún gerði áhugaverða rannsókn á kvennakór í kvennafangelsi í 

Ísrael. Sú rannsókn leiddi í ljós að þátttaka þeirra í að mynda kór og lúta valdi 

stjórnandans ásamt því að tilheyra litlu ,,samfélagi“ sem samanstæði af jafningjum 

leiddi til ákveðinnar sjálfstyrkingar, bæði á persónulegum og félagslegum forsendum. 

Niðurstaðan sýndi þannig að kórastarf gæti gegnt veigamiklu hlutverki í 

endurhæfingu og sjálfsstyrkingu hjá föngum (Silber, 2005). Ljóst er að rannsóknir á 

þátttöku kvenna í kórastarfi eru að mestu óplægður akur. 

 

2.3 PERSÓNULEGUR ÁVINNINGUR AF KÓRASTARFI 

 

Í ljósi umfjöllunarinnar hér á undan er forvitnilegt að skoða hvaða þættir komið hafa 

fram í rannsóknum er varðar persónulegan ávinning fólks af kórastarfi. Tónlist spilar 

oft stórt hlutverk hjá einstaklingum þegar kemur að því að skilgreina sína sjálfsmynd. 

Durrant og Himonides (1998) leggja áherslu á gildi hópsöngs í tengslum við 

sjálfsmynd og álykta sem svo að það geti hjálpað einstaklingum við að bæta ímynd og 

hugmyndir sínar um það hvernig viðkomandi birtist öðrum í sínum hóp, bæði útfrá 

félagslegum og tónlistarlegum forsendum (Durrant og Himonides, 1998).  

Dr. Colin Durrant, prófessor við Institute of Education, University of London 

gerði samanburðarrannsókn á kórastarfi í Svíþjóð og í Finnlandi. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að skoða hlutverk stjórnenda og tengsl þeirra við sjálfsmynd og 

lífsviðhorf kórmeðlima (Durrant, 2005). Ástæða þess að Svíþjóð og Finnland urðu 

fyrir valinu var sú sterka hefð sem skapast hefur þar í kórastarfi, að mati Durrant. 

Rannsókn þessi byggðst fyrst og fremst á eigindlegri nálgun en höfundur fór í 

vettvangsheimsóknir á æfingar og tónleika hjá þremur kórum í Svíþjóð og fimm 
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kórum í Finnlandi. Tekin voru undirbúningsviðtöl til að skerpa betur á þeim 

spurningum sem yrðu notaðar í viðtölunum þegar á vettvang var komið. Æfingar voru 

einnig teknar upp á myndband, tekin voru viðtöl við kórmeðlimi, ýmist 

einstaklingsviðtöl eða hópviðtöl. Í viðtölunum var einkum sóst eftir því að fá fram 

ástæðurnar fyrir því að fólk syngi í kór. Í rannsókninni styðst Durrant við megindlega 

rannsókn Henningssons frá 1996 um kórastarf í Svíþjóð en þar kemur fram m.a. að af 

8,9 milljónum Svía syngja á milli 5-600 þúsund manns í kórum, eða um 6% 

þjóðarinnar (Henningsson, 1996). Í þessu samhengi væri verðugt rannsóknarefni að 

skoða þetta hlutfall hér á landi. Durrant setti fram þá kenningu að í gegnum sönginn 

geti einstaklingurinn mótað sína menningarlegu, persónulegu og þjóðlegu sjálfsmynd. 

Á Norðurlöndum sé á meðal stjórnvalda mikil áhersla lögð á hina norrænu sjálfsmynd 

sem endurspeglist að hluta í listrænni vitund fólks. Durrant nefnir að á Norðurlöndum 

hafi lífvænleg kórahefð fest sig í sessi, einkum innan skóla, kirkna og samfélagsins 

almennt þar sem kórar hafi áunnið sér góðan orðstí, ekki einungis vegna fágaðs söngs 

heldur einnig fyrir framlag þeirra til nýsköpunar hvað varðar ýmsar uppfærslur á 

tónlist (Durrant, 2005). 

Í rannsókn Durrants kemur m.a. fram að finnskir karlmenn, sem væru ekki 

vanir því að tjá tilfinningar sínar, tjáðu þær í gegnum sönginn. Einnig kom fram 

mikilvægi þess að syngja á finnsku á tónleikaferðalögum erlendis og það kemur mikið 

inná þjóðarímynd. Einnig hefði kirkjan umtalsverð áhrif. Sama mætti segja um 

Svíþjóð, ,,to be Swedish is to identify with Swedish music through choral singing.“ 

(Durrant, 2005, bls. 94). 

Niðurstöður Durrants gáfu til kynna að þjóðleg kórtónlist væri mjög mikilvæg 

fólki og efldi þjóðerniskennd og stolt þeirra. Svíþjóð og Finnland séu hluti af ESB og 

í hinu enskumælandi alþjóðasamfélagi eigi þessi lönd það á hættu að tapa niður sínum 

þjóðarhefðum (folk traditions) og sínu þjóðernislega sjálfi (national identity). Söngur 

geti í raun viðhaldið þjóðarímynd og þjóðarstolti (Durrant, 2005). 

Í íslenskri rannsókn sem unnin var af dr. Robert Faulkner var fjallað um 

hlutverk kórsöngs í hversdagslífi nokkurra íslenskra karlmanna sem syngja í 

íslenskum karlakór úti á landi. Faulkner notaðist við svokallaða IPA-rannsóknaraðferð 

(Interpretative Phenomenological Analysis) þar sem hlutverk kórsöngs var rannsakað 

hvað viðkemur sjálfsmynd kórmeðlima, en einnig varðandi samvinnu og samkeppni á 

söngsviðinu. Rannsóknin byggðist á viðtölum við nokkra kórmeðlimi og einnig var 

notuð sú aðferð að láta þá halda dagbók þar sem þeir þurftu að skrifa reglulegar 
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færslur um líðan sína og hugsanir í tengslum við söng. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að meðal karlmannanna var áberandi hvað þáttur samvinnu og samhljóms 

í söng var sterkur (Faulkner og Davidson, 2006). 

Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að einstaklingar, sem taki virkan þátt í 

kórastarfi, hafi af því beinan heilsufarslegan ávinning. Sem dæmi um slíkar 

rannsóknir ná nefna rannsóknir Beck o.fl. (2000) sem rannsakaði atvinnusöngvara og 

Kreutz o.fl. (2004) sem rannsakaði áhugasöngvara. Í báðum þessum rannsóknum voru 

könnuð bein áhrif söngs á virkni ónæmiskerfisins og sýndu báðar rannsóknir svipaðar 

niðurstöður í þá átt að söngur hafði jákvæð áhrif á ónæmiskerfið og ýtti þar af leiðandi 

undir betri heilsu. 

Rannsókn þeirra Clift og Hancox (2001) byggðist annars vegar á 

spurningakönnun sem lögð var fyrir 84 meðlimi háskólakórs í Bretlandi og hins vegar 

spurningakönnun sem byggð var á niðurstöðum fyrri spurningakönnunar, lögð fyrir 91 

kórfélaga úr sama kór. Niðurstöður seinni spurningakönnunar leiddu í ljós að yfir 40% 

aðspurðra sögðust vera sammála þeirri fullyrðingu að það að syngja gerði fólk 

jákvæðara í skapi, að söngur sé góð reynsla, auki hamingju fólks og sé góður fyrir 

sálina. Samkvæmt Clift og Hancox voru konur líklegri til að fá meira út úr söng 

heldur en karlar, þ.e. upplifðu aukna slökun og andlega vellíðan. Yngra fólk upplifði 

mun meiri trúarhita í tengslum við kórsönginn en aðrir (Clift og Hancox, 2001).  

Í þessu sambandi er vert að geta rannsóknar þeirra Bailey og Davidson (2005) 

sem var tvíþætt: Annars vegar var skoðað starf tveggja kóra fyrir heimilislausa og hins 

vegar tveggja kóra fyrir fólk af millistétt sem hafði mismikinn bakgrunn í tónlist. 

Rannsóknin byggðist á hálf-opnum viðtölum og rýnihópaviðtölum við kórmeðlimi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að engin tengsl voru milli þjóðfélagsstöðu fólks 

og þeim ávinningi sem kórstarfið færði viðkomandi á hinu tilfinningalega sviði, m.a. 

með því að koma fram á tónleikum. Aftur á móti kom í ljós að þeir einstaklingar, sem 

tilheyra millistétt voru fastari í hinu stéttskipta viðhorfi um hina fáu útvöldu, sem eiga 

að syngja (og hinir að hlusta) heldur en hinir heimilislausu. Millistéttarfólk efaðist 

frekar um gæði söngraddar sinnar en hinir heimilislausu. Hins vegar beri að hafa í 

huga að millistéttarfólkið sé e.t.v. raunhæfara í mati sínu enda búi það almennt við 

betri skilyrði og andlega heilsu, fremur en þeir heimilislausu. Með þessu vildu þær 

Bailey og Davidson koma því á framfæri við kórstjórnendur og aðra sem sinna 

menningarstarfi að það að setja á fót kór fyrir fólk sem hefur misjafnan bakgrunn, 

bæði hvað varðar tónlistarmenntun og þjóðfélagssstöðu, geti í raun veitt 
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tónlistarelítunni gott mótvægi. Þessi góðu ráð þeirra Bailey og Davidson gætu rutt 

brautina fyrir marga sem vilja taka meiri og virkari þátt í tónlistarstarfi af einhverju 

tagi (Bailey og Davidson, 2005). 

 

2.4 FÉLAGSLEGUR ÞÁTTUR KÓRASTARFS 

 

Hinn virti félagsfræðingur Max Weber (1864-1920) hafði bók í smíðum um 

félagsfræði tónlistar þegar hann lést, en hluti af því efni birtist í riti Webers, Economy 

and Society sem gefin var út árið 1922. Í skrifum sínum horfir hann á þróun 

vestrænnar tónlistarhefðar í sögulegu ljósi með gleraugum rökhyggjunnar 

(rationalization). Sú samfélagsbreyting sem orðið hafi í  kjölfar iðnbyltingarinnar og 

vaxandi ítaka kapítalismans hafi í raun stofnanavætt samfélagið og frekar ýtt undir 

stéttaskiptingu sem að sumu leyti hafi endurspeglast í tónlist þessa tímabils. Að mati 

Webers hafi samfélagsþróun kapítalismans ásamt kaþólsku kirkjunni mikil áhrif á val 

á tónlist til opinbers flutnings en Weber sjálfur var heillaður af klassískri tónlist, þá 

einkum tónlist Richards Wagner og annarra þýskra tónskálda (Weber, 1922; sjá 

Turley, 2001).  

Hugmyndir Webers gengu m.a. út á það að tónlist hafi þróast úr frumstæðri 

tónlist af ,,óskynsamlegum gæðum“ (irrational quality) yfir í tónlist af 

,,skynsamlegum gæðum“ (rational quality). Weber beindi sjónum sínum eingöngu að 

þróun vestrænnar tónlistarhefðar og hvernig sú tónlist hefði þróast á skynsamlegan 

hátt. Máli sínu til stuðnings benti hann á að vestræn hljóðfæri hefðu þróast eftir 

ákveðnum stöðlum sem og laglínur og stef og nefnir hann píanóið sem dæmi. Athygli 

vekur að nálgun Webers er heildræn (macro) þar sem hann beinir sjónum sínum ekki 

að tónlistarmönnunum sjálfum og hlutverki þeirra, heldur tónlistinni almennt (Weber, 

1922; sjá Turley, 2001).  

Turley (2001) ræðir í grein sinni þrenns konar gagnrýni á kenningar Webers. Í 

fyrsta lagi studdist hann helst við gögn úr hirslum kaþólsku kirkjunnar við rannsóknir 

sínar. Þar skoðar hann einkum forna tónlist, þ.e. miðaldatónlist sem sungin var við 

kaþólskar messur og e.t.v. hafi annarri tónlist ekki verið gert hátt undir höfði í þeim 

hirslum. Það virðist sem Weber hafi ekki dregið heimildagildi þeirra skjala í efa og er 

því ekki gagnrýninn á rannsóknargögnin. Kaþólska kirkjan var stærsta valdastofnunin 

í Evrópu á þeim tíma sem um ræðir og hafði fyrst og fremst það hlutverk að geyma 
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gögn yfirstéttarinnar sem stóð á bak við kirkjuna. Weber virðist því ekki hafa leitað 

hófanna á öðrum stöðum og lætur þar við sitja í gagnaöflun. Í öðru lagi bera 

hugmyndir hans mjög keim af þeirri staðreynd að hann hafði mikið dálæti á Wagner 

og öðrum þýskum tónskáldum sem bendir til ákveðinnar menningarlegrar 

þjóðernishyggju. Í þriðja lagi skoðar Weber eingöngu þróun vestrænnar tónlistar og 

einblínir að mestu á evrópska tónlist yfirstéttarinnar (medieval elite music). Það er 

mat sumra að það hafi verið mistök hjá Weber (svo og hjá ýmsum eftirmönnum hans) 

að gera ekki ráð fyrir sambærilegri þróun tónlistar í Egyptalandi, Indlandi, Kína og 

Japan, svo dæmi séu tekin (Turley, 2001). 

Þó ber að athuga að framlag Webers til tónlistarfélagsfræðinnar hefur reynst 

hvalreki fyrir seinni tíma fræðimenn. Weber taldi að tónlist hefði áhrif á samfélagið 

og samfélagið hefði áhrif á tónlistina – að því leyti voru hann og Theodor Adorno 

sammála, þrátt fyrir að Adorno hafi deilt hart á meintan, fasískan boðskap í óperum 

Wagners (Turley, 2001). Adorno, landi Webers var róttækari í sinni nálgun á samspil 

tónlistar og samfélags. Á meðan Weber lagði hvað mest uppúr virkni klassískrar 

tónlistar lagði Adorno áherslu á róttækari tónlistarstefnur, þ.e. að slík tónlist væri hin 

raunsanna birtingarmynd kapítalískra samfélaga. Adorno var hluti af hinum fræga 

Frankfurt-skóla sem m.a. hafnaði hugmyndum upplýsingarinnar um allsherjar 

gagnsemi vísindanna hvað varðar hið mannlega og vitræna. Þrátt fyrir að vilja ekki 

kenna sig við marxískar kenningar taldi Adorno að tónlist endurspeglaði ekki aðeins 

samfélag sitt, heldur einnig samfélagsleg átök og þversagnakennt andrúmsloft 

samfélagsins (Adorno, 1976; sjá Martin, 1995).   

Í ljósi þessarar umræðu um hugmyndir Webers um virkni tónlistar er 

áhugavert að skoða kórsöng sem félagslega athöfn. Það að syngja í kór einkennist 

fyrst og fremst af hóphyggju (collectivism). Í kór eru það hagsmunir hópsins sem ráða 

fremur en hagsmunir einstaklingsins sem lýtur þannig boðum og bönnum hópsins og 

þau sjónarmið sem ráða eru með hagsmuni heildarinnar í huga. Kórfélaginn þarf 

þannig að laga sig að hópnum og sanna fyrir öðrum að viðkomandi eigi þar heima en 

hópurinn samanstendur yfirleitt af einstaklingum sem vinna að svipuðum markmiðum 

en sú vinna miðast að því að ná ákveðnum samhljómi, þ.e. að vinna sem ein 

manneskja og er því einstaklingurinn þá að sama skapi háður öðrum einstaklingum 

(Triandis, 2001).  

Því hefur löngum verið haldið fram að það sé einmitt þessi samhljómur og 

hóphyggja sem geri kórastarf svo eftirsóknarvert hjá þeim sem það stunda og geti 
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þannig myndað mótvægi gegn hvers kyns átökum innan samfélagsins. Í grein eftir 

David A. Kipper og Anat Anshel (1988) er gerð grein fyrir rannsókn á áhrifum 

hópsöngs á traust og samvinnu. Í upphafi rannsóknar var gert ráð fyrir að hópsöngur 

ýtti mjög undir traust og að sterkt samband væri á milli tónlistar og gagnvirkra 

samskipta á milli söngvara. Niðurstöður rannsóknarinnar staðfestu þessar 

fyrirframgefnu forsendur – að syngja í kór hafði mikil jákvæð áhrif á samskipti innan 

hópsins og myndaði traust og skilning á milli þátttakenda. Að mati þeirra Kipper og 

Anshel (1988) hefur kórsöngur mikil, jákvæð áhrif á samkennd og samstöðu og gæti 

því m.a. nýst sem öflugt tæki í ýmiss konar sálrænum hópmeðferðum (Anshel og 

Kipper, 1988). 

Í rannsókn Bailey og Davidson (2005) voru áhrif hópsöngs  könnuð hjá 

tveimur mismunandi hópum, annars vegar hjá kór heimilislausra og hins vegar kór 

sem samanstóð af fólki af miðstétt. Sú rannsókn leiddi í ljós að það að syngja í hóp 

hafði umtalsverð jákvæð áhrif á meðlimi beggja kóra hvað varðar félagsleg tengsl og 

hóphyggju og ekki mældist marktækur munur á milli þessara hópa. Álykta mætti frá 

þessum niðurstöðum að sú tilfinning að vera hluti af hóp sé nokkuð sammannleg og 

fer ekki eftir stétt eða stöðu (Bailey og Davidson, 2005). 

Rannsókn Clift og Hancox um heilsufarslegan, félagslegan og 

persónulegan/andlegan ávinning í kórastarfi leiddi  í ljós að 87% þátttakenda töldu sig 

hafa haft af því félagslegan ávinning og yngra fólk taldi þátttöku í kórastarfi auka 

félagsleg tengsl sín til muna. Algengustu ástæðurnar sem fólk gaf upp voru 

eftirfarandi: Að hitta nýtt fólk, upplifa sig jákvæðari en áður, aukin stjórn á öndun, 

meiri fókus og aukin andleg upplyfting.  

Niðurstöður rannsóknar Durrants (2005) sýndu meðal annars fram á að 

félagslegi þátturinn skipti jafn miklu máli hjá kórmeðlimum og hinn tónlistarlegi 

(Durrant, 2005). Í þessu samhengi er vert að minnast á umfangsmikla rannsókn 

Chorus America (2003) þar sem fjöldi fólks sem syngur í kór taldi það mikinn kost að 

fá tækifæri til að umgangast fólk af ólíkum uppruna, fólk sem það myndi að öðrum 

kosti ekki umgangast. Einn kórmeðlimur komst svo að orði: 

 

These people whom I love dearly are politically or religiously very 

different from me ... We wouldn´t be together for any other reason 

except for the music. That connection with people exposes us to 
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other ideas and approaches that aren´t otherwise available (Chorus 

America, 2003, bls. 4).  

 

Í rannsókninni kom það í ljós að kórmeðlimir töldu það vera mikinn kost að 

kórastarfið myndaði nokkurs konar félagslega brú (bridging of social gaps) milli 

ólíkra hópa og stétta. Eins og fram kemur í tilvitnuninni hér á undan er kórastarfið 

vettvangur fyrir fólk með ólíkan uppruna, skoðanir, viðhorf og habitus að vinna 

saman að sameiginlegu markmiði. Skv. þessu gengur kórastarfið þvert á habitus, þ.e. 

habitus þeirra sem syngja í kórum getur verið mjög mismunandi. Þetta telja 

kórmeðlimir veita þeim mikla ánægju, að geta umgengist fólk af ólíkum stigum og 

þannig aukið sína samfélagslegu víðsýni. Kórsöngur er jafnframt hluti af þeirra 

habitus. Habitus foreldra og/eða ættingja gerði ef til vill ráð fyrir virkri þátttöku í 

kórastarfi. Langflestir þeirra sem syngja í kór taka kórastarf sitt mjög alvarlega og trúa 

því að þátttaka þeirra í kórsöng hafi mjög góð áhrif á samfélagið og að það sé þeirra 

persónulega framlag til samfélagsins (Chorus America, 2003). 

 

2.5 TÓNLISTARSMEKKUR KÓRFÉLAGA OG LAGAVAL 

 

Það mætti álykta sem svo að þegar kemur að lagavali í kór, þá hljóti það óneitanlega 

að vera vilji kórstjórnandans sem hafi mikið um það að segja hvaða verk eru valin til 

flutnings. Ætla má að í mörgum tilfellum geti kórmeðlimir haft áhrif á lagaval, þar 

sem það er mikilvægt fyrir stjórnandann og kórinn sjálfan að hafa nóg af fólki 

innanborðs til þess að flutningur á tilteknu verki eða verkum sé almennt mögulegur. 

Þótt ekki liggi fyrir nákvæmar rannsóknir á lagavali kóra hérlendis eða erlendis mætti 

ætla að klassísk tónlist sé þar í meirihluta, þótt aðrar tegundir tónlistar eigi uppá 

pallborðið hjá mörgum kórum, s.s. þjóðlög, ættjarðarlög, gospeltónlist, 

söngleikjatónlist, djass, rokk og önnur dægurtónlist, svo eitthvað sé nefnt.  

Durrant (2005) kemur lítillega inná lagavalið í rannsókn sinni á kórastarfi í 

Finnlandi og Svíþjóð en þar kom fram að kórfélagar lögðu áherslu á að flytja einkum 

ættjarðarlög á eigin tungu á kórferðalögum erlendis og að lagavalið skipti því miklu 

máli.  

Gera má ráð fyrir að lagavalið hafi eitthvað um það að segja þegar fólk velur 

sér kór til að syngja með og að þau lög sem kórfélagar sæki yfirleitt í að syngja eru oft 
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á tíðum tengd þeirra eigin tónlistarsmekk. Þó er það ekki algilt en yfirleitt leita 

kórfélagar að menningarviðburðum sem þau geta samsamað sig við, þ.e. að hlusta á 

aðra kóra flytja sambærileg verk og þau sjálf. Hér komum við að hugmyndum 

Bourdieu um smekk, sem er félagslega ákvarðaður en ekki meðfæddur (Bourdieu, 

1984). 

Í rannsókn Chorus America  (2003) kemur fram að 82% þeirra sem syngja í 

kór, sækja mikið listviðburði, sér í lagi kórtónleika. Alls hlustuðu 88,4% á kórtónlist í 

útvarpinu en 56% aðspurðra sem syngja í kór ólust upp á heimili þar sem einhver 

kórmeðlimur hefur sungið í kór. Tveir þriðju höfðu heyrt kórtónlist ýmist spilaða af 

plötum eða í útvarpi þegar þau voru börn. Af öðrum tónlistarviðburðum má nefna að 

47,1% sóttu óperur, 76% sinfóníutónleika en aðeins 24,6% sóttu rokk- eða 

popptónleika. Ef skoðaðir eru aðrir menningarviðburðir þá voru 81,7% sem sóttu 

leikhús, 52,6% sem sóttu íþróttaleiki og 37,6% danssýningar. Í rannsókninni var ekki 

sérstaklega spurt útí þá tónlist sem sungin er í kórunum (Chorus America, 2003).  

Þetta tengist hugmyndafræði Bourdieu um smekk, þ.e að kórsöngvarar vilji 

getað samsamað sig þeirri list sem þau njóta (Bourdieu, 1984). Guðrún Helga 

Agnarsdóttir (1993) gerði rannsókn á tónlist og þjóðfélagsstöðu á Íslandi og studdist 

þar við lífskjarakönnun Hagstofunnar og Félagsvísindastofnunar HÍ frá 1988. Helstu 

niðurstöður hennar gáfu til kynna að aðsókn á klassíska tónleika var minnst hjá þeim 

sem höfðu lokið skyldunámi en fjórfalt meiri hjá þeim sem höfðu lokið bóklegu 

framhaldsnámi (þó minni hjá þeim sem höfðu lokið verknámi). Þar kom einnig fram 

að ófaglært verkafólk hefði minna á milli handanna en þeir sem höfðu lokið 

akademísku framhaldsnámi. Skýringin á þessum mun væri þó ekki eingöngu 

efnahagsleg – og ekki lágu skýringarnar í inntaki bóklegs framhaldsnáms einu saman 

– heldur var ályktun Helgu sú að aðsókn á klassíska tónleika fari oft saman við 

,,borgaralegan“ habitus þeirra sem stundað hafa bóklegt framhaldsnám. Þeir sem 

stundi bóklegt framhaldsnám komi af borgaralegum heimilum og habitus þeirra sem 

koma úr öðru umhverfi getur færst nær þeim borgaralegu gildum sem eru oft ráðandi 

innan háskólasamfélagsins (Guðrún Helga Agnarsdóttir, 1993).  

Walker (2005) ítrekar mikilvægi þess að börnum sé kennt að hlusta á tónlist. 

Börn hafi t.d. ekki val um að hlusta á Bach í staðinn fyrir Britney Spears – það þurfi 

að kenna þeim að velja og hlusta á breiðari tónlist en bara síbyljuna á öldum 

ljósvakans. Margt ungt fólk hafi hins vegar ekki áhuga á að leggja á sig þá vinnu sem 

þarf til að geta flutt tónlist svo vel sé, en er hins vegar tilbúið til að hlusta á tónlist og 
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láti þannig frekar mata sig, í stað þess að vera virkir þátttakendur í tónlist (Walker, 

2005). Þessi viðhorf Walker endurspegla ákveðna afstöðu til klassískrar tónlistar. 

John Shepherd (1987) heldur því fram að áherslan á mikilvægi vestrænnar, klassískrar 

tónlistar sé afurð karllægra viðhorfa frá endurreisnartímanum. Lucy Green (1988)  

gagnrýnir einnig meinta ráðandi stöðu klassískrar tónlistar sem, að hennar sögn, hefur 

haft ríkjandi stöðu í þjóðfélaginu allt frá tímum upplýsingarinnar. Sú hefð gangi útá 

það að ,,fullyrða“ að minnihluti samfélagsins, sem í raun hlusti á klassíska tónlist, sé 

meira músíkalskur en meirihlutinn, sem hlusti á aðrar ,,óæðri“ tegundir tónlistar. 

Segja má, eins og áður hefur komið fram, að tónlistarsmekkur stjórnenda hafi áhrif á 

lagaval, enda hafa flestir stjórnendur klassískt tónlistarnám að baki. Tónlistarkennsla í 

skólum endurspegli þetta viðhorf og sé hin raunverulega, dulda námskrá (Green, 

1988; sjá Martin, 2005).  

  

2.6 HLUTVERK OG MIKILVÆGI KÓRSTJÓRNANDA 

 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á hlutverki stjórnandans í kórastarfi en hér 

verður einkum fjallað um fjórar rannsóknir; rannsókn Chorus America (2003), 

rannsókn Durrants frá 2005, rannsókn þeirra Richards og Durrant frá 2003 og 

rannsókn Patriciu O´Toole frá 1994. Einnig verður grein Cindy Bell (2008) skoðuð en 

hún fjallar á gagnrýninn hátt um ýmsar rannsóknir á þessu sviði. 

Durrant (2005) fjallar í samanburðarrannsókn sinni um kórastarf í Svíþjóð og 

Finnlandi um goðsögnina um hinn ,,mikla stjórnanda“ og fullyrðir að ýmsar 

rannsóknir hafi sýnt fram á að stjónendur geti haft ýmis neikvæð áhrif á söngvara og 

hljóðfæraleikara. Í upphafi greinar fer Durrant lítillega út í sögulegt samhengi og 

fjallar um það þegar kórstjórnandinn breyttist úr ,,taktsláttumanni“ í raunverulegan 

stjórnanda þegar stóru óratoríurnar komu fram á sjónarsviðið á tíma rómantísku 

stefnunnar. Hlutverk kórstjórans sé því tiltölulega nýtt í sögulegu samhengi (Durrant, 

2005).  

Durrant kemur fram með þrjá meginþætti sem stjórnendur þurfi að hafa á valdi 

sínu. Í fyrsta lagi sé það hugmyndafræði kórstjórnunar, t.d. þekking á tónlist og 

tónlistarsögu; tilfinning fyrir rödd og gæðum raddar, að sjá fyrir sér æfingarnar og 

hvernig þær fari fram, gera sér grein fyrir fagurfræðilegum möguleikum tónlistarinnar 

og átta sig á hlutverki stjórnandans. Í öðru lagi sé það tónlistarleg geta og tækni 
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stjórnanda, þ.e. að  hafa gott eyra fyrir tónum, greina villur og óhreinan söng, 

tilfinning fyrir takti, styrkleikabreytingum og túlkun á texta, hæfileikinn til að 

leiðbeina um ýmis tæknileg atriði; gera sér grein fyrir mikilvægi þess að hita upp og 

að kynna hugmyndafræði einstakra verka strax í upphafi æfinga. Í þriðja lagi séu það 

persónulegir eiginleikar stjórnanda: hæfileiki til að skapa gott andrúmsloft og 

þægilegt umhverfi, að geta komið skilaboðum á framfæri á skýran og hispurslausan 

hátt, að hrífa fólk með sér í söng, að ýta undir framfarir kórfélaga á söngsviðinu, 

hvetja fólk og ýta undir sjálfstraust, stjórna æfingum á áhrifaríkan hátt og gera 

væntingar til kórsins um að standa sig sem allra best, án þess að vera með of mikla 

pressu, s.s. setja háleit markmið og vera með virka endurgjöf (Durrant, 2005). 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að flestir litu á kórstjórana sem 

eina af meginstoðum kórastarfsins, þ.e. að stjórnandinn þyrfti að hafa brennandi 

áhuga á sínu starfi, gefa af sér og hafa hvetjandi áhrif á kórmeðlimi til þess að ná 

góðum árangri. Að sama skapi litu stjórnendurnir á sig sem kennara og fram kom það 

viðhorf að mikilvægt sé fyrir stjórandann að gera sér grein fyrir samsetningu kórsins, 

þ.e. sönggetu og andanum í kórnum almennt. Kórstjórinn þurfi að gefa af sér og vera 

hvetjandi, annars væri ekkert gaman í kórnum. Durrant leggur áherslu á þessa þætti í 

niðurstöðum sínum – að stjórnendum beri skylda til þess að hafa góð og hvetjandi 

áhrif á kórfélaga, sér í lagi sjálfstraust þeirra og miða starf sitt að því að þjálfa fólk í 

söng. 

Patricia O´Toole (1994) skrifar grein í tímaritið The Quarterly Journal of 

Music Teaching and Learning þar sem hún á gagnrýninn hátt fjallar um 

valdasambandið milli kórsöngvara og kórstjórnanda. Hún byggir fyrst og fremst á 

eigin reynslu sem reyndur kórsöngvari og kórstjórnandi og reynir að greina hvaða 

þættir það voru sem helst fóru fyrir brjóstið á henni á kóræfingum sem, að hennar 

mati, voru hvorki skemmtilegar né gefandi. Til þess að komast að rót þess hvaða atriði 

það væru sem ollu þessu hugarangri, beitti hún bæði femínískri nálgun í bland við 

kenningar Foucault um vald. Rætur valdasambands stjórnanda og kórsöngvara taldi 

O´Toole liggja í hinni karllægu orðræðu sem einkennt hafi umræðu um tónlist og 

tónlistarsögu – þeir sem skrifuðu söguna hafi verið fyrst og fremst karlmenn sem 

aðallega hafi skrifað um kynbræður sína. Hin stjórnandamiðaða, vestræna kórahefð 

byggist fyrst og fremst á karllægum gildum – stjórnandinn er hinn virki gerandi en 

kórsöngvarar fremur sem viljalaus hljóðfæri stjórnandans í því skyni að framleiða 
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tónlist sem stjórnandanum væri þóknanleg og kórsöngvurum því lítill gaumur gefinn 

(O´Toole, 1994).  

O´Toole tekur einn kór sem hún syngur með sem dæmi og gagnrýnir þar 

stjórnandann fyrir drottnunargirni og að hann/hún líti oft á tíðum framhjá bæði 

reynslu og hæfileikum þeirra sem syngja í kórnum – þeirra reynsla sé oft þögguð 

niður og jafnvel litið á ábendingar frá kórmeðlimum um það sem má betur fara sem 

óvelkomna truflun. Það sé fyrst og fremst vilji kórstjórnandans til að framleiða ,,góða 

tónlist“ að eigin mati sem skipti máli en kórsöngvararnir upplifi sig sem viljalaus 

verkfæri. O´Toole sakar viðkomandi stjórnanda um hroka og óbilgirni gagnvart 

sumum kórmeðlimum sem sjálfir taki á sig ábyrgðina af því að syngja ekki nógu rétt, í 

stað þess að spyrja sjálfan sig hvort þarna sé frekar (ó)hæfni stjórnandans um að 

kenna. Í lok greinarinnar hnykkir O´Toole á því að það hafi ekki verið hennar ætlun 

að kenna stjórnendunum sjálfum alfarið um ,,þöggun“ kórsöngvara, heldur að þar sé 

fyrst og fremst við hina vestrænu, karllægu stjórnendahefð að sakast og hana beri að 

gagnrýna (O´Toole, 1994).  Þessi grein O´Toole er gagnleg að því leyti að jafnvel þótt 

að kórsöngvarar séu oft á tíðum ánægðir bæði með kórstjórnandann og kórstarfið sem 

slíkt, þá virðist allur gangur á því hvort kórsöngvarar fái yfirleitt að hafa áhrif á eigin 

frammistöðu og að þeirra rödd fái í raun að heyrast – það sé oft á tíðum undir 

kórstjórnandanum sjálfum komið. Þó ber að taka þessum niðurstöðum O´Toole með 

þeim fyrirvara að hún talar frá eigin brjósti og útfrá eigin reynslu en þetta sjónarhorn 

hennar væri vissulega áhugavert rannsóknarefni. 

 Í rannsókn Richards og Durrant (2003) kemur fram sú fullyrðing að 

kórstjórnendur vilji fremur ,,fullmótaða“ söngvara í stað þess að taka ómótaða 

söngvara og kenna viðkomandi. Samkvæmt Richards og Durrant getur aukin 

atvinnumannavæðing í tónlist haft þau óæskilegu áhrif að draga úr kjarki og þátttöku 

fólks í tónlistarstarfi. Richards og Durrant ákváðu að kanna hvort hægt væri að þjálfa 

fólk upp í söng sem að eigin sögn getur ekki sungið. Rannsóknin fór fram á sjö 

mánaða tímabili þar sem hópur fólks fékk raddþjálfun og tilsögn í kórsöng. 

Aðferðafræði þessarar rannsóknar var eigindleg í megindráttum og byggðist upp af 

þátttökuathugun og viðtölum. Einnig var ýmsum grunnupplýsingum safnað saman 

með megindlegri spurningakönnun. Rannsóknin leiddi í ljós að þátttakendur sýndu 

umtalsverðar framfarir á meðan á söngþjálfuninni stóð, sem ýtir undir þá kenningu að 

hægt sé að kenna flestum að syngja en til þess þurfi trausta og örugga leiðsögn 
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kennara eða kórstjórnanda og að fólk þurfi einfaldlega að fá tækifæri (Richards og 

Durrant, 2003). 

Cindy Bell (2008) skoðar fyrri rannsóknir í því skyni að skoða hlutverk kóra í 

samfélagi nútímans og hvort kór sé í raun vettvangur fyrir áhugasöngvara eða hvort 

það hlutverk sé eitthvað að breytast. Margir kórstjórar standi frammi fyrir þeirri 

staðreynd að nýliðun sé ábótavant og meðalaldur söngvara hækki. Einnig hafi ýmsir 

kórar þróast í þá átt að verða hálfgerðir atvinnumannakórar (semi-elite). Að mati 

Cindy Bell (2008) er þessi meinta þróun í andstöðu við þá kórahefð sem ríkti í Evrópu 

í upphafi 20. aldar þar sem kórarnir voru nátengdir samfélaginu og endurspegluðu það 

á virkan hátt. 

Rannsókn Chorus America (2003) leiddi jafnframt í ljós að kórar væru í 

auknum mæli að láta nýliða þreyta inntökupróf. Þetta taka Richards og Durrant undir 

(2003) og fullyrða að mikið af ,,venjulegu“ fólki þyki það e.t.v. ógnvekjandi að fara í 

inntökupróf og að stjórnendur geri þær kröfur að söngvararnir séu ,,góðir nú þegar“.  

Cindy Bell (2008) hefur einnig áhyggjur af því að kórar séu að gera of miklar 

kröfur í inntökuprófum og útiloki alla nema vel þjálfaða söngvara (Bell, 2008, bls. 

238). Einnig hafi inntökuprófin ákveðin fælingarmátt, sér í lagi gagnvart þeim sem 

ekki hafi nægilegt sjálfstraust og telji sig ekki nógu góða söngvara. Það að þurfa að 

syngja ein/n fyrir framan kórstjórann virki ógnvekjandi og geti útilokað marga 

efnilega kórsöngvara sökum þessa.  

Bell tekur sem dæmi Joan, 75 ára gamla konu sem samfellt hafi sungið í kór í 

65 ár. Sú kona hafi haft mikla reynslu af kórsöng, sér í lagi í kirkjukórum en hafi 

einnig sungið mikið af veraldlegri tónlist. Joan sé dæmi um kórsöngvara sem ekki hafi 

formlegt söngnám að baki en hafi lært mikið af sinni löngu reynslu í þeim kórum sem 

hún hafi verið í. Hún sé að mörgu leyti draumur kórstjórans, örugg altrödd sem kann 

sínar raddir, les nótur og er örugg á tónunum. Joan hafi jafnframt tekið virkan þátt í 

félagsstarfi kórsins í sjálfboðavinnu. En hún hafi aldrei farið í inntökupróf og segir 

aðspurð að hún myndi aldrei taka þátt í slíku. ,,Ég er ekki með svo góða söngrödd,“ 

segir hún og fullyrðir að hana skorti það sjálfstraust sem til þurfi að syngja ein (Bell, 

2008, bls. 239). Niðurstaða Bell er því sú að aukin áhersla á inntökupróf geti gert það 

að verkum að kórstjórarnir fari á mis við fólk sem annars hefði staðið sig vel sem 

kórsöngvarar og verið góð og ábatasöm viðbót við kórinn. Þróun í þessum efnum sé 

því mikið undir kórstjórunum sjálfum komin. Það séu þeir sem ákveði hvaða viðmið 
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þeir setji þegar taka skuli nýja meðlimi inn í kóra og hafi þar af leiðandi mjög 

stefnumótandi áhrif á framtíð kórastarfs almennt. 
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3 AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

Í þessum kafla verður nánar lýst þeirri rannsóknaraðferð sem notuð er í þessari 

rannsókn, þ.e. uppbyggingu, framkvæmd og úrvinnslu. Til að leita svara við þeim 

rannsóknarspurningum sem liggja til grundvallar í þessari rannsókn var ákveðið að 

gera spurningakönnun og leggja fyrir kórmeðlimi nokkurra valinna kóra.  

Þátttakendum rannsóknar er lýst á ítarlegan hátt og tekin var sú ákvörðun að leita til 

tíu mismunandi kóra. Rannsakandi heimsótti kóra á kóræfingar þar sem þátttakendur 

svöruðu könnuninni á pappír og leitast var við að fá sem breiðastan hóp af fólki til að 

svara könnuninni. 

Einnig er lýst kostum og göllum og hvað beri að varast. Gildi rannsóknarinnar 

verður tíundað, þ.e. réttmæti, áreiðanleiki og ályktunarhæfni niðurstaðna.  

 

3.1 LÝSING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

Spurningakannanir eru megindleg aðferð sem gefur tölfræðilegar, pósitivískar 

niðurstöður. Útprentaðar spurningakannanir (Paper-and-Pencil Questionnaires) eru 

algengt form, hvort sem um minni viðhorfskannanir eða stærri rannsóknir er að ræða. 

Spurningakannanir af þessu tagi má nota til að skilgreina margs konar breytur og 

spurningar á fremur einfaldan hátt (Hoyle, Harris og Judd, 2002). 

En þessari rannsóknaraðferð fylgja bæði kostir og gallar. Kostir 

spurningakannana eru þeir að slíkar kannanir gefa nokkuð skýrar vísbendingar um 

þýðið, þ.e. ef úrtakið og svarhlutfallið uppfyllir þau skilyrði sem sett eru og ef 

niðurstaðan er tölfræðilega marktæk. Svarandi hefur oft meiri tíma til umhugsunar og 

upplýsingaöflunar þegar spurningakönnun er svarað, heldur en í opnu eða hálfopnu 

viðtali. Nafnleynd getur einnig tryggt það að svarendur gefi nákvæmari og ,,réttari“ 

svör en þó er það ekki algilt. Það að spurningakönnun þessarar rannsóknar var lögð 

fyrir í heimsókn á kóræfingar gerði það að verkum að gagnaöflun tók styttri tíma og 

kostaði eitthvað minna heldur en ef könnunin hefði verð send í bréfapósti. Það að 

rannsakandinn er á staðnum þegar könnunin er lögð fyrir skriflega, getur einnig leitt 

af sér jákvæð spyrlaáhrif sem valda því að spyrill getur leiðbeint svarendum og komið 

í veg fyrir misskilning sem annars hefði valdið skekkju í niðurstöðum. Þó er hættan á 

neikvæðum spyrlaáhrifum alltaf til staðar, þ.e. að með leiðbeiningum sínum hafi 
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spyrill áhrif á svör þátttakenda. En þegar könnun er skriflega lögð fyrir hóp af fólki 

sem er staðsett á sama stað, eins og gert var í þessari rannsókn, er líka hægt að tryggja 

að þeir sem raunverulega eiga að svara spurningunum séu að taka þátt (Hoyle, Harris 

og Judd, 2002; Whisker, 2001). 

Spurningakönnun ein og sér getur gefið góðar vísbendingar og svarað 

rannsóknarspurningum að nokkru leyti en hefur einnig þann galla, sérstaklega ef 

spurningarnar eru lokaðar, að ekki komi fram persónulegar skoðanir fólks og verður 

dýpt rannsóknarinnar þar af leiðandi takmörkuð. Söfnun á tölfræðilegum upplýsingum 

býður hins vegar uppá þann möguleika að krosskeyra ýmsar breytur og reikna út 

fylgni milli mismunandi þátta sem gefa rannsókninni aukið gildi og gerir það að 

verkum að fram koma ný mælanleg sjónarhorn sem e.t.v. hefðu ekki komið fram í 

viðtölum  (Hoyle, Harris og Judd, 2002; Whisker, 2001). 

Hafa ber í huga að höfundur gæti, vegna áhuga og þátttöku í kórsöng, haft 

einhverjar fyrirfram gefnar skoðanir og væntingar á viðfangsefninu sem gætu haft 

áhrif á trúverðugleika rannsóknarinnar, val spurninga og ályktunarhæfni niðurstaðna. 

Til að forðast skekkju og hlutdrægni voru þeir kórar, sem höfundur hefur verið hluti 

af, útilokaðir frá þátttöku í þessari rannsókn. Þekking rannsakanda á viðfangsefninu 

ætti væntanlega að hafa jákvæð áhrif á gerð spurningalista þar sem hann hefur innsýn 

inn í heim kórsöngvara. Rannsakandi sem væri alveg utanaðkomandi hefði ekki 

þekkingu eða hugmyndaflug til að spyrja sumra spurninga sem kunnugur rannsakandi 

hefur. Að því leyti ætti að vera auðvelt fyrir rannsakanda að ná betri tengslum bæði 

við kórstjóra og kórmeðlimi. 

 

3.2 UPPBYGGING OG FORM SPURNINGAKÖNNUNAR 

 

Spurningakönnun þessarar rannsóknar innihélt alls 34 spurningar (sjá nánar í Viðauka 

I) sem samanstóð bæði af opnum og lokuðum spurningum. Lengd könnunar var alls 

16 blaðsíður. Í spurningunum var notast ýmist við fimm arma Likert-skala, já-nei 

spurningar, spurningar þar sem fólk gat merkt við fleiri en einn valmöguleika eða þá 

fjölval þar sem aðeins var sagt æskilegt að merkja við einn valmöguleika. Við 

einstaka lokaða spurningu var boðið uppá möguleikann að koma með athugasemdir 

eða að tilgreina ástæður þess að svarandi valdi þennan svarmöguleika.  
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Alls voru bakgrunnsspurningar 14 talsins þar sem safnað var lýðfræðilegum 

breytum á borð við aldur, tegund kórs, menntun, tónlistarmenntun, áhugamál, reynslu 

af kórastarfsemi, fjölda kóra sem viðkomandi hefur sungið í, tíðni kóræfinga og 

tónleikaferða og fjarlægð að æfingastað frá heimili. Aðrar spurningar fjölluðu í 

grófum dráttum um persónulegan ávinning af kórastarfi fyrir þátttakendur rannsóknar, 

félagslega þáttinn, tónlist og lagaval og stjórnandann (sjá nánar spurningakönnun í 

viðauka I). Settir voru fjórir athugasemdadálkar í lok könnunar þar sem fólki gafst 

kostur á að koma með eigin athugasemdir og hugleiðingar ef eitthvað var ,,ósagt“ þ.e. 

ef þátttakandi vildi koma einhverju á framfæri sem ekki hafði verið spurt um í 

könnuninni sjálfri.  

 

3.3 FRAMKVÆMD SPURNINGAKÖNNUNAR 

 

Þýði rannsóknar voru kórar fyrir fólk eldra en 20 ára en ekki voru teknir fyrir 

barnakórar, unglingakórar eða menntaskólakórar í þessari rannsókn. Slíkir kórar eru 

sérstakt rannsóknarviðfangsefni útaf fyrir sig að mati rannsakanda. Úrtak rannsóknar 

samanstóð af meðlimum tíu mismunandi kóra innan og utan höfðuborgarsvæðisins. 

Hvorki búseta né tegund kórs voru notaðar sem breytur í rannsókninni en til þess 

hefði þurft umfangsmeiri rannsókn og stærra úrtak. Gert var ráð fyrir að flestallir 

meðlimir þeirra kóra
9
, sem voru heimsóttir, tækju þátt í spurningakönnun. Kórarnir 

voru ólíkir hvað varðar stærð og gerð til þess að skoða mætti mismunandi sjónarmið 

fólks með ólíkan bakgrunn. Ekki verða gefin upp nöfn kóranna, að öðru leyti en því 

að greina frá tegund þeirra til þess að tryggja nafnleynd og svo ekki sé hægt að rekja 

niðurstöður til einstakra kóra. Stjórnendur þátttökukóra voru af báðum kynjum. Þar af 

voru sex karlmenn og fjórar konur. Þess ber að geta að stjórnendur voru viðstaddir 

fyrirlögn spurningakönnunar. Hugsanlegt er að nærvera kórstjórnenda hafi haft 

einhver áhrif á svörun þátttakenda og gæti valdið skekkju í niðurstöðum. 

 Kórarnir voru valdir af rannsakandanum sem þekkti til þeirra af afspurn eða 

fékk ábendingar um þá frá öðrum. Haft var samband ýmist við kórstjórnendur eða 

formenn kóranna, bæði í gegnum síma svo og með tölvupósti. Heimsóknartímar urðu 

þannig eftir samkomulagi. Kórarnir voru heimsóttir á tveggja mánaða tímabili, frá 26. 

mars – 27. maí. 

                                                 
9
 Þ.e. þeir kórmeðlimir sem voru mættir á þá æfingu sem rannsakandi sótti heim 
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Eftirfarandi kórar tóku þátt og verða þeir taldir upp í þeirri röð sem þeir voru 

heimsóttir (sjá töflu 2): 

 

TAFLA 2: ÞÁTTTÖKUKÓRAR – TEGUND, FJÖLDI OG ÞÁTTTAKA Í KÖNNUN 

KÓR DAGS. HEIMSÓKNAR  MÆTTIR TÓKU ÞÁTT % 

Karlakór utan höfðuborgarsvæðis Fim. 26. mars kl. 20:30 25 24 96% 

Lítill kirkjukór utan höfuðb.sv. Mán. 30. mars kl. 20:30 7 7 100% 

Átthagakór utan höfuðb.sv. Þri. 31. mars kl. 21:30 19 15 79% 

Óháður, blandaður innan höfuðb.sv Fim. 16. apríl kl. 18:30 25 22 88% 

Lítill kirkjukór utan höfuðb.sv. Fim. 16. apríl kl. 20:00 22 22 100% 

Atvinnumannakór innan höfuðb.sv. Mið. 13. maí kl. 22:00 28 23 82% 

Vinnustaðakór innan höfuðb.sv. Sun. 17. maí kl. 13:30 30 27 90% 

Kór eldri borgara utan höfuðb.sv. Mán. 18. maí kl. 17:30 21 20 95% 

Kvennakór utan höfuðb.sv. Mið. 20. maí kl. 21:30 13 13 100% 

Stór kirkjukór innan höfuðb.sv. Mið. 27. maí kl. 21:20 32 32 100% 

Heildarþátttaka 222 205 92% 

 

Eins og fram kemur í töflu 2 voru samtals 222 kórfélagar mættir á kóræfingar. 205 

tóku þátt í rannsókninni, eða 92%. Spurningakönnunin var prentuð út og svöruðu 

þátttakendur henni í kaffihléi æfingar. Könnunin var fyllt út með penna / blýanti og 

skilað í lok kaffihlés. Það tók þátttakendur um 10-20 mínútur að svara könnuninni. 

Tryggt var að nöfn þátttakenda komu hvergi fram enda fullum trúnaði heitið í 

fyrirlögn á könnuninni. Rannsakandi hafði heldur ekki undir höndum nafnalista 

kóranna, þ.e. lista yfir þá sem mættu á viðkomandi æfingu.  

 

3.4 ÚRVINNSLA GAGNA 

  

Eins og sjá má í töflu 2 var endanlegur fjöldi svara 205 og var sá fjöldi notaður við 

úrvinnslu spurningakönnunarinnar. Svör spurningakönnunar voru slegin inn í SPSS-

forritið og tekin var afstaða strax til ógildra svara. Alls voru breyturnar 103 talsins og 

farið var yfir svör jafnóðum til þess að lágmarka villur í innslætti. Til að prófa 

niðurstöður var einkum notast við lýsandi tölfræði (descriptive statistics) á 

frumniðurstöðum og einnig voru ýmsir þættir krosskeyrðir, ýmist við 

bakgrunnsbreytur eða þá að spurningar voru krosskeyrðar innbyrðis. Einnig var notast 



,,Af hverju syngur þú í kór?“             Lokaverkefni til MA prófs 

Sigrún Lilja Einarsdóttir  47 

við Pearson„s R-fylgnimælingar í því skyni að ná fram marktækum niðurstöðum 

samhliða krosskeyrslum. 
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4 NIÐURSTÖÐUR 

 

Til þess að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í þessari 

rannsókn var spurningakönnun lögð fyrir þátttakendur rannsóknar. Í þessum kafla 

verður gerð grein fyrir niðurstöðum spurningakönnunarinnar með lýsingu á 

frumniðurstöðum, krosskeyrslum og fylgnimælingum þar sem við á. 

 

4.1 BAKGRUNNSBREYTUR 

 

Alls svöruðu 205 manns spurningakönnuninni. 50% þátttakenda var af 

höfuðborgarsvæðinu og 50% utan þess.  

 

 

 

Mynd 1: Þátttakendur rannsóknar – skipting eftir tegundum kóra 

 

Á mynd 1 má sjá skiptingu þátttakenda eftir tegundum kóra. Hafa ber í huga að tveir 

litlir kirkjukórar voru heimsóttir. 
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Mynd 2: Hvort ertu karl eða kona? (Sp. 1) 

 

Þegar kynjahlutfall þátttakenda er skoðað á mynd 2 kemur í ljós að konur eru fleiri en 

karlar. Á mynd 3 má svo sjá skiptingu þátttakenda í aldursflokka. Stærsti 

aldursflokkurinn er fólk á aldrinum 41-50 ára.   

 

 

 

Mynd 3: Í hvaða aldursflokki ert þú? (Sp. 2) 
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43%

Kona

57%

HVORT ERTU KARL EÐA KONA?

12%

16%

16%

20%

13%

18%

6%

Eldri en 70

61-70

51-60

41-50

31-40

21-30

20 og yngri

Í HVAÐA ALDURSFLOKKI ERT ÞÚ?



,,Af hverju syngur þú í kór?“             Lokaverkefni til MA prófs 

Sigrún Lilja Einarsdóttir  50 

 

Mynd 4: Hver er hjúskaparstaða þín? (Sp. 3) 

 

Meirihluti þátttakenda voru í hjónabandi eða í sambúð/fjarbúð, eða 72%. Meirihluti 

þátttakenda áttu ekki maka sem leggur stund á kórsöng eins og sjá á má á mynd 5.  

 

 

 

Mynd 5: Ef þú ert gift/kvæntur/í sambúð/í fjarbúð:  

Leggur maki þinn stund á kórsöng? (Sp. 3A) 
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Mynd 6: Hvaða menntun hefur þú lokið? (Sp. 4) 

 

Þegar menntunarstigið var skoðað á mynd 6 kemur í ljós að 22% hafa aðeins lokið 

grunnskólaprófi, 36% hafa lokið framhaldsskólamenntun og 39% hafa lokið 

háskólanámi, samanber mynd 6. Meirihluti þátttakenda hefur því tónlistarmenntun af 

einhverju tagi eins og sjá má á mynd 7.  

 

 

 

Mynd 7: Hvaða tónlistarmenntun hefur þú lokið? (Sp. 5) 

 

 

2%

2%

11%

20%

6%

19%

12%

5%

22%

Svarar ekki

Doktorsgráða

Meistaragráða

Grunngráða BA/BSc

Sérnám á háskólastigi

Bókl. Framhaldsnám (stúdentspróf, …

Iðnnám (sveinspróf, meistarapróf)

Starfsnám (s.s. Sjúkraliðanám ofl.)

Grunnskólapróf og sambærilegt

HVAÐA MENNTUN HEFUR ÞÚ LOKIÐ?

6%

1%

24%

14%

8%

23%

12%

8%

2%

2%

Svarar ekki

Veit ekki

Engin tónlistarmenntun

Stutt námskeið í söng/hljóðfæraleik

Einkatímar í söng/hljóðfæraleik

Tónlistarskóli 1.-3. stig

Tónlistarskóli 4.-6. stig

Tónlistarskóli 7.-8. stig

Háskólamenntun B.Mus

Háskólamenntun M.Mus

HVAÐA TÓNLISTARMENNTUN HEFUR ÞÚ LOKIÐ?



,,Af hverju syngur þú í kór?“             Lokaverkefni til MA prófs 

Sigrún Lilja Einarsdóttir  52 

 

Mynd 8: Kannt þú að lesa nótur? (Sp. 12) 

 

Á mynd 8 má sjá að meirihluti þátttakenda telja sig geta lesið nótur bæði með eða án 

stuðnings. Fram kemur að stærsti hluti þátttakenda hefur sungið í einum til þremur 

kórum (mynd 9).  

 

 

Mynd 9: Í hversu mörgum kórum hefur þú sungið? (Sp.6) 
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Mynd 10: Í hversu mörg ár hefur þú sungið í þeim kór sem þú syngur með í dag? (Sp.7) 

 

Það hafa 45% þátttakenda sungið í sínum kór skemur en 6 ár en 53% í 6 ár eða lengur 

(mynd 10). Mynd 11 sýnir að 65% þáttakenda hafa sungið í kór/um í 11 ár eða lengur. 

 

 

Mynd 11: Í hversu mörg ár hefur þú sungið samtals í kór/um? (Sp. 8) 
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Mynd 12: Hversu margar kóræfingar eru að jafnaði á viku 

 í þeim kór sem þú syngur með í dag?(Sp. 10) 

 

Flestir æfa einu sinni í viku og má ætla að það sé algengasta tíðni æfinga hjá kórum 

hér á landi. Alls æfa 29% tvisvar í viku þ.e. blandaði, óháði kórinn og 

atvinnumannakórinn (mynd 12) og 25% syngja í fleiri en einum kór (mynd 13). 

 

 

 

Mynd 13: Ert þú í fleiri en einum kór? (Sp. 11) 
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Mynd 14: Ef já, í hvers konar öðrum kór syngur þú? (Sp. 11A) 

 

Flestir merktu við lítinn kirkjukór, eða 12% sem kór númer tvö (mynd 14). Hafa ber í 

huga að fólk mátti velja fleiri en einn svarmöguleika og eru niðurstöðurnar birtar eftir 

því hversu hátt hlutfall af heildinni merkti við hvern svarlið. Því má gera ráð fyrir því 

að í einhverjum tilfellum hafi fólk merkt við fleiri en einn svarlið. 
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Mynd 15: Hversu oft fer kórinn þinn í tónleikaferðir innanlands á ári að jafnaði? (Sp. 26A) 

 

Þó nokkuð er um að kórarnir fari í tónleikaferðir innanlands, eða 58% sem fara einu 

sinni á ári eða oftar (mynd 15). Mun minna er um tónleikaferðir erlendis, eðlilega 

vegna kostnaðar. 36% sögðust fara í kórferðir erlendis á tveggja ára fresti en 53% að 

það sé mun sjaldnar (mynd 16). 

 

 

Mynd 16: Hversu oft fer kórinn þinn í tónleikaferðir erlendis á ári að jafnaði? (Sp. 26B) 
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Mynd 17: Myndir þú frekar vilja syngja í öðrum kór ef þú hefðir kost á því? (Sp. 31A) 

 

Langflestir, eða 86% þátttakenda eru ekki á þeim buxunum að syngja í öðrum kór en 

þeim sem þau syngja í núna (mynd 17). Flestir þeir, sem vildu skipta um kór, merktu 

við karlakór og atvinnumannakór (mynd 18). Þess ber jafnframt að geta að í 

spurningu 31B máttu þátttakendur velja fleiri en einn svarmöguleika. 

 

 

Mynd 18:  Ef já [við spurningu 31A] hvernig kór? (Sp. 31B) 
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Mynd 19: Leggur þú stund á aðrar tómstundir fyrir utan kórsönginn? (Sp. 32) 

 

Útfrá svarhlutfalli á mynd 19 má sjá að þátttakendur rannsóknarinnar eru félagslega 

virkt fólk, þ.e. 65% leggja stund á fleiri tómstundir en kórsönginn. Fólk var beðið að 

nefna hvaða tómstundir það legði helst stund á og nefndu þá m.a. hestamennsku, 

líkamsrækt, gönguferðir, útivist, fjallgöngur, golf, bridds, björgunarsveit, tónlist og 

söng, fótbolta, handmennt og íþróttir. Alls höfðu 86% kost á því að stunda önnur 

áhugamál en sönginn (mynd 20). 

 

 

Mynd 20: Hefur þú kost á að stunda annað áhugamál en kórsönginn? (Sp. 33) 
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Mynd 21: Myndir þú taka annað áhugamál fram yfir kórsönginn  

ef þú ættir kost á því? (Sp. 34) 

 

Alls gáfu 81% það frá sér að taka annað áhugamál fram yfir kórsönginn (mynd 21). 

Þau 12% sem svöruðu þessu játandi voru spurð að því  hvaða áhugamál þau myndu 

taka fram yfir. Svörin snerust einkum um aðra tónlist, söngnám, fjallgönguferðir, 

hestamennsku, hljómsveitastarf, stjórnmál, leiklist, dans, þríþraut og aðra hreyfingu.  
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4.2 PERSÓNULEGUR ÁVINNINGUR KÓRASTARFSINS 

 

Nokkrar spurningar og afstöðufullyrðingar voru lagðar fyrir þátttakendur rannsóknar 

til að kanna þýðingu kórastarfs og persónulegan ávinning sem þátttakendur töldu sig 

fá út úr kórastarfinu. Afstöðufullyrðingarnar varða ánægju, lífsfyllingu og sjálfstraust 

í kórsöng, upplifun við tónleikahald, sköpunarþörf og trúarlega reynslu í söng. Einnig 

var spurt um viðhorf þátttakenda til samfélagslegrar skyldu og við hvaða aðstæður 

fólki þætti þægilegt að syngja einsamalt. Til að lýsa niðurstöðum verða birtar 

frumniðurstöður spurninga og afstöðufullyrðinga ásamt krosskeyrslum og 

fylgnimælingum þar sem við á. 

 

 

Mynd 22: Ég fæ mikla ánægju út úr því að syngja (Sp. 24A) 

 

Þessar niðurstöður á mynd 22 gefa sterklega til kynna að þátttakendur rannsóknar 

syngja í kór einmitt vegna þess að söngurinn veitir þeim mikla ánægju. Við 

krosskeyrslur kom í ljós að ekki var afgerandi munur á milli kynja (sjá mynd A í 

Viðauka II). 

Reiknuð var út fylgni milli söngánægju og aldurs, menntunar og 

tónlistarmenntunar. Marktæk fylgni var á milli minni menntunar og söngánægju 

(r=.196**, N=205, p<0.01)
10

 sem gefur til kynna að eftir því sem fólk hefur minni 

menntun, því frekar fær það ánægju út úr söng. Marktæk fylgni mældist einnig á milli 

þess hve lengi fólk hefur sungið í kór og ánægju (r=.152*, N=205, p=<0.05) sem 

                                                 
10

 r=fylgni (correlation), p=öryggismörk (p-gildi, significance level), N=úrtak, *=95% öryggisbil, 

**=99% öryggisbil, ***=99,9% öryggisbil.. Pearson R fylgniútreikningi er beitt í þessari rannsókn. 
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segir að því lengur sem kórfélagar hafa sungið í kór, því meira sammála eru þau 

þessari fullyrðingu. Ekki mældist marktæk fylgni milli tónlistarmenntunar og 

aukinnar söngánægju (r=.124, p=.077, N=205). 

 

 

Mynd 23: Kórsöngur veitir mér ákveðna lífsfyllingu (Sp. 25A) 

 

Þessar niðurstöður á mynd 23 eru einnig frekar afgerandi og eru í samræmi við 

niðurstöður á mynd 22. Við krosskeyrslur kom í ljós að ekki var afgerandi munur á 

milli kynjanna (sjá mynd B í Viðauka II). Reiknuð var út fylgni milli ofangreindrar 

fullyrðingar og aldurs, menntunar, tónlistarmenntunar og árafjölda í kór. Í fyrsta lagi 

mældist neikvæð, marktæk fylgni á milli lífsfyllingar og hærri aldurs (r=-.147*, 

N=205, p=<0.05) sem gefur til kynna að því eldri sem þátttakendur voru, því meira 

voru þeir sammála því að kórsöngur veiti þeim ákveðna lífsfyllingu.  

Í öðru lagi var fylgni á milli lífsfyllingar og tónlistarmenntunar (r=.315**, 

N=205, p=<0.01) sem segir að því minni tónlistarmenntun sem þátttakendur hafa, því 

meira sammála eru þeir ofangreindri fullyrðingu.  

Ekki fannst marktæk fylgni milli lífsfyllingar og menntunar (r=.094, p=.184, 

N=205) og árafjölda í kórum hins vegar (r=-.053, p=.450, N=205). 
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Mynd 24: Að syngja í kór hefur góð áhrif á mitt sjálfstraust (Sp. 25B) 

 

Þegar kannað var viðhorf fólks til þeirrar fullyrðingar að kórsöngur hafi góð áhrif á 

sjálfstraust voru niðurstöðurnar nokkuð afgerandi eins og sést á mynd 24 en þó var 

um fimmtungur sem ekki tók afstöðu til spurningarinnar.  

Þegar niðurstöður þessarar fullyrðingar voru skoðaðar með tilliti til 

kynjahlutfalls, kom í ljós að ekki var afgerandi munur á kynjunum en stærra hlutfall 

karla tók ekki afstöðu til fullyrðingarinnar (mynd 25).  

 

 

Mynd 25: Að syngja í kór hefur góð áhrif á mitt sjálfstraust (Sp. 25B vs. sp.1) 
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Mynd 26: Að syngja í kór hefur góð áhrif á mitt sjálfstraust (Sp. 25B vs. sp. 2) 

 

Reiknuð var fylgni milli aldurs og sjálfstrausts. Í ljós kom að talsverð marktæk fylgni 

var þar á milli (r=-.319**, N=205, p=<0.01) sem gefur til kynna að því yngri sem 

þátttakendur rannsóknar eru, því meira sammála eru þeir ofangreindri fullyrðingu, 

samanber krosskeyrsluna á mynd 26. 

Einnig var skoðuð fylgni milli ofangreindrar fullyrðingar og 

tónlistarmenntunar. Í ljós kom töluverð marktæk fylgni (r=.342**, N=205, p=<0.01), 

það er, eftir því sem þátttakendur hafa minni tónlistarmenntun, því meira er fólk 

sammála því að það að syngja í kór hafi góð áhrif á þeirra sjálfstraust (sjá mynd C í 

Viðauka II).  
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Mynd 27: Hversu þægilegt eða óþægilegt finnst þér að syngja einn? (Sp. 15) 

 

Þátttakendur voru inntir eftir viðhorfum sínum til þess að syngja einir við mismunandi 

aðstæður (mynd 27). Brugðið var upp nokkrum algengum aðstæðum og fékk fólk að 

merkja við eins marga liði og það vildi. Þessar niðurstöður gefa til kynna að meirihluti 

þátttakenda telur sig ekki vera feiminn við að syngja fyrir framan aðra.  

 Þegar mismunur milli kynjanna var skoðaður kom í ljós að ekki var afgerandi 

munur á kynjunum hvað þetta varðar (sjá mynd D í Viðauka II).  
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Mynd 28: Hversu þægilegt eða óþægilegt finnst þér að syngja einn? (Sp. 15A og B vs. sp. 5) 

 

Þegar viðhorf til einsöngs voru krosskeyrð við tónlistarmenntun kom í ljós að 71% 

þeirra sem lokið hafa 4. stigi í tónlist og uppúr eru mest fyrir það að syngja 

opinberlega en minnst fyrir það að syngja einir fyrir framan kórfélaga (mynd 28). 

Þessar niðurstöður geta bent í þá átt að þátttakendur rannsóknar vilji lítið syngja fyrir 

framan kórfélaga sína. Ef skoðuð er aldursskipting (mynd 29) má sjá að eini 

aldursflokkurinn  sem eitthvað sker sig úr er 20 ára og yngri. Þó er munurinn á milli 

aldursflokka ekki nógu afgerandi til að hægt sé að álykta útfrá þeim niðurstöðum. 

 

 

Mynd 29: Hversu þægilegt eða óþægilegt finnst þér að syngja einn? (Sp. 15A og B vs. sp. 2) 
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Mynd 30: Ég fæ mikið út úr því að syngja á tónleikum / við athafnir (Sp. 25F) 

 

Niðurstöður þessarar spurningar voru nokkuð afgerandi (mynd 30). Svipað hlutfall 

kvenna og karla er sammála fullyrðingunni (sjá mynd E í Viðauka II).  

Reiknuð var fylgni á milli þess hvort fólk fær mikið útúr því að syngja á 

tónleikum eða við athafnir og aldurs (r=-.284**, N=205, p=<0.01) sem gefur til 

kynna að eftir því sem þátttakendur eru yngri, því meira fá þau út úr því að syngja 

opinberlega. Marktæk fylgni var á milli menntunar og afstöðu til tónleika/athafna 

(r=.250**, N=205, p=<0.01) sem gefur vísbendingu í þá átt að eftir því sem fólk 

hefur minni menntun, því meira fær viðkomandi út úr því að syngja opinberlega.  

Sömuleiðis var talsverð marktæk fylgni á milli tónlistarmenntunar og 

ofangreindrar fullyrðingar (r=.389**, N=205, p=<0.01) sem gefur til kynna að eftir 

því sem fólk hafði minni tónlistarmenntun, því meira sammála var fólk því að fá 

mikið út úr því að syngja opinberlega. Engin fylgni var á milli árafjölda í kór og 

afstöðu til tónleika/athafna (r=.108, p=.124, N=205). 

 

  

39% 40%

12%

1% 1%

9%

Mjög 

sammála

Frekar 

sammála

Hlutlaus Frekar 

ósammála

Mjög 

ósammála

Svarar ekki

ÉG FÆ MIKIÐ ÚT ÚR ÞVÍ AÐ SYNGJA Á

TÓNLEIKUM / VIÐ ATHAFNIR



,,Af hverju syngur þú í kór?“             Lokaverkefni til MA prófs 

Sigrún Lilja Einarsdóttir  67 

 

Mynd 31: Ég fæ útrás fyrir sköpunarþörf mína við að syngja í kór (Sp. 25C) 

 

Meirihluti þátttakenda var sammála því að kórsöngur veitti sköpunarþörf þeirra útrás 

eins og sést á mynd 31. Þegar niðustöðurnar voru skoðaðar með tilliti til 

kynjahlutfalla kom í ljós að konur voru fullyrðingunni meira sammála en 38% karla 

tóku ekki afstöðu til spurningarinnar (mynd 32).  

 

 

Mynd 32: Ég fæ útrás fyrir sköpunarþörf mína við að syngja í kór (Sp. 25C vs. sp. 1) 
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Mynd 33: Ég fæ útrás fyrir sköpunarþörf mína við að syngja í kór (Sp. 25C vs. sp. 5) 

 

Þegar skoðuð er skipting eftir tónlistarmenntun kemur í ljós að eftir því sem 

tónlistarmenntunin er meiri, því hærra hlutfall fólks er frekar eða mjög sammála 

fullyrðingunni á mynd 33. Fylgnimæling studdi þá niðurstöðu en í ljós kom talsverð 

fylgni á milli tónlistarmenntunar og ofangreindrar fullyrðingar (r=.314**, N=205,  

p=<0.01). Reiknuð var fylgni milli aldurs og sköpunarþarfar en þar kom í ljós 

marktæk, neikvæð fylgni (r=-.329**, N=205, p=<0.01); því yngri sem þátttakendur 

eru, því meira eru þau sammála fullyrðingunni. Þessar niðurstöður gefa ákveðnar 

vísbendingar í þá átt, samanber mynd 34. 

 

 

Mynd 34: Ég fæ útrás fyrir sköpunarþörf mína við að syngja í kór (Sp. 25C vs. sp. 2) 
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Mynd 35: Finnst þér þátttaka í starfi þíns kórs  

vera hluti af þínum samfélagslegu skyldum? (Sp. 29) 

 

Þær niðurstöður sem sýndar eru á mynd 35 eru ekki afgerandi. Þessi svör eru mjög 

óviss og því ekki hægt að álykta neitt úfrá þeim. Ljóst er að hópurinn skiptist nánast í 

tvennt og því forvitnilegt að skoða nánar hvort og hvaða munur er á milli einstakra 

hópa. 

Þegar skoðuð er skipting eftir kynjum (mynd 36)  kemur í ljós að aðeins hærra 

hlutfall karlmanna telur kórsöng vera hluta af samfélagslegum skyldum en þó ber að 

hafa í huga að ekki er um afgerandi mun að ræða. 

 

 

Mynd 36: Finnst þér þátttaka í starfi þíns kórs vera hluti af þínum samfélagslegu skyldum? 

(Sp. 29 vs. sp. 1) 
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Mynd 37: Finnst þér þátttaka í starfi þíns kórs vera hluti af þínum samfélagslegu skyldum? 

(Sp. 29 vs. sp. 2) 

 

Þegar niðurstöður voru keyrðar saman við aldursskiptingu (mynd 37) kom í ljós að 

hlutfallið er breytilegt eftir aldurshópum. Til þess að fá skýrari niðurstöður var 

reiknuð fylgni milli aldursflokks og áherslu á samfélagslega skyldu. Í ljós kom að 

neikvæð, marktæk fylgni var á milli aldurs og ofangreindrar fullyrðingar (r=-.158*, 

N=205, p=<0.05); eftir því sem þátttakendur eru yngri því frekar eru þeir sammála 

ofangreindri fullyrðingu. 

Reiknuð var fylgni á milli menntunar og ofangreindrar fullyrðingar en þar var 

talsverð, marktæk, neikvæð fylgni á milli menntunar og afstöðu til kórsöngs sem 

samfélagsskyldu (r=.390**, N=205, p<0.01), sem gefur til kynna að því minni 

menntun sem fólk hefur, því meira er fólk sammála því að líta á kórsöng sem hluta af 

sinni samfélagslegu skyldu. Ekki mældist marktæk fylgni milli tónlistarmenntunar og 

samfélagsskyldu (r=.108, p=.125, N=205). 
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Mynd 38: Finnst þér þátttaka í starfi þíns kórs vera hluti af þínum samfélagslegu skyldum? 

(Sp. 29A og B vs. sp. 5) 

 

Niðurstöður á mynd 38 sýna lítinn mun á milli hópa, þó er sá hópur sem hefur mesta 

tónlistarmenntun sem síst svarar þessari spurningu játandi. Ekki mældist marktæk 

fylgni á milli tónlistarmenntunar og samfélagslegrar skyldu (r=.108,  p=.125, N=205) 

og því lítið hægt að álykta um þessar niðurstöður. 

Prófað var að keyra saman niðurstöður spurningar 29 saman við spurningu 32 

um ástundun annarra tómstunda (mynd 39). Þar kom í ljós að meirihluti kórfélaga, 

sem stunda aðrar tómstundir samhliða kórastarfinu, svöruðu spurningunni játandi.  

 

 

Mynd 39: Finnst þér þátttaka í starfi þíns kórs vera hluti af þínum samfélagslegu skyldum? 

(Sp. 29 vs. sp. 32) 
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Mynd 40: Fyrir mér er það trúarleg reynsla að syngja í kór (Sp. 25G) 

 

Þegar þátttakendur voru inntir eftir því hvort það sé trúarleg reynsla að syngja í kór, 

voru niðurstöðurnar blendnar (mynd 40). Um 40% tóku ekki afstöðu og fleiri voru 

fullyrðingunni ósammála en sammála.  

Þegar kynjaskipting var skoðuð í  afstöðufullyrðingu G í spurningu 25 kom í 

ljós að konur taka frekar afstöðu til spurningarinnar en karlar en að öðru leyti var ekki 

afgerandi munur á kynjunum (sjá mynd F í Viðauka II).  

Reiknuð var fylgni á milli aldursskiptingar og ofangreindrar fullyrðingar. Í ljós 

kom marktæk, neikvæð fylgni á milli aldurs og fullyrðingar um trúarlega reynslu (r=-

.352**, N=205, p=<0.01) þ.e. því yngri sem kórfélagar eru, því meira eru þeir 

sammála því að það sé trúarleg reynsla að syngja í kór. Aldursskiptingu má sjá nánar í 

krosskeyrslu á mynd G í viðauka II. 
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Mynd 41: Fyrir mér er það trúarleg reynsla að syngja í kór (Sp. 25G vs. sp. 5) 

 

Til að glöggva sig betur á niðurstöðum á mynd 41 var reiknuð fylgni á milli 

fullyrðingarinnar og tónlistarmenntunar. Í ljós kom talsverð fylgni (r=.344**, N=205, 

p=<0.01), þ.e. að því minni tónlistarmenntun sem fólk hefur, því frekar eru 

þátttakendur fullyrðingunni sammála.  

Einnig var skoðuð fylgni milli trúarlegrar reynslu og menntunar. Í ljós kom 

marktæk fylgni (r=.222**, N=205, p=<0.01), þ.e. að eftir því sem fólk hefur minni 

menntun, því meira er það sammála því að það sé trúarleg reynsla að syngja í kór. 

Engin marktæk fylgni fannst hins vegar á milli trúarlegrar reynslu og árafjölda í kór 

(r=.094, p=.182, N=205). 

 

4.2.1 SAMANTEKT NIÐURSTAÐNA 

 

Afgerandi meirihluti þátttakenda var sammála því að söngur veiti þeim mikla ánægju 
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aukins sjálfstrausts. Afgerandi meirihluti þeirra sem hafa nokkra eða mikla 

tónlistarmenntun töldu sig geta sungið opinberlega en þátttakendur almennt töldu sig 

lítið geta sungið einir fyrir framan kórfélaga sína. Nokkur meirihluti þátttakenda var 

sammála því að fá mikið útúr því að syngja á tónleikum og/eða við athafnir og fá útrás 
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fyrir sköpunarþörf sína í söng. Tengsl voru á milli yngri þátttakenda og jákvæðni í 

garð tónleikahalds. Konur voru jákvæðari gagnvart sköpunarþörf en karlar og einnig 

voru tengsl á milli minni menntunar og sköpunarþarfar og lægri aldurs og 

sköpunarþarfar. Helmingur þátttakenda var sammála því að þátttaka í kórastarfi væri 

hluti af samfélagsskyldu. Hærra hlutfall karlmanna en kvenna telur kórsöng vera hluta 

af samfélagsskyldum sínum. Tengsl voru á milli yngri þátttakenda og 

samfélagsskyldu og minni menntunar og samfélagsskyldu. Tengsl voru einnig milli 

iðkunar annarra tómstunda og áherslu á samfélagsskyldu. Minnihluti þátttakenda var 

sammála því að það væri trúarleg reynsla að syngja í kór. Konur tóku frekar afstöðu 

til spurningarinnar en að öðru leyti var ekki afgerandi munur á kynjunum. Tengsl voru 

á milli yngri þátttakenda og aukinnar trúarlegrar reynslu. 
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4.3 FÉLAGSLEGI ÞÁTTUR KÓRASTARFSINS 

 

Margvíslegar spurningar og afstöðufullyrðingar voru lagðar fyrir þátttakendur 

rannsóknar til að kanna mikilvægi hins félagslega þáttar í kórastarfinu. Spurningarnar 

fjölluðu um mikilvægi félagsskaparins og þátttöku í félagsstarfi innan kórsins. 

Þátttakendur voru einnig beðnir um að taka afstöðu til ýmissa fullyrðinga er varða 

orðspor og andann í kórnum, ástæður þess að kórfélagi byrjaði í sínum kór og hvort 

viðkomandi fái hvatningu frá sínum kórfélögum. Einnig var þátttakendum boðið að 

skrifa ýmsar viðbótarathugasemdir um félagslega þáttinn í opinni spurningu. Til að 

lýsa niðurstöðum verða hér birtar frumniðurstöður spurninga og afstöðufullyrðinga 

ásamt krosskeyrslum og fylgnimælingum þar sem við á. 

 

 

Mynd 42: Hversu miklu eða litlu máli skiptir félagsskapurinn í kórnum að þínu mati? (Sp. 23) 

 

Þegar spurt var um mikilvægi félagsskapar í kórastarfi voru niðurstöður mjög 

afgerandi þar sem nær allir tóku afstöðu með mikilvægi hins félagslega þáttar í 

kórastarfi (mynd 42). Þessar niðurstöður gefa mjög sterkar vísbendingar sem eru í 

samræmi við það sem gert var ráð fyrir í upphafi rannsóknar. Ekki mældist marktækur 

munur á milli kynjanna í krosskeyrslu (sjá mynd H í Viðauka II). 

 Við fylgnimælingar kom í ljós marktæk fylgni milli árafjölda í kór og 

mikilvægi félagsskaparins (r=.250*, N=205, p=<0.05), þ.e. því lengur sem 

þátttakendur hafa sungið í kór, því meiri áhersla er á mikilvægi félagsskaparins. Ekki 
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mældist marktæk fylgni milli mikilvægi félagsskapar og aldurs (r=.017, p=.806, 

N=205), félagsskapar og menntunar (r=-.023, p=.743, N=205)  né tónlistarmenntunar 

(r=-.041, p=.560, N=205). Fram kom í athugasemdadálki hjá einum þátttakanda í 

svari við opinni spurningu að kórinn væri ,,eins og hin fjölskyldan“ og ,,efldi 

mannlífið á staðnum frá vöggu til grafar“. 

 

 

Mynd 43: Félagslífið er gott (Sp. 30D) / Það er góður andi í kórnum (Sp. 30E) 

 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til nokkurra afstöðufullyrðinga sem sneru 

að viðhorfi þeirra til kórsins. Tvær fullyrðingar, sem sýndar eru á mynd 43,  lutu að 

félagslega þættinum, hvort viðkomandi teldu félagslífið gott og hvort það sé góður 

andi í kórnum. Niðurstöður í báðum fullyrðingum voru nokkuð afgerandi og í takti 

við það sem gert var ráð fyrir. Við krosskeyrslur kom í ljós að ekki var afgerandi 

munur á milli kynjanna, bæði hvað varðar andann í kórnum (sjá mynd I í Viðauka II) 

og gæði félagslífsins (sjá mynd J í Viðauka II).  

Reiknuð var fylgni á milli gæða félagslífsins og aldurs en þar mældist 

neikvæð, marktæk fylgni (r=-.321**, N=205, p=<0.01), þ.e. því yngri sem 

þátttakendur eru, því meira sammála eru þeir þeirri fullyrðingu að félagslífið sé gott.  

Talsverð marktæk fylgni mældist milli menntunar og gæða félagslífsins 

(r=.473**, N=205, p<0.01), sem gefur til kynna að því minni menntun sem 

þátttakendur hafa, því meira eru þeir sammála fullyrðingunni um gæði félagslífsins.  

Reiknuð var einnig fylgni milli tónlistarmenntunar og gæða félagslífs en þar 

mældist marktæk fylgni (r=.252**, N=205, p=<0.01); því minni tónlistarmenntun 
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sem þátttakendur hafa, því meira voru þau sammála ofangreindri fullyrðingu um ágæti 

félagslífsins. Ekki mældist marktæk fylgni milli aukins árafjölda í kór og gæða 

félagslífs (r=.027, p=.697, N=205).  Þótt fylgni milli þessara þátta sé marktæk, þá ber 

að fara varlega í allar ályktanir þótt niðurstöður gefi ákveðnar vísbendingar.  

Hvað varðar fullyrðingu E varðandi góðan anda í kórnum á mynd 43 var 

reiknuð fylgni á milli hennar og aldurs þátttakenda. Í ljós kom marktæk fylgni (r=-

.242**, N=205, p<0.01), sem bendir til þess að því yngri sem þátttakendur eru, því 

meira voru þeir sammála því að það sé góður andi í kórnum. Einnig mældist 

umtalsverð neikvæð, marktæk fylgni á milli menntunar og góðs anda í kórnum 

(r=.437**, N=205, p=<0.01), þ.e. því minni menntun sem fólk hefur, því meira er 

það sammála því að góður andi sé í kórnum. Marktæk fylgni mældist einnig milli 

tónlistarmenntunar og góðs anda í kórnum (r=.138*, N=205, p=<0.05) sem gefur 

vísbendingu um að fólk með minni tónlistarmenntun sé meira sammála fullyrðingunni 

um góðan anda í kórnum. Þessi marktæka fylgni er þó ekki það afgerandi að hægt sé 

að álykta sterkt útfrá henni. Ekki mældist marktæk fylgni á milli góðs anda í kórnum 

og þess árafjölda sem þátttakendur hafa sungið í kórum (r=.066, p=.345, N=205). 

Níu manns ítrekuðu ánægju sína með félagslíf síns kórs í opinni spurningu, 

sögðu það ,,gott, mjög gott, afbragð, frábært og líflegt, fínt og fari batnandi.“ Sjö 

manns töldu að félagslífið mætti vera ,,meira og betra, lítið umfram árshátíðir og partý 

eftir tónleika, félagslífið væri í mótun eftir endurskipulagningu eins kórsins, það 

vantaði öfluga skemmtinefnd og mannfæð væri vandamál, þótt andinn væri góður.“ 

Tveir þátttakendur tóku það sérstaklega fram í athugasemdum að það væri ,,góður 

andi í kórnum.“ Einn tók það fram að góði andinn hefði e.t.v. þau áhrif að 

,,kórmeðlimir tækju æfingarnar stundum ekki nógu alvarlega“. 
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Mynd 44: Kórinn hefur gott orð á sér (Sp. 24F) / Ég vildi kynnast nýju fólki (Sp. 24C) 

 

Eins og sjá má á mynd 44 er meirihluti þátttakenda frekar eða mjög sammála því að 

ástæður þess að þau gengu til liðs við sinn kór hafi m.a. verið að kórinn hefði gott orð 

á sér og þau vildu kynnast nýju fólki. Sú staðreynd að um fimmtungur tekur ekki 

afstöðu til fullyrðingar C um að vilja kynnast nýju fólki og tæpur þriðjungur tekur 

ekki afstöðu til fullyrðingar F um orðspor kórsins rýrir gildi niðurstöðunnar og því er 

erfiðara að álykta mikið um þessar frumniðurstöður. Krosskeyrslur leiddu í ljós að 

ekki var afgerandi munur á milli kynjanna hvað varðaði vilja til að kynnast nýju fólki 

(mynd K í Viðauka II) og orðspor kórsins (mynd L í Viðauka II). 

Við fylgnimælingar kom í ljós marktæk, fylgni á milli aldurs og viðhorfs 

þátttakenda til orðspors kórsins (r=-.307**, N=205, p=<0.01), þ.e. eftir því sem 

þátttakendur eru yngri, því meira eru þeir sammála því að kórinn hafi gott orð á sér. 

Einnig mældist marktæk fylgni við menntun (r=.277**, N=205, p=<0.01) sem gefur 

þá vísbendingu að eftir því sem fólk hefur minni menntun, því meira er það sammála 

því að vilja kynnast nýju fólki í kórstarfi. 

Reiknuð var fylgni á milli tónlistarmenntunar og viðhorfs þátttakenda til 

orðspors kórsins – þar kom í ljós talsverð marktæk fylgni (r=.350**, N=205, 

p=<0.01), sem gefur til kynna að eftir því sem þátttakendur hafa minni 

tónlistarmenntun, því meira eru þau sammála þeirri fullyrðingu að kórinn hafi gott orð 

á sér. Ekki mældist marktæk fylgni á milli viðhorfs til orðspors kórsins og árafjölda 
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fólks í kór (r=.129, p=.066, N=205). Þessar niðurstöður gefa vísbendingar í þá átt að 

viðhorf þátttakenda til síns kórs séu almennt jákvæðar. 

 Við fylgnimælingar á afstöðufullyrðingu C á mynd 44 um vilja til að kynnast 

nýju fólki og aldurs kom í ljós, marktæk fylgni (r=-295**, N=205, p=<0.01) sem 

gefur til kynna að eftir því sem þátttakendur eru yngri, því meira eru þeir sammála því 

að ástæða þess að þau byrjuðu í kórnum væri sú að viðkomandi vildi kynnast nýju 

fólki. Einnig mældist umtalsverð fylgni á milli minni menntunar og vilja til að 

kynnast nýju fólki (r=.401**, N=205, p=<0.01), þ.e. því minni menntun sem 

þátttakendur hafa, því meira sammála eru þau því að hafa viljað kynnast nýju fólki. 

Svipaða sögu má segja um fylgni við tónlistarmenntun (r=.353**, N=205, p=<0.01) 

en þar mældist marktæk fylgni sem gefur til kynna að því minni tónlistarmenntun sem 

þátttakendur hafa, því meira eru þeir sammála því að hafa viljað kynnast nýju fólki. 

Ekki mældist marktæk fylgni á milli vilja til að kynnast nýju fólki og árafjölda sem 

þátttakendur hafa sungið í kór (r=.120, p=.088, N=205). 

   

 

Mynd 45: Umgengst þú kórfélaga þína utan söngæfinga og tónleika? (Sp. 28A) 

 

Þátttakendur rannsóknar voru spurðir hversu mikið félagslíf er í kórnum utan 

söngæfinga og tónleika og hversu oft og mikið þau umgengust sína kórfélaga utan 

hefðbundins kórastarfs. Eins og fram kemur á mynd 45 eru þrír af hverjum fjórum 

sem svara spurningunni játandi sem eru nokkuð afgerandi niðurstöður. 
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Til þess að skoða nánar mismuninn í niðurstöðum spurningar 28 (svarliðar A) 

um það hvort þátttakendur umgangist sína kórfélaga utan söngæfinga og tónleika, var 

ákveðið að krosskeyra þá fullyrðingu við bakgrunnsbreyturnar kyn, aldur, 

hjúskaparstöðu og tónlistarmenntun. Í ljós kom við þær krosskeyrslur að hvergi var 

afgerandi munur á milli hópa og því ekki hægt að draga viðbótarályktanir útfrá þeim 

niðurstöðum (sjá myndir M, N, O og P í Viðauka II). Þessar niðurstöður benda til þess 

að það fari ekki eftir ofangreindum bakgrunnsbreytum hvort fólk umgangist kórfélaga 

sína eða ekki. Til þess að skoða það nánar var spurningin um það hvort þátttakendur 

umgengust kórfélaga sína utan hefðbundins kórastarfs keyrð saman við spurningu 23 

um mikilvægi félagsskaparins (sjá mynd 46). Þar kemur í ljós að afgerandi meirihluti 

þeirra sem umgangast kórfélaga sína utan kórastarfs telja að félagsskapurinn skipti 

miklu máli. 

 

 

Mynd 46: Umgengst þú kórfélaga þína utan söngæfinga og tónleika?(Sp. 28A vs. sp. 25) 
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Mynd 47: Umgengst þú kórfélaga þína utan söngæfinga og tónleika? (Sp. 28A vs. sp. 30D) 

 

Við krosskeyrslu við fullyrðinguna ,,félagslífið er gott“ (mynd 47) kom ennfremur í 

ljós að afgerandi meirihluti þeirra sem umgangast kórfélaga sína utan hefðbundins 

kórastarfs eru sammála því að félagslífið sé gott. Niðurstöður eru ekki alveg jafn 

afgerandi á mynd 48 sem sýnir tengsl milli þess að umgangast fólk utan hefðbundins 

kórastarfs og áliti þess á gæðum félagslífsins og því ber að fara varlega í að álykta um 

þær niðurstöður. 

 

 

Mynd 48: Umgengst þú kórfélaga þína utan söngæfinga og tónleika? (Sp. 28A vs. sp 25C) 
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Þess má geta að í opinni spurningu aftast í spurningakönnuninni voru það þrír 

þátttakendur sem sögðust umgangast fólkið mikið þar sem þetta væru bæði ættingjar 

og vinir sem þekkist vel og búi á svipuðum slóðum. 

   

 

Mynd 49: Ef já [við spurningu 28 A] hversu oft að jafnaði? (Sp. 28B) 

 

Mynd 49 sýnir tíðni þess hve oft þátttakendur hitta kórfélaga sína utan söngæfinga og 

tónleika. Athygli vekur að enginn þátttakenda svarar því að viðkomandi hitti 

kórfélaga sína aldrei. 35% tóku ekki afstöðu til þeirrar spurningar sem rýrir gildi 

niðurstöðunnar en 39% hitta kórfélaga sína einu sinni í viku eða oftar.  

Þátttakendur rannsóknar voru beðnir um að taka afstöðu til ýmissa fullyrðinga 

er varða persónulega þýðingu kórastarfs. Ein fullyrðing (afstöðufullyrðing E) laut að 

hvatningu. Einn þátttakandi tók það sérstaklega fram í athugasemdum að það væri 

,,mikið um hrós og almennt mjög jákvætt fólk í kórnum.“ 
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Mynd 50: Ég fæ hvatningu frá mínum kórfélögum (Sp. 25E) 

 

Eins og sjá má á mynd 50 er rúmur helmingur þátttakenda fullyrðingunni sammála en 

það rýrir niðurstöðuna talsvert að 39% þátttakenda taka ekki afstöðu til 

spurningarinnar. Því er ekki hægt að álykta mikið útfrá þessum frumniðurstöðum og 

þar af leiðandi voru svörin könnuð betur með því að krosskeyra við ýmsar 

bakgrunnsbreytur, þ.e. kyn, aldur og tónlistarmenntun til að sjá hvort einhver munur 

væri á þeim hópum. Í ljós kom við krosskeyrslur að lítill munur var á þeim hópum 

sem tóku afstöðu og því ekki hægt að álykta neitt til viðbótar útfrá þeim niðurstöðum 

(sjá myndir Q, R og S í Viðauka II).  

Prófað var að mæla fylgni milli fullyrðingar á mynd 50 og aldurs, menntunar, 

tónlistarmenntunar, árafjölda í kór og sjálfstrausts. Í ljós kom marktæk, neikvæð 

fylgni við aldur (r=-.324**, N=205, p=<0.01) sem gefur til kynna að yngri 

þátttakendur upplifi frekar hvatningu en þeir eldri. Ekki mældist marktæk fylgni milli 

árafjölda í kór og hvatningar frá kórfélögum (r=.090, p=.198, N=205). Einnig 

mældist neikvæð, marktæk fylgni við menntun (P = ,331**, N=205, p=<0.01) sem 

bendir til þess að þátttakendur með minni menntun fái frekar hvatningu en þau með 

meiri menntun. Sömu sögu má segja hvað varðar tónlistarmenntun en þar mældist 

neikvæð, marktæk fylgni (r=.346**, N=205, p=<0.01) sem bendir í þá átt að 

þátttakendur með minni tónlistarmenntun fái frekar hvatningu frá kórfélögum en þau 

sem hafa meiri tónlistarmenntun. Mjög mikil marktæk fylgni er á milli hvatningar og 

fullyrðingarinnar um að kórsöngur hafi góð áhrif á sjálfstraust kórfélaga (r=.860**, 

N=205, p=<0.01). Þessar niðurstöður ber samt að taka með einhverjum fyrirvara í 
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ljósi þess hversu hátt hlutfall þátttakenda tekur ekki afstöðu til spurningar 25E um 

hvatningu eða 39%.  

 

 

Mynd 51: Hver af eftirtöldum þáttum skiptir mestu máli að þínu mati varðandi kórstarf 

almennt? -  Félagslífið í kórnum (Sp. 16A) 

 

Í spurningu 16 voru þátttakendur beðnir um að raða eftirfarandi fjórum þáttum í röð 

eftir mikilvægi: Félagslífið í kórnum, Tónlist og lagaval, tónlistargeta stjórnandans og 

persónulegir eiginleikar stjórnandans. 

Mynd 51 sýnir að hæsta hlutfall þeirra sem tóku afstöðu til spurningarinnar 

setti félagslífið í fyrsta sæti, eða um þriðjungur þátttakenda. Þó ber að taka þessum 

niðurstöðum með þeim fyrirvara að hátt hlutfall þátttakenda tók ekki afstöðu til 

spurningarinnar sem rýrir eitthvað gildi niðurstöðunnar. 

 

4.3.1 SAMANTEKT NIÐURSTAÐNA 
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og/eða tónlistarmenntunar og góðs anda í kórnum. Meirihluti þátttakenda var sammála 

því að ein ástæða þess að þau byrjuðu í kórnum hafi meðal annars verið sú að kórinn 

hefði gott orð á sér og að þau vildu kynnast nýju fólki. Tengsl voru á milli yngri 

þátttakenda og góðs orðspors kórsins svo og minni menntunar og/eða 

tónlistarmenntunar og góðs orðspors kórsins.  Einnig fundust tengsl á milli minni 

menntunar og/eða tónlistarmenntunar og vilja til að kynnast nýju fólki. Afgerandi 

meirihluti þátttakenda umgengst kórfélaga sína utan söngæfinga og tónleika og enginn 

þátttakenda svarar því að viðkomandi hitti kórfélaga sína aldrei. Þó nokkur meirihluti 

þeirra sem umgangast kórfélaga sína utan kórastarfs telja að félagsskapurinn skipti 

miklu máli, töldu félagslífið gott og vildu kynnast nýju fólki. Rúmur helmingur 

þátttakenda er sammála því að þau fái hvatningu frá kórfélögum sínum. Tengsl 

reyndust vera á milli yngri þátttakenda og aukinnar hvatningar frá kórfélögum og 

tengsl voru á milli minni menntunar og/eða tónlistarmenntunar og aukinnar 

hvatningar.  
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4.4 TÓNLISTARSMEKKUR KÓRFÉLAGA OG LAGAVAL 

 

Þátttakendur rannsóknar voru spurðir nokkurra spurninga eru lutu að tónlist og 

lagavali kórsins og skiptist þessi kafli í tvennt: Annars vegar er gerð grein fyrir 

spurningum er varða tónlistarsmekk fólks, það er hvaða tónlist kórfélagar hlusta mest 

á og hversu oft eða sjaldan hlustað er á kórtónlist. Hins vegar er fjallað um 

niðurstöður nokkurra spurninga er varða lagavalið í kórnum, svo sem mikilvægi þess, 

gæði og fjölbreytni og hvort þátttakendur vilji syngja aðra tónlist en sungin er að 

jafnaði í kórnum. Einnig stóð þátttakendum til boða að skrifa ýmsar 

viðbótarathugasemdir um tónlist og lagaval kórsins í opinni spurningu.  

 

 

Mynd 52: Hvers konar tónlist hlustar þú mest á? (Sp. 13) 

 

Þátttakendur fengu fjölvalsspurningu er varðar tónlistarsmekk (mynd 52) og fengu að 

merkja við eins marga liði og þau óskuðu. Hafa verður í huga að hlutfall hvers 
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fólk var ekki beðið um að gera upp á milli tónlistartegunda. Eftir á að hyggja hefði 

verið hægt að láta fólk velja aðeins eina tegund tónlistar og þannig jafnvel fengist 

nákvæmari niðurstöður.  

 Athygli vekur að 57% þátttakenda merktu við klassíska tónlist sem eina af 
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48%

37%

6%

31%

35%

43%

57%

Popptónlist

Rokktónlist

Pönktonlist

Djasstónlist

Blústónlist

Söngleikjatónlist

Klassíska tónlist

HVERS KONAR TÓNLIST HLUSTAR ÞÚ MEST Á?



,,Af hverju syngur þú í kór?“             Lokaverkefni til MA prófs 

Sigrún Lilja Einarsdóttir  87 

(electronic), hiphop, reggí, heimstónlist, etníska tónlist, kvikmyndatónlist, gospel, 

íslensk kórlög og þjóðlög, karlakóra, kirkjutónlist, kántrí, metal, R&B, írska tónlist, 

tónlist fyrir börn, vísnatónlist ofl.  

Til þess að skoða nánar niðurstöður á mynd 52 var svarliðurinn ,,Klassísk“ 

tónlist“  krosskeyrður við nokkrar bakgrunnsbreytur. Þegar ofangreind spurning var 

krosskeyrð við kynjaskiptingu kom í ljós að mjög svipuð hlutföll voru á milli 

kynjanna varðandi klassíska tónlist og ekki var afgerandi munur (sjá mynd T í 

Viðauka II).   

 

 

Mynd 53: Hvers konar tónlist hlustar þú mest á? (Sp. 13G vs. sp. 2) 

 

Eins og sjá má á mynd 53 kom í ljós að um 60% á aldrinum 31-40 ára merktu við 

klassíska tónlist. Færri merktu við klassíska tónlist í eldri aldursflokkunum 61+ eða 

um 40%. Þessar niðurstöður gefa vísbendingar í þá átt að miðaldra þátttakendur hlusti 

frekar á klassíska tónlist en þó ber að varast að draga of sterkar ályktanir því 

munurinn er ekki afgerandi. 
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Mynd 54: Hvers konar tónlist hlustar þú mest á? (Sp. 13G vs. sp. 5) 

 

Eins og fram kemur á mynd 54 er það hæsta hlutfall þeirra þátttakenda sem eru með 

háskólamenntun sem merktu við klassíska tónlist en minnsta hlutfall þeirra sem hafa 

lokið grunnskóla. Svipaða sögu má segja þegar spurningin var keyrð saman við 

tónlistarmenntun (mynd 55). Þessar niðurstöður gefa vísbendingu um að þeir 

þátttakendur sem hafi meiri menntun eða tónlistarmenntun hlusti frekar á klassíska 

tónlist en þeir sem litla eða enga menntun hafa.  

 

 

Mynd 55:  Hvers konar tónlist hlustar þú mest á? (Sp. 13G vs. sp. 5) 
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 Mynd 56: Hversu oft hlustar þú á kórtónlist að undanskildum þeim kór/um sem þú 

syngur í? (Sp. 14) 

 

Þátttakendur voru sérstaklega spurðir út í hlustun á kórtónlist (sjá mynd 56).  Eins og 

sjá má skiptast þátttakendur í tvo nokkuð jafna hópa. Það skal tekið fram að ekki var 

settur neinn mælikvarði á það hvað teldist vera nokkuð eða mjög oft og því byggðist 

það á persónulegu mati hvers þátttakanda fyrir sig.  

 Á mynd 57 sést skipting svara á spurningu 14 eftir kynjahlutfalli. Þar kemur 

fram að nokkuð hærra hlutfall karla en kvenna hlustar oft á kórtónlist og hærra hlutfall 

kvenna hlustar sjaldan. Þessar niðurstöður gefa vísbendingu um að kórtónlist sé 

vinsælli hjá karlmönnunum á meðal þátttakenda. 

 

 

Mynd 57: Hversu oft hlustar þú á kórtónlist að undanskildum þeim kór/um sem þú syngur í? 

(Sp. 14 vs. sp. 1) 
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Mynd 58: Hversu oft hlustar þú á kórtónlist að undanskildum þeim kór/um sem þú syngur í? 

(Sp. 14 vs. sp. 2) 

 

Á mynd 58 má sjá krosskeyrslu við aldursskiptingu þátttakenda. Ekki mældist 

marktæk fylgni á milli aldurs og hlustunar á kórtónlist (r=-.116, p=.098, N=205) og 

árafjölda í kór og hlustunar á kórtónlist (r=.040, p=.572, N=205). Krosskeyrslurnar á 

mynd 58 og mynd 59 gefa til kynna vísbendingu í þá átt að kórtónlist eigi frekar uppá 

pallborðið hjá eldra fólki. 

 

 

Mynd 59: Hversu oft hlustar þú á kórtónlist að undanskildum þeim kór/um  

sem þú syngur í?(Sp. 14 vs. sp. 8) 
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Mynd 60: Hversu oft hlustar þú á kórtónlist að undanskildum þeim kór/um  

sem þú syngur í?(Sp. 14 vs. sp. 4) 

 

Á mynd 60 má sjá niðurstöður spurningar 14 með tilliti til menntunar. Neikvæð, 

marktæk fylgni mældist við menntun (r=.290**, N=205, p=<0.01), þ.e. eftir því sem 

þátttakendur hafa meiri menntun, því sjaldnar hlusta þeir á kórtónlist en þær 

niðurstöður styðja við niðurstöður krosskeyrslunnar. 

 

 

Mynd 61:  Hversu oft hlustar þú á kórtónlist að undanskildum þeim kór/um sem þú syngur í? 

(Sp. 14 vs. sp. 5) 

 

Mynd 61 sýnir krosskeyrslu spurningar 14 við tónlistarmenntun. Við útreikning á 

fylgnimælingu kom í ljós neikvæð, marktæk fylgni á milli tónlistarmenntunar og 

hlustunar á kórtónlist (r=.155*, N=205, p=<0.05). Þessi fylgnimæling gefur til kynna 
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að eftir því sem þátttakendur hafa meiri tónlistarmenntun, því minna hlusta þau á 

kórtónlist.   

 

 

Mynd 62: Hversu miklu eða litlu máli skiptir lagavalið í kórnum að þínu mati? (Sp. 17) 

 

Þessar niðurstöður á mynd 62 eru mjög afgerandi. Við krosskeyrslu á spurningunni 

við hlutfall kynjanna kom í ljós að ekki reyndist umtalsverður munur á milli kynjanna 

(sjá mynd U í Viðauka II). 

 Til að skoða þessar niðurstöður nánar var reiknuð fylgni á milli spurningar 17 

og aldurs, menntunar, tónlistarmenntunar og árafjölda í kór. Neikvæð, marktæk fylgni 

mældist milli aldurs og mikilvægi lagavals (r=.196**, N=205, p=<0.01), þ.e. því 

yngri sem þátttakendur voru, því meira máli skipti lagavalið í kórnum. Einnig mældist 

neikvæð, marktæk fylgni milli menntunar og mikilvægi lagavals (r=-.144*, N=205, 

p=<0.05), sem bendir til þess að því meiri menntun sem þátttakendur hafa, því minna 

máli skiptir lagavalið.  

Engin marktæk fylgni mældist milli mikilvægi lagavals og tónlistarmenntunar 

annars vegar og árafjölda í kór hins vegar (r=-.028, p=.689, N=205). 
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Mynd 63: Hversu gott eða lélegt finnst þér almennt lagaval kórsins? (Sp. 18) 

 

Niðurstöður spurningar 18 sem sýndar eru á mynd 63 eru afgerandi. Þó ber að varast 

að draga allt of sterkar ályktanir þar sem stærstur hluti þátttakenda segir lagaval 

kórsins frekar gott. Á hinn bóginn er enginn þátttakandi neikvæður út í lagaval síns 

kórs.  

Við krosskeyrslu við kynjahlutfall kom í ljós að enginn afgerandi munur var á 

milli kynjanna (sjá mynd V í Viðauka II). Ekki mældist marktæk fylgni við aldur 

annars vegar (r=.109, p=.120, N=205) og árafjölda í kór hins vegar (r=.017, p=.813, 

N=205). Umtalsverð marktæk, neikvæð fylgni mældist hinsvegar á milli menntunar 

og viðhorfs til lagavals (r=.435**, N=205, p=<0.01) sem gefur til kynna að eftir því 

sem þátttakendur hafa meiri menntun, því minna álit hafa þeir á lagavali kórsins. 

Einnig kom í ljós marktæk, neikvæð fylgni á milli tónlistarmenntunar og viðhorfs til 

lagavals (r=.262**, N=205, p=<0.01), þ.e. því meiri tónlistarmenntun sem 

þátttakendur hafa, því minna álit hafa þau á lagavali kórsins.  
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Mynd 64: Söngprógrammið er fjölbreytt (Sp. 30C) 

 

Á mynd 64 má sjá frumniðurstöður úr spurningu 30 C sem eru nokkuð afgerandi. Við 

krosskeyrslu spurningarinnar við kynjahlutfall reyndist enginn munur á milli kynja 

(sjá mynd W í Viðauka II).  

 Við fylgnimælingar kom í ljós marktæk, neikvæð fylgni við aldur (r=-319**, 

N=205, p=<0.01), sem gefur til kynna að því yngri sem þátttakendur voru, því meira 

voru þau sammála því að söngprógrammið væri fjölbreytt. Einnig mældist talsverð 

marktæk, neikvæð fylgni við menntun (r=.471**, N=205, p=<0.01), þ.e. því meiri 

menntun sem þátttakendur hafa, því minna eru þau sammála því að söngprógrammið 

sé fjölbreytt.  Að sama skapi mældist marktæk, neikvæð fylgni við tónlistarmenntun 

(r=.254**, N=205, p=<0.01) sem segir að eftir því sem þátttakendur hafa meiri 

tónlistarmenntun, því minna eru þau sammála þeirri fullyrðingu að söngprógrammið 

sé fjölbreytt. Ekki mældist marktæk fylgni við árafjölda í kór og fjölbreytni 

söngprógrammsins (r=.030, p=.665, N=205). 
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Mynd 65: Myndir þú vilja syngja aðra tónlist en sungin er að jafnaði í kórnum? (Sp. 19) 

 

Mynd 65 sýnir viðhorf þátttakenda til þess hvort þau vilji syngja aðra tónlist en sungin 

er að jafnaði í kórnum eða ekki. Niðurstaðan sýnir að rúmur meirihluti þátttakenda 

virðist sáttur við lagaval síns kórs. 

 Mynd 66 sýnir mismun milli kynjanna en þar kemur fram að afgerandi 

meirihluti karlmanna er sáttur við lagavalið. Þessar niðurstöður eru vísbending um 

það að karlmennirnir meðal þátttakenda séu almennt sáttari við lagavalið en konur. Þó 

er munurinn ekki afgerandi. Þegar spurningin var krosskeyrð við aldur, menntun og 

tónlistarmenntun var enginn afgerandi munur á milli hópanna (sjá mynd X, Y og Z í 

Viðauka II). 

 

 

Mynd 66: Myndir þú vilja syngja aðra tónlist en sungin er að jafnaði í kórnum? 

(Sp. 19 vs. sp. 1) 
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Mynd 67: Myndir þú vilja syngja aðra tónlist en sungin er að jafnaði í kórnum?  

(Sp. 19 vs. sp. 34) 

 

Niðurstöður á mynd 67 sýna að rétt rúmur meirihluti þeirra þátttakenda sem vilja taka 

annað áhugamál fram yfir sönginn myndi vilja syngja aðra tónlist en sungin er að 

jafnaði í kórnum. Að sama skapi er talsverður meirihluti þeirra sem ekki vilja taka 

annað áhugamál fram yfir sönginn, sem ekki vilja syngja aðra tónlist en sungin er að 

jafnaði. Þessar niðurstöður gefa til kynna að þeir þátttakendur rannsóknar sem eru 

sáttir við kórastarfið sem sitt áhugamál, og vilja ekki taka annað áhugamál þar fram 

yfir, séu jafnframt sáttari við þá tónlist sem að jafnaði er sungin í sínum kór.  

 

 

Mynd 68:: Myndir þú vilja syngja aðra tónlist en sungin er að jafnaði í kórnum?  

(Sp. 19 vs. sp. 13G) 

54%

34% 33%
46%

64% 67%

0% 2% 0%

Taka annað áhugamál framyfir 

sönginn

Taka ekki annað áhugamál 

framyfir sönginn

Svarar ekki

MYNDIR ÞÚ VILJA SYNGJA AÐRA TÓNLIST EN SUNGIN ER

AÐ JAFNAÐI Í KÓRNUM? 

MYNDIR ÞÚ TAKA ANNAÐ ÁHUGAMÁL FRAM YFIR

KÓRSÖNGINN?

Já, syngja aðra tónlist Nei, ekki syngja aðra tónlist Svarar ekki

33%

66%

1%

40%

57%

2%

Já Nei Svarar ekki

MYNDIR ÞÚ VILJA SYNGJA AÐRA TÓNLIST EN

SUNGIN ER AÐ JAFNAÐI Í KÓRNUM? 

HLUSTUN Á KLASSÍSKA TÓNLIST

Hlusta á klassíska tónlist Hlusta ekki á klassíska tónlist



,,Af hverju syngur þú í kór?“             Lokaverkefni til MA prófs 

Sigrún Lilja Einarsdóttir  97 

Á mynd 68 má sjá krosskeyrslu á spurningu 19 og hlustun á klassíska tónlist. Þær 

niðurstöður benda til þess að þátttakendur sem hlusta á klassíska tónlist vilji síður 

syngja aðra tónlist en sungin er. Þetta eru þó ekki það afgerandi niðurstöður að hægt 

sé að draga sterkar ályktanir þar af. 

Þátttakendur voru jafnframt inntir eftir því hvers konar tónlist þau myndu vilja 

syngja sem ekki væri sungin nú þegar. Sumir vildu meiri klassík, þ.e. stærri kóraverk, 

barokk- og óperutónlist. Aðrir vildu meiri dægurlög, gospel, djass, nútímatónlist og 

yfirleitt léttari tónlist, s.s. söngleikjatónlist. Svo voru nokkrir sem vildu óhefðbundnari 

tónlist, s.s etníska, popp/rokk, útsetta dægurlagatónlist og gospel. Nokkrir vildu hafa 

meiri fjölbreytni, þ.e. að prófa að syngja sem flestar tegundir tónlistar. 

 

 

Mynd 69: Hver af eftirtöldum þáttum skiptir mestu máli að þínum mati varðandi kórastarf 

almennt? -  Tónlist – lagaval (Sp. 16B) 

 

Í spurningu 16 voru þátttakendur beðnir um að raða eftirfarandi fjórum þáttum í röð 

eftir mikilvægi: Félagslífið í kórnum, tónlist og lagaval, tónlistargeta stjórnandans og 

persónulegir eiginleikar stjórnandans 

Mynd 69 sýnir að hæsta hlutfall þeirra sem tóku afstöðu til spurningarinnar 

setti tónlist og lagaval í annað sæti, eða um fjórðungur þátttakenda. Nokkuð hátt 

hlutfall þátttakenda tók ekki afstöðu til spurningarinnar. 

Í athugasemdadálki aftast í spurningakönnuninni fengu þátttakendur tækifæri á 

að koma á framfæri eigin athugasemdum varðandi tónlist og lagaval kórsins. Flestir 

sem komu með athugasemdir (eða 12 af 19) voru jákvæðir gagnvart lagavali síns kórs 
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og notuðu lýsingarorð á borð við ,,ágætt, gott, frábært, mjög gott, fjölbreytt og 

skemmtilegt og almennt mjög falleg tónlist.“ Nokkrir ítrekuðu mikilvægi fjölbreytni 

lagavals og að lögin séu aðgengileg. Tveir komu með neikvæðar athugasemdir útí 

lagavalið, að það sé of mikið sniðið að tegund kórsins og að því fylgi dagskrá sem 

væri lítið skemmtileg. 

 

4.4.1 SAMANTEKT NIÐURSTAÐNA 

 

Flestir völdu klassíska tónlist sem eina af þeim tegundum tónlistar sem þau hlusta 

mest á. Um helmingur þátttakenda hlusta nokkuð eða mjög oft á kórtónlist eða 

kórsöng. Hærra hlutfall karla hlustaði oft á kórtónlist en hærra hlutfall kvenna hlustaði 

sjaldan. Eldra fólk virtist frekar hlusta á kórsöng en yngra fólk og tengsl voru á milli 

minni menntunar og/eða tónlistarmenntunar og aukinnar hlustunar á kórsöng. 

Talsverður meirihluti þátttakenda var sammála um að lagavalið skipti miklu máli. 

Tengsl voru á milli yngri þátttakenda og mikilvægis lagavals og minni menntunar og 

lagavals. Ekki mældist marktæk fylgni milli mikilvægi lagavals og 

tónlistarmenntunar. Flestir þátttakenda settu lagavalið í annað sæti af fjórum í röð eftir 

mikilvægi. Mikill meirihluti þátttakenda fannst lagaval kórsins frekar eða mjög gott 

en hins vegar var engum sem fannst lagavalið lélegt. Tengsl voru á milli minni 

menntunar og/eða tónlistarmenntunar og aukins álits á lagavali. Nokkuð afgerandi 

meirihluti þátttakenda voru því sammála að söngprógrammið í kórnum væri fjölbreytt. 

Tengsl reyndust vera á milli yngri þátttakenda og aukinnar fjölbreytni og einnig voru 

tengsl milli minni menntunar og/eða tónlistarmenntunar og aukinnar fjölbreytni í 

söngprógrammi. Rúmur helmingur þátttakenda vildi ekki syngja aðra tónlist en þá 

sem sungin er að jafnaði í kórnum. Við krosskeyrslur kom í ljós að afgerandi 

meirihluti karlmanna er sáttur við lagavalið. Þátttakendur sem hlusta á klassíska 

tónlist, vilja síður syngja aðra tónlist en sungin er að jafnaði. Rúmur meirihluti þeirra, 

sem vilja taka annað áhugamál fram yfir sönginn vildu syngja aðra tónlist en þá sem 

að jafnaði er sungin í kórnum.  
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4.5  HLUTVERK OG MIKILVÆGI KÓRSTJÓRNANDANS 

 

Þátttakendur rannsóknar voru spurðir nokkurra spurninga er lutu að kórstjórnandanum 

og mikilvægi hans. Umfjöllun þessi skiptist í meginatriðum í þrjá hluta. Í fyrsta lagi 

eftir almennum viðhorfum þátttakenda til stjórnandans, þ.e. hvort stjórnandinn hafi 

skipt máli við ákvörðun þátttakenda um að ganga til liðs við sinn kór og hvort 

stjórnandinn hafi gott orð á sér. Í öðru lagi verður greint frá viðhorfum þátttakenda til 

mikilvægis persónulegra eiginleika stjórnandans og hvort þátttakendur töldu sig fá 

hvatningu frá stjórnandanum. Í þriðja lagi verða útlistuð viðhorf þátttakenda til 

tónlistargetu stjórnandans og hvort sú geta sé eins og best verður á kosið.   

Einnig var þátttakendum boðið að skrifa ýmsar viðbótarathugasemdir um 

kórstjórnandann í opinni spurningu sem var aftast í spurningakönnuninni. Til að lýsa 

niðurstöðum verða birtar frumniðurstöður spurninga og afstöðufullyrðinga ásamt 

krosskeyrslum og fylgnimælingum þar sem við á. 

 

 

Mynd 70: Hversu miklu eða litlu máli skipti kórstjórnandinn þegar þú ákvaðst að ganga til 

liðs við þann kór sem þú syngur með í dag? (Sp. 20) 
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Á mynd 70 má sjá að frumniðurstöður spurningarinnar gefa til kynna að meirihluti 

þátttakenda telur kórstjórann hafa skipt miklu máli varðandi þá ákvörðun að byrja í 

sínum kór. Til þess að skoða nánar mismun á milli hópa var spurningin krosskeyrð við 

nokkrar bakgrunnsbreytur.  

 Þegar mikilvægi kórstjórnandans (mynd 70) var krosskeyrt á móti 

kynjaskiptingu kom í ljós að ekki var afgerandi munur á milli kynjanna (sjá mynd Þ í 

Viðauka II). Við krosskeyrslu á móti aldursskiptingu kom ekki fram afgerandi munur, 

en þó var hlutfallið hvað hæst hjá þátttakendum eldri en 70 ára þar sem kórstjórinn 

skipti frekar eða miklu máli (sjá mynd Æ í Viðauka II). Ekki var afgerandi munur á 

hópum í krosskeyrslum varðandi menntun (sjá mynd Ö í Viðauka II) og 

tónlistarmenntun (sjá mynd A2 í Viðauka II) og ekki mældist marktæk fylgni  á milli 

mikilvægis kórstjórnandans og aldurs (r=-.066, p=.344, N=205), menntunar (r=-.048, 

p=.494, N=205) og tónlistarmenntunar (r=.127, p=.071, N=205).  

Á mynd 71 sjást niðurstöður krosskeyrslu við árafjölda í kórum. Til að fá 

skýrari niðurstöður var reiknuð fylgni við árafjölda í kór og út úr því kom marktæk 

fylgni (r=.109*, N=205, p=<0.05) sem bendir til þess að eftir því sem þátttakendur 

hafa sungið lengur í kór, því meira máli skipti kórstjórnandinn þegar þau ákváðu að 

byrja að syngja í kórnum sínum. 

  

 

Mynd 71: Hversu miklu eða litlu máli skipti kórstjórnandinn þegar þú ákvaðst að ganga til 

liðs við þann kór sem þú syngur með í dag? (Sp. 20 vs. sp. 8) 
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Mynd 72: Stjórnandinn hefur gott orð á sér (Sp. 24E) 

 

Á mynd 72 eru nokkuð afgerandi niðurstöður þar sem að 70% þátttakenda er 

fullyrðingunni sammála en 28% taka ekki afstöðu til fullyrðingarinnar. 

 Við krosskeyrslu kom í ljós að ekki var afgerandi munur á kynjunum (sjá 

mynd B2 í Viðauka II). Reiknuð var fylgni við aldur, menntun, tónlistarmenntun og 

árafjölda í kór. Í ljós kom marktæk, neikvæð fylgni við aldur (r=-251**, N=205, 

p=<0.01) sem bendir til þess að eftir því sem þátttakendur eru yngri, því meira eru 

þau sammála því að stjórnandinn hafi gott orð á sér. Einnig reiknaðist marktæk, 

neikvæð fylgni við menntun (r=.173*, N=205, p=<0.05) sem vísar í þá átt að eftir 

því sem þátttakendur hafa meiri menntun, því minna eru þau sammála ofangreindri 

fullyrðingu. Við fylgnimælingu við tónlistarmenntun kom neikvæð, marktæk fylgni 

(r=.288**, N=205, p=<0.01) sem gefur til kynna að þátttakendur með meiri 

tónlistarmenntun séu fullyrðingunni minna sammála.  
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Mynd 73: Hversu miklu eða litlu máli skipta persónulegir eiginleikar kórstjórnandans  

(þ.e. útgeislun og samskiptahæfileikar) að þínu mati? (Sp. 22) 

 

Niðurstöður á mynd 73 eru mjög afgerandi og benda sterklega í þá átt að persónulegir 

eiginleikar kórstjórnandans skipti miklu máli fyrir þátttakendur rannsóknar.  

Krosskeyrsla við kyn sýndi fram á að ekki var afgerandi munur á milli 

kynjanna (sjá mynd C2 í Viðauka II). Við fylgniútreikninga kom í ljós neikvæð, 

marktæk fylgni við menntun (r=.218**, N=205, p=<0.01) sem gefur til kynna að 

eftir því sem þátttakendur hafa meiri menntun, því minna máli skipta persónulegir 

eiginleikar kórstjórnandans. Þar að auki mældist marktæk fylgni við árafjölda í kór 

(r=.185**, N=205, p=<0.01) sem segir að eftir því sem þátttakendur eru eldri, því 

meira máli skipta persónulegir eiginleikar stjórnandans. Ekki mældist marktæk fylgni 

á milli persónulegra eiginleika stjórnandans og aldurs annars vegar (r=-.064, p=.365, 

N=205) og tónlistarmenntunar hins vegar (r=.127, p=.069, N=205).  
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Mynd 74: Ég fæ hvatningu frá kórstjóranum (Sp. 25D) 

 

Niðurstöður á mynd 74 eru nokkuð afgerandi. Meirihluti þátttakenda eða tæp 60% eru 

fullyrðingunni frekar eða mjög sammála og aðeins 4% ósammála. Hins vegar eru tæp 

30% hlutlaus.  

 Reiknuð var fylgni á milli aldurs og hvatningar frá kórstjóra á mynd 74. Þar 

kom í ljós talsverð, neikvæð fylgni við aldur (r=-337**, N=205, p=<0.01) sem gefur 

til kynna að eftir því sem þátttakendur eru yngri, því meira eru þau sammála því að 

þau fái hvatningu frá kórstjóranum. Ekki mældist fylgni við árafjölda í kór og 

hvatningar frá kórstjóra (r=.107, p=.127, N=205) 

Krosskeyrslur við kyn, menntun og tónlistarmenntun sýndu ekki afgerandi 

mun á milli hópa (sjá myndir D2, E2,  í Viðauka II) en fylgnimælingar leiddu í ljós 

talsverða neikvæða fylgni við menntun (r=.349**, N=205, p=<0.01) sem bendir til 

þess að eftir því sem þátttakendur hafa meiri menntun, því minna eru þau sammála 

þeirri fullyrðingu að þau fái hvatningu frá kórstjórnandanum. Einnig mældist talsverð 

neikvæð fylgni við tónlistarmenntun (r=.372**, N=205, p=<0.01) en þar kemur fram 

að eftir því sem þátttakendur hafa meiri tónlistarmenntun, því minna eru þau sammála 

þeirri fullyrðingu að þau fái hvatningu frá kórstjórnandanum. 
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Mynd 75: Hversu miklu eða litlu máli skiptir tónlistarleg geta kórstjórnandans að þínu mati? 

(Sp. 21) 

 

Mynd 75 sýnir mjög afgerandi niðurstöður sem benda sterklega í þá átt að langflestir 

þátttakendur, eða rúmlega 90% telja að tónlistargeta stjórnandans skipti miklu máli.  

 Við krosskeyrslu kom í ljós að ekki var afgerandi munur á milli kynjanna 

varðandi afstöðu til fullyðringarinnar á mynd 75 (sjá mynd F2 í Viðauka II). Engin 

marktæk fylgni mældist milli tónlistargetu kórstjórnandans og aldurs þátttakenda 

(r=.016, p=.819, N=205),  menntunar (r=-.045, p=.519, N=205) og 

tónlistarmenntunar (r=-.027, p=.705, N=205). Marktæk fylgni mældist milli árafjölda 

í kór og mikilvægis tónlistargetu stjórnandans (r=.242**, N=205, p=<0.01), þ.e. eftir 

því sem þátttakendur eru eldri, því meira máli skiptir tónlistargeta stjórnandans að 

þeirra mati. 
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Mynd 76: Tónlistarleg færni stjórnandans er eins og best verður á kosið (Sp. 30A) 

 

Mynd 76 sýnir mjög afgerandi niðurstöður sem gefa sterka vísbendingu um að 

þátttakendur séu því sammála að tónlistarfærni stjórnandans sé eins og best verði á 

kosið. Við krosskeyrslu kom enginn afgerandi munur í ljós á milli kynjanna  (sjá 

mynd G2 í Viðauka II).  

 Við fylgnimælingar kom í ljós marktæk, neikvæð fylgni við aldur (r=-261**, 

N=205, p=<0.01), þ.e. því yngri sem þátttakendur eru, því meira sammála eru þeir 

um gæði tónlistarfærni kórstjórnandans. Einnig mældist talsverð marktæk, neikvæð 

fylgni við menntun (r=.375**, N=205, p=<0.01) sem segir að eftir því sem 

þátttakendur hafa meiri menntun, því minna eru þeir sammála um gæði tónlistarfærni 

kórstjórnandans. Að sama skapi kom fram neikvæð, marktæk fylgni við 

tónlistarmenntun (r=.289**, N=205, p=<0.01) sem vísar til þess að eftir því sem 

þátttakendur hafa meiri tónlistarmenntun, því minna eru þeir sammála um gæði 

tónlistarfærni kórstjórnandans.  
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Mynd 77: Hver af eftirtöldum þáttum skiptir mestu máli að þínu mati varðandi kórstarf 

almennt? -  Persónulegir eiginleikar kórstjórnanda (Sp. 16D) 

 

Í spurningu 16 voru þátttakendur beðnir um að raða eftirfarandi fjórum þáttum í röð 

eftir mikilvægi: Félagslífið í kórnum, tónlist og lagaval, tónlistargeta stjórnandans og 

persónulegir eiginleikar stjórnandans. 

Mynd 77 sýnir að hæsta hlutfall þeirra sem tóku afstöðu til spurningarinnar 

settu persónulega eiginleika stjórnandans í 4. sæti en mynd 78 sýnir að hæsta hlutfall 

þeirra sem tóku afstöðu settu tónlistargetu stjórnandans í þriðja og fjórða sæti. 

Tæplega 30% tóku ekki afstöðu. Niðurstöður á mynd 77 og 78 gefa til kynna að 

kórstjórnandinn skipti ekki mestu máli í kórastarfi og/eða ekki hafi verið mikilvægt að 

mati svarenda að gera upp á milli þessara þátta. 

 

 

Mynd 78: Hver af eftirtöldum þáttum skiptir mestu máli að þínu mati varðandi kórstarf 

almennt? -  Tónlistarleg geta kórstjórnanda (Sp. 16C) 
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Í athugasemdadálki aftast í spurningakönnuninni fengu þátttakendur tækifæri á að 

koma á framfæri eigin athugasemdum varðandi kórstjórnandann og mikilvægi 

hans/hennar. Velflestar athugasemdir (14 af 20) voru jákvæðar í garð stjórnanda, 

sögðu stjórnandann vera dásamlega, faglega/n og hvetjandi, fínn stjórnandi sem er 

opinn, skemmtilegur, músíkalskur og metnaðarfullur; frábær, yndislegur sem hefur 

metnað fyrir kórinn og einn sagði að kórstjórinn væri ,,æði“. Einnig kom fram að það 

væri mikilvægt að stjórnandinn nái vel til kórfélaga. Nokkrir komu með athugasemdir 

sem voru meira í ábendingaformi. Einn sagði það vera mikilvægt atriði að 

kórstjórnandinn væri strangur, hefði gott vald á tónlistinni og að hann geri miklar 

kröfur til sjálfs sín og kórfélaga. Annar taldi að stjórnandinn þyrfti að vera 

áhugasamur og hress og einnig kom fram að það væri mikilvægt fyrir stjórnandann að 

passa uppá að brjóta æfinguna upp svo að fólk þreytist síður og missti síður 

einbeitinguna. Það skipti meginmáli að kórstjórinn sé lifandi, gefi mikið af sér og 

komi vel undirbúinn á æfingar. 

 

4.5.1 SAMANTEKT NIÐURSTAÐNA 

 

Meirihluti þátttakenda var sammála því að kórstjórnandinn hafi skipt miklu máli þegar 

þau ákváðu að ganga til liðs við kórinn og að kórstjórnandinn hafi gott orð á sér. 

Tengsl voru milli aukins árafjölda í kór og mikilvægis kórstjórnandans við þá 

ákvörðun. Tengsl voru á milli yngri þátttakenda og góðs orðspors stjórnandans og 

minni menntunar og/eða tónlistarmenntunar og góðs orðspors stjórnandans. Meirihluti 

þátttakenda var sammála því að persónulegir eiginleikar stjórnandans skiptu miklu 

máli. Flestir settu kórstjórnandann í þriðja til fjórða sæti á eftir félagslega þættinum og 

lagavali. Tengsl voru á milli meiri menntunar og/eða tónlistarmenntunar og minna 

mikilvægis persónulegra eiginleika stjórnandans. Flestir þátttakenda settu persónulega 

eiginleika stjórnandans í fjórða sæti af fjórum í röð eftir mikilvægi. Afgerandi 

meirihluti þátttakenda var sammála því að tónlistargeta stjórnandans skipti miklu 

máli. Munur á milli kynja reyndist ekki afgerandi og ekki mældist marktæk fylgni við 

aldur, menntun eða tónlistarmenntun. Tengsl voru á milli árafjölda í kór og aukinnar 

áherslu á tónlistargetu stjórnandans. Flestir þátttakenda settu tónlistargetu 

stjórnandans í þriðja og fjórða sæti af fjórum í röð eftir mikilvægi. Rúmur meirihluti 

þátttakenda voru því sammála að þau fái hvatningu frá kórstjórnandanum. Tengsl 
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voru milli yngri þátttakenda og aukinnar hvatningar frá kórstjórnandanum og einnig 

voru tengsl á milli meiri menntunar og/eða tónlistarmenntunar og minni hvatningar frá 

kórstjórnandanum.  
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5 UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR 

 

Meginrannsóknarspurning þessa verkefnis var eftirfarandi: Af hverju syngur fólk í 

kór og hvaða þætti kórastarfs telur fólk vera mikilvæga? Til grundvallar lágu einnig 

fjórar rannsóknarspurningar en í þessum kafla verða ræddar helstu niðurstöður 

rannsóknar og rannsóknarspurningum jafnframt svarað. 

 

5.1 ÁHRIF KÓRSÖNGS OG ÁVINNINGUR? 

 

Í fyrsta hluta rannsóknarinnar voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til þess 

hvaða persónulega ávinning þau höfðu af því að syngja í kór. Niðurstöður varðandi 

ánægju, lífsfyllingu og sjálfstraust koma ekki á óvart og eru í samræmi við fyrri 

rannsóknir Beck (2000), Kreutz (2004) Durrants (2005), Durrants og Himonides 

(1998) Silber (2005), Bailey og Davidson (2005) og (2001). Einnig er athyglisvert að 

þeir sem hafa minni menntun og minni tónlistarmenntun, eru líklegri til að telja sig fá 

ánægju og lífsfyllingu út úr kórastarfinu og að það styrkti sjálfstraust þeirra til muna. 

Ekki kemur á óvart að mati rannsakanda að eftir því sem kórfélagar hafa sungið 

lengur í kór, því meiri ánægju fái þeir út úr kórsöng.  

Hins vegar er athyglisvert að mati rannsakanda að eftir því sem þátttakendur 

eru yngri, því meira telja þeir að kórsöngur auki sjálfstraust þeirra. Það bendir til þess 

að kórsöngur hafi gott uppeldislegt gildi og styrki þá einstaklinga sem það stunda. 

Niðurstöður voru jafnframt óvæntar að því leyti að ekki fannst afgerandi munur á 

milli kynjanna hvað varðar ánægju, sjálfstraust og lífsfyllingu. Að mati rannsakanda 

hafði fyrirfram verið búist við að þeir þættir væru sterkari hjá konunum en körlunum 

en skv. niðurstöðum rannsóknar Clift og Hancox (2001) voru konur líklegri til að fá 

meira út úr söng á þeim sviðum. Áhugavert væri að rannsaka frekar mun á milli kynja 

hvað varðar vellíðan og ánægju í söng, áhrif á sjálfstraust og lífsfyllingu og hvernig sú 

vellíðan nýtist fólki í daglegu lífi.  

 Varðandi viðhorf til einsöngs var fyrirfram gert var ráð fyrir að þeir sem hefðu 

meiri tónlistarmenntun myndu frekar telja sig geta sungið einir við ýmis tækifæri, 

einkum opinberlega en samkvæmt niðurstöðum voru það einkum þátttakendur með 

nokkra eða mikla tónlistarmenntun sem töldu sig geta sungið einir við ýmsar 

aðstæður. Þessar niðurstöður má heimfæra yfir á umræðuna um vestræn viðmið í 



,,Af hverju syngur þú í kór?“             Lokaverkefni til MA prófs 

Sigrún Lilja Einarsdóttir  110 

tónlist, þ.e. að þau, sem hafa einhverja eða mikla tónlistarmenntun gefi sig frekar í 

það að syngja opinberlega þar sem þau hafi til þess ákveðna ,,löggildingu.“ 

Niðurstöður varðandi viðhorf til einsöngs ríma við niðurstöður rannsóknar Bailey og 

Davidson (2005). Áhugavert væri að gera ítarlega habitus-rannsókn á íslenskum 

kórmeðlimum útfrá skilgreiningum um áhuga- og atvinnumannasöngvara sem 

samanstæði annaðhvort af megindlegri rannsókn þar sem bakgrunnsbreytum væri 

safnað og ýmsum viðhorfsspurningum væri svarað og/eða þá að slík rannsókn væri 

byggð á þátttökuathugunum, rýnihópumeða djúpviðtölum. 

 Niðurstöður varðandi tónleikasöng og sköpunarþörf eru í takti við þær 

væntingar sem rannsakandi hafði í upphafi rannsóknar. Þó þótti höfundi athyglisvert 

að þátttakendur sem hafa nokkra eða mikla menntun og/eða tónlistarmenntun virðast 

minna sammála því að fá mikið út úr því að koma fram á tónleikum. Þessar 

niðurstöður eru í ákveðnu ósamræmi við niðurstöður Drummond (1989) sem taldi 

lítinn mun vera á atvinnu- og áhugamannasöngvurum. Einnig er sköpunarþörfin 

sterkari hjá yngra fólkinu og er sú niðurstaða í samræmi við niðurstöður hvað varðar 

ánægju, sjálfstraust og lífsfyllingu. Fyrirfram var frekar gert ráð fyrir því að fólk með 

mikla menntun og/eða tónlistarmenntun yrðu jákvæðara út í tónleikahald og 

sköpunarþörf. Yngra fólkið virðist vera jákvæðara útí sköpunarþörfina en hinir eldri 

sem ýtir stoðum undir þá tilgátu að yngra fólkið sé almennt jákvæðara gagnvart þeim 

persónulegu þáttum sem um var spurt í þessari rannsókn. Þessar niðurstöður gefa 

tilefni til frekari rannsókna hvað varðar þátt sköpunar og sköpunarþarfar hjá 

kórfélögum.  

Niðurstöður er varða samfélagsskyldu eru um margt athyglisverðar en þar 

kom í ljós að um helmingur þátttakenda telur þátttöku í kórastarfi vera hluta af 

samfélagsskyldu. Þær niðurstöður eru ekki jafn afgerandi og hjá rannsókn Chorus 

America (2003) sem leiddi í ljós að meirihluti þátttakenda taldi að kórastarf hefði 

mjög góð áhrif á samfélagið og að kórastarfið sjálft sé þeirra framlag til samfélagsins. 

Það má að hluta til skýra að hefðin fyrir samfélagsþjónustu, þ.e. sjálfboðaliðastörf 

(volunteering) er e.t.v. mun sterkari í Bandaríkjunum en á Íslandi. Hugsanleg ástæða 

getur einnig verið sú að Íslendingar séu í raun meiri einstaklingshyggjumenn og að 

þeir sem syngi í kór hér á Íslandi, geri það frekar ánægjunnar vegna.  

Niðurstöður varðandi samfélagsskyldu komu töluvert á óvart: Tengsl voru á 

milli yngri þátttakenda og samfélagsskyldu, þ.e. að því yngri sem þátttakendur voru, 

því meira voru þeir sammála því að kórastarf þeirra væri hluti af samfélagslegri 
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skyldu. Fyrirfram var búist við að eldra fólk liti fremur á kórastarf sitt sem 

samfélagsskyldu en þau yngri. Óvíst er hvað veldur, þó kemur það helst upp í hugann 

að yngri kynslóðin (20-40 ára) hefur e.t.v. fengið meira tónlistaruppeldi, þ.e. sungið í 

kórum frá unga aldri, frekar en þau eldri. Þetta þyrfti að rannsaka frekar og gæti til 

dæmis verið hluti af þeirri habitus-rannsókn sem talað er um hér að ofan. Hins vegar 

var það líka óvænt að hærra hlutfall karlmanna meðal þátttakenda skuli frekar líta á 

kórastarf sem samfélagsskyldu en konur. Gert var frekar ráð fyrir því í upphafi að 

konur væru þar með hærra hlutfall. Hugsanlegt er að konur syngi í kór frekar vegna 

þess að kórsöngur veitir þeim ánægju og aukið sjálfstraust heldur en að þær séu að 

þessu samfélagsskyldunnar vegna. Þetta væri áhugavert að rannsaka nánar með tillliti 

til búsetu og hvort konur, sem syngja í litlu kirkjukórunum úti á landi líti frekar á 

kórsöng sinn sem samfélagsframlag fremur en konur í stóru kórunum í Reykjavík. 

Þessar hugleiðingar kalla í raun á feminíska rannsókn á kórastarfi kvenna og einnig 

væri áhugavert að skoða þátt kvenna í kórastarfi á Íslandi í sögulegu ljósi og hver 

staða þeirra væri með tilliti til valdasambands stjórnanda og kórfélaga, samanber 

rannsókn O´Toole (1994). Inga Dóra Björnsdóttir (2001) hefur fjallað um þróun 

íslenskrar karlakórahefðar og væri umfjöllun hennar ein góð fyrirmynd. 

Flestir aðspurðra voru ósammála því að kórsöngur væri trúarleg reynsla en 

þær niðurstöður koma ekki á óvart að mati rannsakanda. Það kom höfundi hins vegar 

á óvart að trúarhiti meðal yngri þátttakenda var meiri en hjá þeim eldri, þrátt fyrir að 

þær niðurstöður séu í samræmi við niðurstöður rannsóknar Clift og Hancox (2001). 

Skýringin gæti ef til vill verið sú að yngri þátttakendur hafa hugsanlega fengið meira 

tónlistaruppeldi, til að mynda í tengslum við kirkjuna og kirkjulegan söng. Einnig 

væri hægt að útskýra þessar niðurstöður á þann hátt að eldri þátttakendur hafi ef til vill 

verið feimnari við að taka afstöðu til þessarar spurningar en yngri þátttakendur. Þessar 

niðurstöður gefa tilefni til frekari rannsókna á kórsöng og trúarhita og andlegri 

upplifun útfrá sjónarhorni sálfræði og guðfræði og áhugavert væri að rannsaka mun á 

kórum hvað þetta varðar og taka jafnvel inní dæmið kóra hjá öðrum söfnuðum en 

íslensku þjóðkirkjunni. 

 

  



,,Af hverju syngur þú í kór?“             Lokaverkefni til MA prófs 

Sigrún Lilja Einarsdóttir  112 

5.2 ÞÝÐING FÉLAGSLÍFS KÓRSINS OG MIKILVÆGI 

 

Í öðrum hluta rannsóknarinnar voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til 

hlutverks og mikilvægis hins félagslega þáttar í kórastarfi. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar hvað varðar mikilvægi og gæði félagsskapar í kór, anda kórsins og 

orðspors voru afgerandi á þann veg að flestir aðspurðra voru mjög sammála varðandi 

þessa þætti. Einnig voru þeir flestir sammála því að þau vildu kynnast nýju fólki. 

Þessar niðurstöður eru allar í samræmi við niðurstöður rannsókna Chorus America 

(2003), Anshel og Kipper (1988) og Clift og Hancox (2001) og koma ekki á óvart 

miðað við það sem fyrirfram var haldið. Flestir þátttakenda settu félagslífið í fyrsta 

sæti af fjórum, þegar þau voru beðin um að raða fjórum þáttum í röð eftir mikilvægi 

sem er í ákveðnu ósamræmi við  niðurstöður rannsóknar Durrants (2005) en þar kom 

fram að kórfélagar töldu félagslífið skipta jafn miklu máli og lagavalið. 

Ekki kom á óvart að meirihluti þátttakenda umgengst kórfélaga sína utan 

söngæfinga og tónleika og það virðist því að þetta sé almenn tilhneiging þannig að 

samskipti utan kórastarfs séu algeng. Þetta gæti skýrst í frekari rannsókn á 

félagslegum þætti kórastarfs og samskiptum því tengdum. Þessar niðurstöður varðandi 

samskipti við kórmeðlimi utan kórastarfs eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Chorus America (2003). Varðandi hvatningu frá kórfélögum kom nokkuð á óvart að 

mati rannsakanda að eftir því sem þátttakendur hefðu minni menntun og/eða 

tónlistarmenntun, því meiri hvatningu töldu þau sig fá frá kórfélögum. Þetta getur 

bent til þess að þeir kórfélagar, sem hafa bæði menntun og reynslu í tónlist, þurfi síður 

á hvatningu að halda, að mati kórfélaga, eða þá að þeir, sem litla tónlistarmenntun 

hafa og minni menntun, veigri sér við því að hrósa eða telji þess jafnvel ekki þörf. 

Þessar niðurstöður gefa tilefni til frekari rannsókna varðandi tengsl hvatningar, náms 

og sjálfstrausts. Einnig kom fram að yngri þátttakendur telja sig frekar fá hvatningu 

frá kórfélögum en þeir eldri. 

Athyglisvert er að sjá í niðurstöðum rannsóknarinnar hvað yngri þátttakendur 

eru almennt jákvæðir út í kórastarfið og fá mikið út úr því, bæði sem einstaklingar og 

einnig á félagslegum grundvelli. Því væri það ákveðin ráðlegging til yfirvalda 

menningar- og menntamála að stuðla enn frekar að auknu kórastarfi þar sem slíkt starf 

hefði ótvírætt uppeldis- og forvarnargildi til jafns við íþróttir og aðrar tómstundir sem 

ungt fólk stundar. Kórastarf gæti líka gegnt veigamiklu hlutverki í að styrkja fólk í 
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mannlegum samskiptum og auka sjálfstraust hjá þeim sem það stunda. Þetta eru atriði 

sem yfirvöld og áhugaaðilar um kórastarf mættu vissulega hafa í huga. 

 

5.3 MIKILVÆGI LAGAVALS OG TÓNLISTARSMEKKUR 

 

Í þriðja hluta rannsóknarinnar voru þátttakendur beðnir um að gera grein fyrir sínum 

tónlistarsmekk og taka afstöðu til mikilvægis og gæða lagavalsins í kórnum. 

Niðurstöður varðandi val á tónlist leiddu í ljós að flestir merktu við klassíska tónlist 

sem þá tegund tónlistar sem þátttakendur hlusta á. Þær niðurstöður eru í nokkru 

samræmi við rannsókn Chorus America (2003) og geta gefið vísbendingar um tvennt: 

Að annað hvort sæki þau, sem mikið hlusta á klassíska tónlist, í það að syngja 

klassíska tónlist í kórum; eða að þau sem syngja í kórum læri smátt og smátt að meta 

klassíska tónlist og fari síðan að hlusta meira á slíka tónlist. Hins vegar er erfitt að sjá 

útfrá fyrirliggjandi gögnum hvor skýringin eigi við. Áhugavert væri að gera ítarlega 

habitus-rannsókn á tónlistarsmekk og neysluvenjum kórfélaga á Íslandi þar sem farið 

væri nákvæmar í bakgrunn kórfélaga en gert er í þessari rannsókn. Niðurstöður gefa 

einnig til kynna að þeir þátttakendur sem hafa meiri menntun eða tónlistarmenntun 

hlusti frekar á klassíska tónlist. Þessar niðurstöður komu ekki á óvart og eru í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Guðrúnar Helgu Agnarsdóttur (1993) um aðsókn 

og hlustun á klassíska tónlist.   

Niðurstöður varðandi hlustun á kóratónlist koma nokkuð á óvart miðað við 

það hlutfall þeirra sem hlusta á klassíska tónlist. Tæpur helmingur hlustaði oft á 

kórtónlist og eftir því sem þátttakendur höfðu meiri menntun/tónlistarmenntun, því 

minna hlustuðu þeir á kórtónlist.  Einnig hlustuðu karlar meira á kórtónlist en konur, 

sem vekur nokkra athygli. Þessar niðurstöður eru í ósamræmi við niðurstöður Chorus 

America (2003) en þar kom í ljós að afgerandi meirihluti þeirra sem söng í kór, 

hlustaði á kórtónlist. Þessar niðurstöður eru um margt athyglisverðar. Það að hópurinn 

skiptist nánast í tvennt, gefur til kynna að þátttakendur virðast ekki endilega vera 

mikið í því að hlusta á þá tónlist sem þau syngja sjálf. Hugsanlega vill fólk fá 

einhverja tilbreytingu þegar það hlustar á tónlist og að það að syngja kórlög fullnægi 

meintri hlustunarþörf á kórlögin sjálf, eða þá að það er samveran við kórfélaga sem 

skiptir meira máli en tegund og innihald lagavals. Þessar niðurstöður ríma við 
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hugmyndir Bourdieu (1984) um habitus og gefa tilefni til frekari rannsókna á habitus 

kórmeðlima á Íslandi, samanber umfjöllun í kafla 5.1. 

Niðurstöður um mikilvægi lagavals ríma að sumu leyti við niðurstöður 

rannsóknar Durrants (2005) en þar kom í ljós að félagslegi þátturinn var jafn 

mikilvægur og lagavalið. Það sem var áhugavert varðandi niðurstöður um lagavalið að 

mati rannsakanda var að ekki voru tengsl milli meiri tónlistarmenntunar og aukins 

mikilvægis lagavalsins. Fyrirfram var gert ráð fyrir því að mikilvægi lagavalsins væri 

talið mikið hjá þessum hópi (þeim sem hafa mikla tónlistarmenntun). Ekki eru til 

rannsóknir á viðhorfum kórmeðlima til lagavals kóra svo vitað sé og því má ætla að 

þessar niðurstöður geti verið nýmæli á fræðasviðinu. 

Varðandi fjölbreytni í söngprógrammi og ánægju með þá tónlist sem að 

jafnaði er sungin í kórnum kom á óvart að þeir sem höfðu minni menntun og/eða 

tónlistarmenntun voru ánægðari en þeir sem höfðu meiri menntun og/eða 

tónlistarmenntun. Einnig vakti athygli rannsakanda að karlmenn reyndust vera 

ánægðari með söngprógrammið en konur. Þetta getur stjórnast af því að þeir karlmenn  

sem syngja í kórum hafi mikinn áhuga á kórsöng og séu ánægðir með lagavalið í 

kórnum. Einnig vakti athygli hjá rannsakanda að þeir sem hlusta á klassíska tónlist, 

vilja síður syngja aðra tónlist en sungin er að jafnaði og eru ef til vill íhaldssamari eða 

meira fyrir alvarlegri tónlist. Þær niðurstöður gefa vísbendingu um að e.t.v. er klassísk 

tónlist ríkur þáttur í efnisskrá kóra. Einnig gáfu niðurstöður til kynna að þeir 

þátttakendur rannsóknar sem eru sáttir við kórastarfið sem sitt áhugamál og vilja ekki 

taka annað áhugamál þar fram yfir, séu jafnframt sáttari við þá tónlist sem að jafnaði 

er sungin í kórnum. Þessar niðurstöður eru nokkuð í samræmi við það sem við var 

búist, einkum virðist sem þátttakendur sem hafa meiri menntun og tónlistarmenntun 

séu gagnrýnni almennt út í lagaval kóra en þær niðurstöður eru ákveðið nýmæli. 

Einnig kom á óvart að yngri þátttakendur virðast almennt vera jákvæðari út í lagaval 

og fjölbreytni í lagavali en þeir eldri. Athyglisvert væri að skoða efnisskrár íslenskra 

kóra, til dæmis eftir tegundum kóra og skoða hvaða tegundir tónlistar eru þar 

fyrirferðarmestar. Til dæmis mætti skoða efnisskrár karlakóra og kanna hvort þjóðlög 

og ættjarðarlög séu fastur liður í þeirra efnisskrá. 
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5.4 HLUTVERK KÓRSTJÓRNANDANS OG EIGINLEIKAR 

 

Í fjórða hluta rannsóknarinnar voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til 

hlutverks og mikilvægis kórstjórnandans í kórastarfi. Hafa ber í huga að 

kórstjórnendur voru viðstaddir þegar spurningakönnun var lögð fyrir. Líklega hefur 

nærvera þeirra haft áhrif á svörun þátttakenda og valdið neikvæðum 

stjórnendaáhrifum sem framkallað geta óvissu í niðurstöðum og ber að taka þessum 

niðurstöðum með þeim fyrirvara. Niðurstöður sýndu að meirihluti þátttakenda var 

sammála því að kórstjórnandinn hafi skipti miklu máli þegar þau ákváðu að 

ganga til liðs við kórinn en þær niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Durrants (2005) og Cindy Bell (2008).  Ætla má að ef kórfélagar séu 

ánægðir og hafi sóst eftir því að komast í ákveðinn kór vegna stjórnandans, þá gefi 

þessar niðurstöður vísbendingar um að meiri líkur sé á því að viðkomandi kórfélagi 

endist í kórnum en þetta þarf þó að kanna betur og dýpra. Athyglisvert er að hvorki 

menntun né tónlistarmenntun hafa með mikilvægi kórstjórnanda að gera.  

Niðurstöður er varða orðspor kórstjórnanda gefa vísbendingar í þá átt að þeir 

sem eldri eru og einnig þeir sem hafa meiri menntun eða tónlistarmenntun virðast 

minna sammála góðu orðspori og virðast því gera meiri kröfur eða eru gagnrýnni 

heldur en þeir þátttakendur sem eru yngri og/eða hafa minni 

menntun/tónlistarmenntun. Hvað persónulega eiginleika kórstjórnandans varðar 

benda niðurstöður til þess að eftir því sem þátttakendur hafa minni menntun og hafa 

sungið lengur í kór eru þeir meira sammála því að persónulegir eiginleikar 

kórstjórnandans skipti miklu máli. Þessar niðurstöður eru í ákveðnu ósamræmi við 

spurningu 24 um orðspor stjórnandans en þar voru yngri þátttakendur jákvæðari 

gagnvart orðspori stjórnandans en þau eldri sem gæti ef til vill gefið það til kynna að 

þegar spurt er um persónulega eiginleika stjórnandans þá segi það lítið um mat 

svarenda á stjórnandanum. Einnig eru þessar niðurstöður í ósamræmi við það að 

flestir þátttakendur settu persónulega eiginleika kórstjórnandans í fjórða sæti af 

jafnmörgum, á eftir félagsskap, lagavali og tónlistargetu stjórnanda. Þessar misvísandi 

niðurstöður gefa því tilefni til frekari rannsókna hvað varðar viðhorf kórfélaga til 

kórstjórnenda. 

Hvað mikilvægi tónlistargetu stjórnanda varðar eru niðurstöður í samræmi 

við niðurstöður rannsóknar Durrants (2005) og Cindy Bell (2008) en það vakti athygli 
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rannsakanda að í flestum þessara spurninga var einhver hluti þátttakenda sem ekki tók 

afstöðu til kórstjórnandans og að það voru fáir sem settu sig í raun upp á móti ýmsum 

fullyrðingum og spurningum um mikilvægi og ágæti stjórnandans. Einnig ber að geta 

að flestir þátttakenda settu tónlistargetu stjórnanda í 3. sæti af fjórum, á eftir lagavali 

og félagsskap, sem dregur úr gildi niðurstaðna um mikilvægi tónlistargetu 

stjórnandans. Þetta ósamræmi gerir það einnig að verkum að frekari rannsókna er þörf 

svo hægt sé að álykta frekar um viðhorf kórfélaga til kórstjórnandans.  

Patricia O´Toole (1994) hélt því fram að þótt kórfélagar væru oft ánægðir með 

stjórnandann þá væri misjafnt eftir stjórnendum hvort kórfélagar fengju í raun að hafa 

áhrif á eigin frammistöðu. Það leiðir hugann að því hvort þessi þáttur, sem O´Toole 

fjallar um, geti haft áhrif á það að þátttakendur rannsóknar vilji síður taka afstöðu til 

stjórnandans? Getur verið að  í sumum tilfellum sé virðing í garð stjórnandans 

óttablandin? Hvað býr þar undir? Þetta þyrfti að rannsaka betur en athyglisvert væri 

að gera nánari rannsókn á valdasambandi kórfélaga og kórstjórnanda útfrá 

skilgreiningum Foucault um vald, sbr. nálgun O´Toole í sinni grein og að sú rannsókn 

tæki þá til stærra úrtaks ásamt eigindlegri rannsókn og yrði þannig umfangsmeiri. Að 

sama skapi væri áhugavert að gera rannsókn á kórstjórnendum þar sem beitt er 

hefðbundnum kenningum um stjórnendur og leiðtoga. 

Niðurstöður varðandi hvatningu frá kórstjórnanda eru nokkuð óvæntar og 

athyglisverðar að mati rannsakanda og vekja upp þá spurningu hvort það geti verið að 

kórmeðlimir sem hafa mikla tónlistarmenntun séu hrósinu svo vön að það sé 

sjálfsagður hlutur og taki þ.a.l. ekki eftir því, á meðan aðrir sem hafa minni 

tónlistarmenntun, taka frekar eftir hrósi. Hugsanlegt er að kórstjórnandinn geri meiri 

kröfur til þeirra sem hafa meiri tónlistarmenntun og telji þá síður þurfa á hvatningu að 

halda, en hrósi frekar þeim sem hafi minni grunn og getu til að styrkja þau og hvetja 

áfram. Einnig er sá möguleiki fyrir hendi að kórstjórnendur telji að þau 

tónlistarmenntuðu hafi nægilegt sjálfstraust eða þá að stjórnendur veigri sér frekar við 

að hrósa þeim, af ótta við að styggja hina kórmeðlimina. Þessar niðurstöður eru 

samhljóma niðurstöðum um hvatningu frá kórmeðlimum en þar voru það frekar yngri 

þátttakendur og þátttakendur sem höfðu litla eða enga tónlistarmenntun og minni 

menntun sem töldu sig frekar fá hvatningu frá kórmeðlimum. Ef til vill fá 

þátttakendur sem hafa tónlistarmenntun almennt litla sem enga hvatningu í kórnum, 

hvorki frá stjórnanda né kórfélögum. Cindy Bell (2008) kemur inná aukna 

tilhneigingu til atvinnumannavæðingar þar sem kórstjórnendur gera orðið meiri kröfur 
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til tónlistargetu kórfélaga með því að hafa inntökupróf. Að mati Bell er þessi þróun 

varasöm og er þetta ákveðið umhugsunarefni fyrir kórstjórnendur hér á landi þar sem 

inntökupróf valdi því að fólkið sem hefur mesta sjálfstraustið kemst inn í kórinn, en 

það sé ekki endilega trygging fyrir því að kórstjórnandinn fái besta fólkið í kórinn 

með þessum hætti. Þetta eru áhugaverðar og áleitnar spurningar og þyrfti að rannsaka 

þær frekar, bæði frá sjónarhóli kórfélaga og stjórnenda. Athyglisvert væri að gera 

stóra rannsókn á þessu þar sem lögð væri viðhorfskönnun fyrir stærra úrtak en þessi 

rannsókn býr yfir og taka einnig djúpviðtöl bæði við kórstjóra og kórmeðlimi hvað 

þetta varðar.  

Gagnlegt væri fyrir kórstjóra og forsvarsmenn kóra (yfirvöld kirkjunnar þar 

með talin) að skoða þessar niðurstöður með gagnrýnum hætti og taka mið af þeim í 

sínu starfi. Lesa má út úr niðurstöðum að meðal annars sé mikilvægt fyrir kórstjóra að 

vera meðvitaðir um samsetningu síns kórs með tilliti til sönggetu og tónlistaráhuga 

kórmeðlima. Einnig gæti verið klókt hjá kórstjórnendum að taka óskir kórfélaga um 

lagaval enn frekar með í reikninginn og og reyna að samræma áhuga og smekk 

kórfélaga annars vegar og listræna stefnu kórsins hins vegar eins og mögulegt er því 

niðurstöður gefa vísbendingar í þá átt að eftir því sem kórfélagar eru ánægðari með 

lagaval og stjórnanda, því meiri líkur eru á að þau haldi áfram starfi sínu. Það skiptir 

einnig máli að hafa eðlilega nýliðun í kórum og hafa meiri fjölbreytni til að reyna að 

laða yngra fólkið frekar í kórana. Kórstjórnendur þurfi hugsanlega að vera vakandi 

gagnvart því að láta yngra fólkið finna fyrir viðurkenningu með því að nota umbun og 

hrós. Niðurstöður gefa einnig til kynna að þeir kórfélagar, sem hafi nokkra eða mikla 

tónlistarmenntun, séu almennt gagnrýnni á kórstarfið og njóti jafnframt lítillar 

hvatningar bæði frá kórstjórum og kórmeðlimum en það gæti verið tvíeggjað sverð, 

bæði fyrir starf kórsins, fyrir stjórnandann svo og aðra kórfélaga. Það er mikilvægt 

fyrir kórstjórnendur að halda í gott lykilfólk svo hægt sé að halda úti öflugu kórastarfi 

og takast á við metnaðarfull verkefni. Góður andi í kórnum er nauðsynlegur og 

niðurstöður sýna einnig að gott og öflugt félagsstarf á mjög upp á pallborðið hjá 

kórfélögum, allavega hjá þátttakendum þessarar rannsóknar sem settu flestir 

félagslífið í fyrsta sæti á undan lagavali og kórstjórnanda.  

Áhugavert væri einnig að skoða hvernig íslenskt kórastarf birtist fólki í 

fjölmiðlum. Ekki hefur verið gerð slík rannsókn á íslensku kórastarfi svo vitað sé 

(sem væri vissulega verðugt rannsóknarefni) en ætla má að þeir kórar sem mesta 

umfjöllun fái, séu stóru kórarnir í Reykjavík sem standa fyrir flutningi á stórverkum 
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tónlistarsögunnar, sbr. Hamrahlíðarkórinn, Mótettukór Hallgrímskirkju og Kór 

Langholtskirkju, svo dæmi séu tekin. Þeir kórar hafa vel þekkta stjórnendur sem eru 

áberandi í íslensku tónlistarlífi, enda eru þessir kórar þekktir fyrir fagran kórsöng og 

framúrskarandi tónlistarflutning og hafa unnið til ýmissa verðlauna bæði hérlendis og 

erlendis. Án þess að lítið sé gert úr þeirra framlagi til íslenskrar menningar má þó 

fullyrða að sú mynd sem fjölmiðlar bregða upp af íslensku kórastarfi er aðeins hluti af 

stærri mynd,  þar sem þeir sýni e.t.v. frekar þá kóra sem skera sig úr fjöldanum. 

Einnig má segja að niðurstöður þessarar rannsóknar hvað varðar viðhorf þátttakenda 

til kórstjórnenda gefi til kynna að þeir/þær skipti minna máli en félagsskapurinn og 

lagavalið. Að sama skapi mætti álykta að kórstjórar stóru kóranna gefi skakka mynd 

af kórstjórum í heild, þ.e. að flestir kórstjórar eru ekki jafn áberandi einstaklingar og 

staða þeirra önnur, bæði í samfélaginu og gagnvart kórfélögunum sjálfum. Segja má 

því að þessi rannsókn dragi ef til vill upp raunsannari mynd af íslensku kórastarfi 

heldur en sú einfalda birtingarmynd sem fjölmiðlar draga venjulega upp af kórastarfi í 

landinu.  
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5.5 SAMANTEKT 

 

Í þessum kafla verða taldar upp þær niðurstöður sem helst þóttu athyglisverðar og 

lýstu ákveðnum nýmælum á fræðasviðinu.  

 

5.5.1 ÁHRIF KÓRSÖNGS OG ÁVINNINGUR? 

 

 Meirihluti þátttakenda fær ánægju, lífsfyllingu og aukið sjálfstraust út úr 

kórsöng 

 Þátttakendur með minni menntun/tónlistarmenntun telja sig fá meiri ánægju, 

lífsfyllingu og sjálfstraust í kórastarfi  

 Þátttakendur sem hafa sungið lengur í kór, telja sig fá meiri ánægju útúr 

kórsöng en þátttakendur sem sungið hafa skemur 

 Yngri þátttakendur telja frekar að kórsöngur auki sjálfstraust þeirra en þeir 

eldri  

 Þátttakendur með meiri menntun og/eða tónlistarmenntun telja sig fá minna út 

úr því að koma fram á tónleikum 

 Sköpunarþörfin virðist sterkari hjá yngri þátttakendum en þeim eldri 

 Yngri þátttakendur telja kórastarf sitt frekar til samfélagsskyldu en þeir eldri  

 Karlar líta frekar á kórastarf sitt sem samfélagsskyldu en konur 

 Trúarhiti í kórsöng var meiri meðal yngri þátttakenda en hjá þeim eldri 

 

5.5.2 ÞÝÐING FÉLAGSLÍFS KÓRSINS OG MIKILVÆGI 

 

 Meirihluti þátttakenda var sammála mikilvægi og gæðum félagsskapar í kór, 

anda kórsins og orðspori og því að vilja kynnast nýju fólki 

 Flestir þátttakenda settu félagslífið í fyrsta sæti af fjórum, á undan lagavali 

kórs, persónulegum eiginleikum stjórnanda og tónlistargetu stjórnanda  

 Meirihluti þátttakenda umgengst kórfélaga sína utan söngæfinga og tónleika  

 Þátttakendur með minni menntun/tónlistarmenntun telja sig fá meiri hvatningu 

frá kórfélögum  

 Yngri þátttakendur fá meiri hvatningu frá kórfélögum en þeir eldri  
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5.5.3 MIKILVÆGI LAGAVALS OG TÓNLISTARSMEKKUR 

 

 Meirihluti þátttakenda hlustar mest á klassíska tónlist 

 Þátttakendur sem hafa meiri menntun/tónlistarmenntun, hlusta meira á 

klassíska tónlist 

 Þátttakendur sem hafa minni menntun/tónlistarmenntun hlusta frekar á 

kórtónlist 

 Karlar hlusta frekar á kórtónlist en konur  

 Ekki voru tengsl milli mikilvægis lagavals og tónlistarmenntunar 

 Flestir þátttakenda settu lagavalið í annað sæti af fjórum, á eftir félagsskapnum 

og á undan persónulegum eiginleikum og tónlistargetu stjórnandans 

 Þátttakendur með minni menntun/tónlistarmenntun voru ánægðari með lagaval 

en þátttakendur með meiri menntun/tónlistarmenntun 

 Karlmenn voru ánægðari með lagavalið en konur 

 Þátttakendur sem hlusta mikið á klassíska tónlist voru ánægðari með lagavalið 

en þeir sem hlustuðu lítið á klassíska tónlist 

 Þátttakendur sem höfðu minni menntun/tónlistarmenntun voru ánægðari með 

lagavalið en þátttakendur með meiri menntun/tónlistarmenntun 

 Yngri þátttakendur voru ánægðari með lagavalið en þeir eldri 

 Þátttakendur sem ekki vildu taka annað áhugamál fram yfir kórsöngin, voru 

ánægðari með lagavalið en þeir sem vildu fremur stunda annað áhugamál en 

kórsönginn 

 

5.5.4 HLUTVERK KÓRSTJÓRNANDANS OG EIGINLEIKAR 

 

 Meirihluti þátttakenda taldi kórstjórnann hafa skipt máli við val á kór 

 Flestir þátttakenda settu tónlistargetu kórstjórnandans í þriðja sæti af fjórum 

og persónulega eiginleika kórstjórnandans í fjórða sæti af fjórum á eftir 

félagsskapnum og lagavali 

 Þátttakendur með meiri menntun/tónlistarmenntun voru minna sammála góðu 

orðspori kórstjórnandans 

 Meirihluti þátttakenda taldi tónlistargetu og persónulega eiginleika stjórnanda 

skipta miklu máli 
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 Þátttakendur með minni menntun/tónlistarmenntun voru meira sammála 

mikilvægi persónulegra eiginleika kórstjórnandans 

 Þátttakendur með minni menntun/tónlistarmenntun töldu sig frekar fá 

hvatningu frá kórstjórnanda en þátttakendur með meiri 

menntun/tónlistarmenntun 
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6 LOKAORÐ 

 

Kórastarf á Íslandi er öflugt og stór hluti af lista- og menningarlífinu hér á landi og 

þótti því spennandi valkostur til rannsóknar. Þessi rannsókn gefur nokkrar 

vísbendingar um áður órannsakaða þætti er varða kórastarf á Íslandi. Rannsókn þessi 

miðaði að því að svara þeirri spurningu hvers vegna fólk syngi í kór og hvaða atriði 

þar væru mikilvægust. Þátttakendur voru þannig beðnir um að taka afstöðu til 

lagavals, félagsskapar og kórstjórnanda ásamt því að kanna hugsanlegan persónulegan 

ávinning þátttakenda af kórastarfi. Niðurstöður sýndu að almennt tóku þátttakendur 

félagsskapinn umfram lagaval og kórstjórnanda og persónulegur ávinningur var 

umtalsverður. Áberandi var einnig hvað yngra fólk var almennt jákvæðara en hinir 

eldri og ekki virtist tónlistarmenntun skipta máli þegar kom að því að taka afstöðu til 

kórstjórenda og lagavals. Niðurstöðurnar eru því um margt áhugaverðar, gefa tilefni 

til frekari rannsókna og vekja upp nýjar spurningar en það var einnig eitt að 

markmiðum rannsóknarinnar – að fá hugmyndir að fleiri tengdum rannsóknum.  

Það væri til að mynda verðugt rannsóknarefni að gera úttekt á umfangi 

kórastarfs á Íslandi sem snerist að því meðal annars að skoða fjölda kóra, flokka þá 

eftir tegundum, fjölda kórmeðlima og skoða hlutföll kynja, aldurs og menntunarstigs. 

Einnig væri hægt að gera hagfræðilega rannsókn á kórastarfsemi og reikna út framlag 

til landsframleiðslu með því að skoða þær vinnustundir sem að liggja að baki þátttöku 

í kórastarfsemi hjá þeim einstaklingum sem hana stunda, því þessi vinna er í 

langflestum tilfellum í sjálfboðavinnu. Því er ljóst að um verulega verðmætasköpun er 

að ræða sem hvergi kemur fram í hagskýrslum. Möguleiki er einnig á að gera 

rannsókn á barna- og unglingakórum en rannsakanda er ekki kunnugt um slíka 

rannsókn hér á landi. Þau gögn sem liggja fyrir í þessari rannsókn gefa jafnframt 

tækifæri á frekari greiningum og rannsóknum og verða nýtt til að skrifa fræðigreinar.  

Fræðigrunnur rannsóknar er lýtur að beinum rannsóknum á starfsemi kóra er 

frekar takmarkaður þótt margar rannsóknir hafi verið gerðar á tónlist frá hinum ýmsu 

sjónarhornum. Flestar rannsóknir sem rannsakandi rakst á í heimildaleit lutu að 

rannsóknum á flutningi og viðtöku á dægurlagatónlist (popular music) eða þá að 

rannsóknirnar snerust um tónlistina sjálfa, þ.e. sögulegar rannsóknir um þróun 

tónlistar (þá einkum klassískrar tónlistar) eða tæknilegar og flóknar tónvísindalegar 

rannsóknir. Þó má ekki gera lítið úr því að sú staðreynd, að ekki sé til mikið af 
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rannsóknum á þessu sviði getur líka verið ákveðinn kostur og sýnir ennfremur fram á 

nýmæli þessarar rannsóknar. 

Rannsóknaraðferð sú sem valin var í þessari rannsókn hefur sínar takmarkanir, 

líkt og aðra rannsóknaraðferðir. Tölfræðilegar niðurstöður eru nokkuð áreiðanlegar en 

þó má segja að ytra réttmæti rannsóknarinnar sé takmarkað. Á móti kemur að úrtak 

rannsóknar er nokkuð tilviljanakennt þar sem það var valið kerfisbundið með tilliti til 

fjölbreytni kóranna. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um þýðið en þó 

er að mestu hægt að álykta um sjálfa þátttakendur rannsóknarinnar. Sú staðreynd að 

kórstjórnendur voru viðstaddir fyrirlögn spurningakönnunar gæti eftir á að hyggja haft 

áhrif á niðurstöður en rannsakandi gerði sér ekki grein fyrir því í upphafi að nærvera 

kórstjórnenda gæti skipt máli. 

Segja má að rannsókn þessi sé nokkurs konar forathugun fyrir stærra 

rannsóknarverkefni og til að fá hugmyndir að fleiri tengdum rannsóknum. Markmiðið 

var fyrst og fremst að ryðja brautina fyrir áframhaldandi rannsóknir sem munu miða 

að því að búa til nýja þekkingu og að einhverju leyti endurnýjaðan fræðigrunn. 

Rannsakandi mun næsta vetur hefja doktorsnám í tónlistarfélagsfræði við Exeter-

háskóla í Englandi en væntanlegt doktorsverkefni mun snúa að samanburðarrannsókn 

á kórastarfi í tveimur til fjórum löndum og er Ísland þar með talið. 

Um framkvæmd þessarar rannsóknar er helst að segja að vel gekk að fá kóra til 

að taka þátt í þessari rannsókn og gagnaöflun því auðveld. Hvarvetna mætti 

rannsakandi velvilja og hlýhug sem ber að þakka. Vonandi geta niðurstöður 

rannsóknarinnar hvatt þá aðila til dáða sem alltaf hefur langað að syngja í kór en 

aldrei þorað. Það er einnig von rannsakanda að verkefni þetta kveikti frekari áhuga hjá 

öðrum að rannsaka kórastarf bæði hérlendis og erlendis því ljóst er að næg 

rannsóknarverkefni eru á þessu sviði, sem vert er að gefa gaum og skoða ofan í 

kjölinn. 
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VIÐAUKI I - SPURNINGAKÖNNUN 

 

,,AÐ SYNGJA Í KÓR....“ 
 RANNSÓKN Á VIÐHORFUM KÓRMEÐLIMA TIL KÓRASTARFS Á ÍSLANDI 

 

Rannsókn þessi er hluti af meistaraverkefni Sigrúnar Lilju Einarsdóttur í 

menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst, undir leiðsögn dr. Helgu Rutar 

Guðmundsdóttur, lektors við HÍ. Rannsóknin er jafnframt unnin í samvinnu við 

Rannsóknamiðstöð Háskólans á Bifröst. Markmið rannsóknar er að kanna viðhorf 

kórmeðlima til kórastarfs og helstu ástæður þess að fólk syngur í kórum. 

 

Tekið skal fram að ykkur er hvorki skylt að svara könnuninni né einstökum 

spurningum en öll svör eru mjög vel þegin. Fullrar nafnleyndar er heitið, nöfn 

þátttakenda og þátttökukóra koma hvergi fram. 

 

 

1. HVORT ERTU KARL EÐA KONA?  
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Karl 

 Kona 

 

 

2. Í HVAÐA ALDURSFLOKKI ERT ÞÚ? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Eldri en 70 ára 

 61-70 ára 

 51-60 ára 

 41-50 ára 

 31-40 ára 

 21-30 ára 

 20 ára og yngri 
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3. HVER ER HJÚSKAPARSTAÐA ÞÍN? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Gift / kvæntur 

 Í sambúð 

 Í fjarbúð 

 Einhleyp/ur 

 Ekkja / ekkjumaður 

 
Ef þú ert gift/kvæntur/í sambúð/fjarbúð: Leggur maki þinn stund á kórsöng? 

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Já, maki minn er í sama kór og ég 

 Já, maki minn er í öðrum kór en ég 

 Nei 

 

 

4. HVAÐA MENNTUN HEFUR ÞÚ LOKIÐ?  
Vinsamlegast merktu við hæstu prófgráðu 

 Grunnskólaprófi eða sambærilegu 

 Starfsnámi, öðru en iðnnámi (t.d. sjúkraliðanámi, námi í 

lögregluskóla) 

 Iðnnámi (t.d. sveinsprófi, meistaraprófi) 

 Bóklegu framhaldsnámi (t.d. stúdentsprófi, verslunarprófi) 

 Sérnámi á háskólastigi (t.d. kennaraprófi ekki B.ed., myndilstarnámi) 

 Háskólagráðu í grunnnámi (t.d. B.A., B.S., B.Ed. o.s.frv) 

 Háskólagráðu á framhaldsstigi (M.A., M.Sc., M.Ed., MBA eða 

sambærilegt) 

 Doktorsgráðu 

 Veit ekki 

 Öðru námi, þá hverju?______________________________________ 
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5. HVAÐA TÓNLISTARMENNTUN HEFUR ÞÚ LOKIÐ?  
Vinsamlegast merktu við hæstu menntun / prófgráðu 

 Einkatímar á hljóðfæri eða í söng 

Ef þessi möguleiki er valinn, hversu mörg ár?________________  

 Stutt námskeið í söng og/eða hljóðfæraleik 

 Tónlistarskóli – Grunnnám (1.-3. stig) 

 Tónlistarskóli – Miðnám (4.–6. stig) 

 Tónlistarskóli – Framhaldsnám (7. – 8. stig) 

 Háskólamenntun – B.Mus. 

 Háskólamenntun – M.Mus. 

 Doktorsnám 

 Engin tónlistarmenntun 

 Veit ekki 

 Öðru tónlistarnámi, þá hverju? _______________________________ 

 

 

6. Í HVERSU MÖRGUM KÓRUM HEFUR ÞÚ SUNGIÐ? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 1-3 kórum 

 4-6 kórum 

 7-10 kórum 

 11 kórum og fleiri  

 Veit ekki 
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7. Í HVERSU MÖRG ÁR HEFUR ÞÚ SUNGIÐ Í ÞEIM KÓR SEM ÞÚ SYNGUR 

MEÐ Í DAG? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Lengur en 50 ár 

 41-50 ár 

 31-40 ár 

 21-30 ár 

 16-20 ár 

 11-15 ár 

 6-10 ár 

 1-5 ár 

 Skemur en 1 ár 

 Veit ekki 

 

 

8. Í HVERSU MÖRG ÁR HEFUR ÞÚ SUNGIÐ SAMTALS Í KÓR/UM? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Lengur en 50 ár 

 41-50 ár 

 31-40 ár 

 21-30 ár 

 16-20 ár 

 11-15 ár 

 6-10 ár 

 1-5 ár 

 Skemur en 1 ár 

 Veit ekki 
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9. HVERSU MARGIR KÍLÓMETRAR ERU FRÁ HEIMILI ÞÍNU AÐ ÞEIM 

STAÐ ÞAR SEM KÓRINN ÆFIR AÐ JAFNAÐI? 

Vinsamlegast tilgreindu fjölda kílómetra _________________________ 
 

 

10. HVERSU MARGAR KÓRÆFINGAR ERU AÐ JAFNAÐI Á VIKU Í ÞEIM 

KÓR SEM ÞÚ SYNGUR MEÐ Í DAG?  
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Sjaldnar en einu sinni í viku 

 Einu sinni í viku 

 Tvisvar sinnum í viku 

 Þrisvar sinnum í viku 

 Fjórum sinnum í viku 

 Oftar en fjórum sinnum í viku 

 Veit ekki 

 

 

11. ERT ÞÚ Í FLEIRI EN EINUM KÓR?  
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Já 

 Nei 

 
Ef já, í hvers konar öðrum kór syngur þú?  

Vinsamlegast merktu við allt sem við á 

 Blönduðum, óháðum kór 

 Litlum kirkjukór (færri en 30 kórfélagar) 

 Stórum kirkjukór (fleiri en 30 kórfélagar) 

 Átthagakór 

 Vinnustaðakór 

 Atvinnumannakór (skipaður menntuðu tónlistarfólki) 

 Karlakór 

 Kvennakór 

 Kór eldri borgara 
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12. KANNT ÞÚ AÐ LESA NÓTUR?  
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Já, nokkuð vel 

 Já, ég get lesið nótur í lögum sem eru ekki mjög flókin 

 Já, ég get fylgt nótum ef ég fæ stuðning frá öðrum 

 Nei, ég get ekki lesið nótur 

 Veit ekki 

 

 

13. HVERS KONAR TÓNLIST HLUSTAR ÞÚ MEST Á? 
Vinsamlegast merktu við allt sem við á 

 Popptónlist (þ.m.t. diskó, nýbylgja, fönk ofl.) 

 Rokktónlist (þ.e. rokk, þungarokk ofl.) 

 Pönktónlist 

 Djasstónlist 

 Blústónlist 

 Söngleikjatónlist 

 Klassíska tónlist (þ.m.t. barokk, sinfóníur, óperutónlist, kammertónlist 

ofl.) 

 Aðra tónlist, hvaða?___________________________ 

 

 

14. HVERSU OFT HLUSTAR ÞÚ Á KÓRTÓNLIST AÐ UNDANSKILDUM ÞEIM 

KÓR/UM SEM ÞÚ SYNGUR Í?  
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Mjög oft 

 Nokkuð oft 

 Frekar sjaldan 

 Mjög sjaldan 

 Aldrei 
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15. HVERSU ÞÆGILEGT EÐA ÓÞÆGILEGT FINNST ÞÉR AÐ SYNGJA 

EIN/N?  
Vinsamlegast merktu við allt sem við á 

 Ég get sungið ein/n opinberlega 

 Ég get sungið ein/n fyrir framan kórfélaga mína 

 Ég get sungið ein/n fyrir framan fjölskyldu mína og vini 

 Ég get sungið ein/n í einrúmi, þegar enginn heyrir til 

 Ég er frekar feimin/n við að syngja ein/n, jafnvel í einrúmi 

 Ég er mjög feimin/n við að syngja ein/n, jafnvel í einrúmi 

 Ég syng alls ekki ein/n 

 

 

16. HVER AF EFTIRTÖLDUM ÞÁTTUM SKIPTIR MESTU MÁLI AÐ ÞÍNU 

MATI VARÐANDI KÓRSTARF ALMENNT? 
Gefðu eftirtöldum atriðum númer frá 1-4 eftir mikilvægi (það mikilvægasta er 

nr. 1 o.s.frv.) og skrifaðu númerið í reitina fyrir ofan atriðin 

 

 
  
       

Tónlistin,  

þ.e. lagaval 
Félagslífið 
í kórnum 

Persónulegir 

eiginleikar 

kórstjórnandans 

Tónlistarleg geta 

stjórnandans 

 

 

17. HVERSU MIKLU EÐA LITLU MÁLI SKIPTIR LAGAVALIÐ Í KÓRNUM 

AÐ ÞÍNU MATI?  

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Mjög miklu máli 

 Frekar miklu máli 

 Frekar litlu máli 

 Engu máli 

 Tek ekki afstöðu 
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18. HVERSU GOTT EÐA LÉLEGT FINNST ÞÉR ALMENNT LAGAVAL 

KÓRSINS? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Mjög gott 

 Frekar gott 

 Sæmilegt 

 Frekar lélegt 

 Mjög lélegt 

 Tek ekki afstöðu 

 

 

19. MYNDIR ÞÚ VILJA SYNGJA AÐRA TÓNLIST EN SUNGIN ER AÐ 

JAFNAÐI Í KÓRNUM? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Já 

 Nei 

 

Ef já, hvers konar tónlist?______________________________________________ 

 

 

20. HVERSU MIKLU EÐA LITLU MÁLI SKIPTI KÓRSTJÓRNANDINN 

ÞEGAR ÞÚ ÁKVAÐST AÐ GANGA TIL LIÐS VIÐ ÞANN KÓR SEM ÞÚ 

SYNGUR MEÐ Í DAG? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Mjög miklu máli 

 Frekar miklu máli 

 Frekar litlu máli 

 Engu máli 

 Tek ekki afstöðu 
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21. HVERSU MIKLU EÐA LITLU MÁLI SKIPTIR TÓNLISTARLEG GETA 

KÓRSTJÓRNANDANS AÐ ÞÍNU MATI ? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Mjög miklu máli 

 Frekar miklu máli 

 Frekar litlu máli 

 Engu máli 

 Tek ekki afstöðu 

 
 

22. HVERSU MIKLU EÐA LITLU MÁLI SKIPTA PERSÓNULEGIR 

EIGINLEIKAR KÓRSTJÓRNANDANS (Þ.E. ÚTGEISLUN OG 

SAMSKIPTAHÆFILEIKAR) AÐ ÞÍNU MATI? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Mjög miklu máli 

 Frekar miklu máli 

 Frekar litlu máli 

 Engu máli 

 Tek ekki afstöðu 

 

 

23. HVERSU MIKLU EÐA LITLU MÁLI SKIPTIR FÉLAGSSKAPURINN Í 

KÓRNUM AÐ ÞÍNU MATI? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Mjög miklu máli 

 Frekar miklu máli 

 Frekar litlu máli 

 Engu máli 

 Tek ekki afstöðu 
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24. HVERSU SAMMÁLA EÐA ÓSAMMÁLA ERTU EFTIRFARANDI 

FULLYRÐINGUM UM ÁSTÆÐUR ÞESS AÐ ÞÚ BYRJAÐIR Í ÞEIM KÓR 

SEM ÞÚ SYNGUR Í NÚNA? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverjum lið  

 

 
Mjög 

sammála 
Frekar 

sammála 
Hlutlaus 

Frekar 

ósammála 
Mjög 

ósammála 

Ég fæ mikla ánægju út úr 

því að syngja      
Kórinn er með prógramm 

sem er mér að skapi      

Ég vildi kynnast nýju fólki      
Það að vinur/kunningi 

syngur í kórnum hvatti mig 

til þátttöku í starfi kórsins 
     

Stjórnandinn hefur gott orð 

á sér      

Kórinn hefur gott orð á sér      
 
 

 

Annað, hvað? ________________________________________________________ 
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25. HVERSU SAMMÁLA EÐA ÓSAMMÁLA ERTU EFTIRFARANDI 

FULLYRÐINGUM UM HVAÐA ÞÝÐINGU ÞAÐ HEFUR FYRIR ÞIG 

PERSÓNULEGA AÐ TAKA ÞÁTT Í STARFI ÞESS KÓRS SEM ÞÚ SYNGUR 

Í NÚNA? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverjum lið 

 

 

 
Mjög 

sammála 
Frekar 

sammála 
Hlutlaus 

Frekar 

ósammála 
Mjög 

ósammála 

Kórsöngur veitir mér ákveðna 

lífsfyllingu      

Að syngja í kór hefur góð 

áhrif á mitt sjálfstraust      

Ég fæ útrás fyrir sköpunarþörf 

mína við að syngja í kór      

Ég fæ hvatningu frá 

kórstjóranum      

Ég fæ hvatningu frá mínum 

kórfélögum      

Ég fæ mikið út úr því að 

syngja á tónleikum / við 

athafnir 
     

Fyrir mér er það trúarleg 

reynsla að syngja í kór      

 
 

 

Annað, hvað? ________________________________________________________ 
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26. HVERSU OFT FER KÓRINN ÞINN Í TÓNLEIKAFERÐIR Á ÁRI AÐ 

JAFNAÐI.... 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hvorum flokki 

 

Innanlands 

 Sjaldnar en á tveggja ára fresti 

 Á tveggja ára fresti 

 Einu sinni á ári 

 Tvisvar á ári 

 Þrisvar á ári 

 Fjórum sinnum á ári 

 Fimm sinnum á ári eða oftar 

Ef þessi liður er valinn, hve oft?___________________ 

 

Erlendis 

 Sjaldnar en á tveggja ára fresti 

 Á tveggja ára fresti 

 Einu sinni á ári 

 Tvisvar á ári 

 Þrisvar á ári 

 Fjórum sinnum á ári 

 Fimm sinnum á ári eða oftar 

Ef þessi liður er valinn, hve oft?___________________ 
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27. HVERSU OFT HITTAST KÓRFÉLAGAR UTAN SÖNGÆFINGA OG 

TÓNLEIKA? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Einu sinni í viku eða oftar 

 Hálfsmánaðarlega 

 Einu sinni í mánuði  

 Sjaldnar en einu sinni í mánuði 

 Aldrei 

 Veit ekki 

 

 

28. UMGENGST ÞÚ KÓRFÉLAGA ÞÍNA UTAN SÖNGÆFINGA OG 

TÓNLEIKA? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Já  

 Nei 

 

Ef já, hversu oft að jafnaði? Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Einu sinni í viku eða oftar 

 Hálfsmánaðarlega 

 Einu sinni í mánuði  

 Sjaldnar en einu sinni í mánuði 

 Veit ekki 

 

 

29. FINNST ÞÉR ÞÁTTTAKA Í STARFI ÞÍNS KÓRS VERA HLUTI AF ÞÍNUM 

SAMFÉLAGSLEGU SKYLDUM? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika  

 Já, að öllu leyti 

 Já, að hluta 

 Nei, ekkert sérstaklega  

 Nei, alls ekki 

 Tek ekki afstöðu 
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30. HVERSU SAMMÁLA EÐA ÓSAMMÁLA ERTU EFTIRFARANDI 

FULLYRÐINGUM UM ÞINN KÓR?  
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverjum lið 

 
 

 
Mjög 

sammála 
Frekar 

sammála 
Hlutlaus 

Frekar 

ósammála 
Mjög 

ósammála 

Tónlistarleg færni 

stjórnandans er eins og best 

verður á kosið 
     

Það vantar fleira fólk í 

kórinn      

Söngprógrammið er 

fjölbreytt      

Félagslífið er gott      

Það er góður andi í kórnum      

 

 

31. MYNDIR ÞÚ FREKAR SYNGJA Í ÖÐRUM KÓR EF ÞÚ HEFÐIR KOST Á 

ÞVÍ? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Já  

 Nei 

 

Ef já, hvernig kór? Vinsamlegast merktu við allt sem við á 

 Blönduðum, óháðum kór 

 Litlum kirkjukór (Færri en 30 kórfélagar) 

 Stórum kirkjukór (fleiri en 30 kórfélagar) 

 Átthagakór 

 Vinnustaðakór 

 Atvinnumannakór (skipaður menntuðu tónlistarfólki) 

 Karlakór 

 Kvennakór 

 Kór eldri borgara 

 

Af hverju?___________________________________________________________ 
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32. LEGGUR ÞÚ STUND Á AÐRAR TÓMSTUNDIR FYRIR UTAN 

KÓRSÖNGINN?  
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Já  

 Nei 

 

Ef já, hvaða tómstundir? _________________________________________ 

 

 

33. HEFUR ÞÚ KOST Á AÐ STUNDA ANNAÐ ÁHUGAMÁL EN 

KÓRSÖNGINN? 
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

 Já, ég get valið um mörg áhugamál 

 Já, ég get valið um nokkur áhugamál 

 Nei, ég hef lítinn kost á því 

 Nei, ég hef engan kost á því 

 

 

34. MYNDIR ÞÚ TAKA ANNAÐ ÁHUGAMÁL FRAM YFIR KÓRSÖNGINN EF 

ÞÚ ÆTTIR KOST Á ÞVÍ?  
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika 

  

 Já  

 Nei 

 

Ef já, hvaða áhugamál? ____________________________________________ 
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HÉR ER VETTVANGUR FYRIR ATHUGASEMDIR OG ATRIÐI SEM EKKI HAFA 

KOMIÐ FRAM Í ÞESSARI SPURNINGAKÖNNUN SEM ÞÉR ÞYKIR ÁSTÆÐA TIL 

AÐ KOMA Á FRAMFÆRI UM EFTIRFARANDI ATRIÐI: 

 
TÓNLIST OG LAGAVAL KÓRSINS 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________ 

 

KÓRSTJÓRNANDINN OG HLUTVERK HANS 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________ 

 

FÉLAGSSTARFIÐ Í KÓRNUM 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________ 

 

ANNAÐ SEM YKKUR FINNST SKIPTA MÁLI 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________ 

 

 

 KÆRAR ÞAKKIR FYRIR ÞÁTTTÖKUNA  
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VIÐAUKI II - MYNDIR – VIÐBÓTARNIÐURSTÖÐUR 

 

 

Mynd A: Ég fæ mikla ánægju út úr því að syngja (Sp. 24A vs. sp. 1) 

 

 

 

 

Mynd B: Kórsöngur veitir mér ákveðna lífsfyllingu (Sp. 25A vs. sp. 1) 

 

81%

15%

1% 3%

89%

9%
1% 1%

Mjög sammála Frekar sammála Hlutlaus Svarar ekki

ÉG FÆ MIKLA ÁNÆGJU ÚT ÚR ÞVÍ AÐ SYNGJA

SKIPTING SVARA EFTIR KYNI

Karl Kona

49% 46%

1% 3%

62%

30%

3% 5%

Mjög sammála Frekar sammála Hlutlaus Svarar ekki

KÓRSÖNGUR VEITIR MÉR ÁKVEÐNA

LÍFSFYLLINGU

SKIPTING SVARA EFTIR KYNI

Karl Kona
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Mynd C: Að syngja í kór hefur góð áhrif á mitt sjálfstraust (Sp. 25B vs. Sp. 5) 

 

 

 

 

Mynd D: Hversu þægilegt eða óþægilegt finnst þér að syngja einn? (Sp. 15 A-C vs. sp. 1) 

 

 

80%

73%

86%

Einkatímar, námskeið, 1.-3. stig

4. - 8. stig, B.Mus og M.Mus

Engin tónlistarmenntun

AÐ SYNGJA Í KÓR HEFUR GÓÐ ÁHRIF Á MITT

SJÁLFSTRAUST

SKIPTING SVARA EFTIR TÓNLISTARMENNTUN

Frekar og mjög sammála

35%
30%

36%

28%

16%

43%

Ég get sungið ein/n 

opinberlega

Ég get sungið ein/n fyrir 

framan kórfélaga

Ég get sungið ein/n fyrir 

framan fjölskyldu mína og 

vini

AFSTAÐA KYNJANNA TIL EINSÖNGS

Karlar Konur



,,Af hverju syngur þú í kór?“             Lokaverkefni til MA prófs 

Sigrún Lilja Einarsdóttir  149 

 

Mynd E: Ég fæ mikið út úr því að syngja á tónleikum / við athafnir (Sp. 25F vs. sp. 1) 

 

 

 

 

Mynd F: Fyrir mér er það trúarleg reynsla að syngja í kór (Sp. 25G vs. sp. 1) 

 

 

33%
40%

15%

0% 1%

11%

43%
39%

9%
2% 0%

7%

Mjög 

sammála

Frekar 

sammála

Hlutlaus Frekar 

ósammála

Mjög 

ósammála

Svarar ekki

ÉG FÆ MIKIÐ ÚTÚR ÞVÍ AÐ SYNGJA Á

TÓNLEIKUM / VIÐ ATHAFNIR

SKIPTING SVARA EFTIR KYNI

Karl Kona

3%

17%

37%

12%

18%

12%11%

18%
22%

9%

30%

9%

Mjög sammála Frekar 

sammála

Hlutlaus Frekar 

ósammála

Mjög 

ósammála

Svarar ekki

FYRIR MÉR ER ÞAÐ TRÚARLEG REYNSLA AÐ

SYNGJA Í KÓR

SKIPTING SVARA EFTIR KYNI

Karl Kona
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Mynd G: Fyrir mér er það trúarleg reynsla að syngja í kór (Sp. 25G vs. sp. 2) 

 

 

 

 

Mynd H: Hversu miklu eða litlu máli skiptir félagsskapurinn í kórnum að þínu mati? (Sp. 23 

vs. sp. 1) 

 

 

21%

9%

3%
8%

4% 3%

17%

0%

22%

27%

18%

37%

8%

0%

Eldri en 70 

ára

61-70 ára 51-60 ára 41-50 ára 31-40 ára 21-30 ára 20 ára og 

yngri

FYRIR MÉR ER ÞAÐ TRÚARLEG REYNSLA AÐ SYNGJA Í KÓR

SKIPTING SVARA EFTIR ALDRI

Mjög sammála Frekar sammála

67%

27%

4% 1%

72%

26%

2% 1%

Mjög miklu máli Frekar miklu máli Frekar litlu máli Svarar ekki

HVERSU MIKLU EÐA LITLU MÁLI SKIPTIR

FÉLAGSSKAPURINN Í KÓRNUM AÐ ÞÍNU MATI? 

SKIPTING SVARA EFTIR KYNI

Karl Kona
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Mynd I: Það er góður andi í kórnum (Sp. 30E vs. sp. 1) 

 

 

 

 

Mynd J: Félagslífið er gott (Sp. 30D vs. sp. 1) 

 

 

60%

33%

2%
6%

73%

20%

4% 3%

Mjög sammála Frekar sammála Hlutlaus Svarar ekki

ÞAÐ ER GÓÐUR ANDI Í KÓRNUM

SKIPTING SVARA EFTIR KYNI

Karl Kona

37%
43%

9%
3%

0%

8%

53%

33%

9%

1% 1%
4%

Mjög 

sammála

Frekar 

sammála

Hlutlaus Frekar 

ósammála

Mjög 

ósammála

Svarar ekki

FÉLAGSLÍFIÐ ER GOTT

SKIPTING SVARA EFTIR KYNI

Karl Kona
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Mynd K: Ég vildi kynnast nýju fólki (Sp. 24C vs. sp. 1) 

 

 

 

 

Mynd L: Kórinn hefur gott orð á sér (Sp. 24F vs. sp. 1) 

 

20%

40%

22%

4% 3%

9%

35% 34%

21%

3% 1%

7%

Mjög 

sammála

Frekar 

sammála

Hlutlaus Frekar 

ósammála

Mjög 

ósammála

Svarar ekki

ÉG VILDI KYNNAST NÝJU FÓLKI

SKIPTING SVARA EFTIR KYNI

Karl Kona

38% 39%

10%

0% 1%

11%

47%

32%

15%

1% 0%
5%

Mjög 

sammála

Frekar 

sammála

Hlutlaus Frekar 

ósammála

Mjög 

ósammála

Svarar ekki

KÓRINN HEFUR GOTT ORÐ Á SÉR

SKIPTING SVARA EFTIR KYNI

Karl Kona
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Mynd M: Umgengst þú kórfélaga þína utan söngæfinga og tónleika? (Sp. 28A vs. sp. 1) 

 

 

 

 

Mynd N: Umgengst þú kórfélaga þína utan söngæfinga og tónleika?(Sp. 28A vs. sp. 2) 

 

 

74%

24%

2%

76%

20%

4%

Já Nei Svarar ekki

UMGENGST ÞÚ KÓRFÉLAGA ÞÍNA UTAN

SÖNGÆFINGA OG TÓNLEIKA? 

SKIPTING SVARA EFTIR KYNI

Karl Kona

67% 69% 64%

80% 85% 84%
75%

17%
28% 30%

20% 15% 16%
25%

17%
3% 6%

0% 0% 0% 0%

Eldri en 70 

ára

61-70 ára 51-60 ára 41-50 ára 31-40 ára 21-30 ára 20 ára og 

yngri

UMGENGST ÞÚ KÓRFÉLAGA ÞÍNA UTAN

SÖNGÆFINGA OG TÓNLEIKA? 

SKIPTING SVARA EFTIR ALDRI

Já Nei Svarar ekki
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Mynd O: Umgengst þú kórfélaga þína utan söngæfinga og tónleika? (Sp. 28A vs. sp. 3) 

 

 

 

 

Mynd P: Umgengst þú kórfélaga þína utan söngæfinga og tónleika? (Sp. 28A vs. sp. 5) 

 

 

78%
68%

75%
81%

45%

18%

32%
25%

17%

36%

4% 0% 0% 2%

18%

Gift/kvæntur Í sambúð Í fjarbúð Einhleyp/ur Ekkja / 

ekkjumaður

UMGENGST ÞÚ KÓRFÉLAGA ÞÍNA UTAN

SÖNGÆFINGA OG TÓNLEIKA? 

SKIPTING SVARA EFTIR HJÚSKAPARSTÖÐU

Já Nei Svarar ekki

74% 75% 78%

20% 25% 20%

5% 0% 2%

Einkatímar, stutt námskeið, 

1.-3. stig)

4.-8. stig, B.Mus og M.Mus Engin tónlistarmenntun

UMGENGST ÞÚ KÓRFÉLAGA ÞÍNA UTAN

SÖNGÆFINGA OG TÓNLEIKA? 

SKIPTING SVARA EFTIR TÓNLISTARMENNTUN

Já Nei Svarar ekki
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Mynd Q: Ég fæ hvatningu frá mínum kórfélögum (Sp. 25E vs. sp. 1) 

 

 

 

 

Mynd R: Ég fæ hvatningu frá mínum kórfélögum (Sp. 25E vs. sp. 2) 

 

 

15%

36%
34%

3%
1%

11%

29%
32%

26%

3%
0%

9%

Mjög 

sammála

Frekar 

sammála

Hlutlaus Frekar 

ósammála

Mjög 

ósammála

Svarar ekki

ÉG FÆ HVATNINGU FRÁ MÍNUM KÓRFÉLÖGUM

SKIPTING SVARA EFTIR KYNI

Karl Kona

33%

53%
48%

55%

78%

62%

75%

Eldri en 70 

ára

61-70 ára 51-60 ára 41-50 ára 31-40 ára 21-30 ára 20 ára og 

yngri

ÉG FÆ HVATNINGU FRÁ MÍNUM KÓRFÉLÖGUM

SKIPTING SVARA EFTIR ALDRI

Frekar og mjög sammála
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Mynd S:: Ég fæ hvatningu frá mínum kórfélögum (Sp. 25E vs. sp. 5) 

 

 

 

 

Mynd T: Hvers konar tónlist hlustar þú mest á?(Sp. 13G vs. sp. 1) 

 

 

19%
21%

19%

31% 31%
35%

Einkatímar, stutt námskeið, 

1.-3. stig)

4.-8. stig, B.Mus og M.Mus Engin tónlistarmenntun

ÉG FÆ HVATNINGU FRÁ MÍNUM KÓRFÉLÖGUM

SKIPTING SVARA EFTIR TÓNLISTARMENNTUN

Mjög sammála Frekar sammála

56% 57%

44% 43%

Karl Kona

KLASSÍSK TÓNLIST

SKIPTING SVARA EFTIR KYNI

Merkir við Merkir ekki við
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Mynd U: Hversu miklu eða litlu máli skiptir lagavalið í kórnum að þínu mati?  

(Sp. 17 vs. sp. 1) 

 

 

 

 

Mynd V: Hversu gott eða lélegt finnst þér almennt lagaval kórsins? (Sp. 18 vs. sp. 1)) 

 

 

39%

52%

8%
0% 1%

47%
40%

10%

1% 2%

Mjög miklu 

máli

Frekar miklu 

máli

Frekar litlu máli Engu máli Tek ekki afstöðu

HVERSU MIKLU EÐA LITLU MÁLI SKIPTIR

LAGAVALIÐ Í KÓRNUM AÐ ÞÍNU MATI? 

SKIPTING SVARA EFTIR KYNI

Karl Kona

28%

65%

7%
0%

33%

57%

9%

1%

Mjög gott Frekar gott Sæmilegt Svarar ekki

HVERSU GOTT EÐA LÉLEGT FINNST ÞÉR

ALMENNT LAGAVAL KÓRSINS? 

SKIPTING SVARA EFTIR KYNI

Karl Kona
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Mynd W: Söngprógrammið er fjölbreytt (Sp. 30C vs. sp. 1) 

 

 

 

 

Mynd X: Myndir þú vilja syngja aðra tónlist en sungin er að jafnaði í kórnum? (Sp. 19 vs. sp. 

2) 
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MYNDIR ÞÚ VILJA SYNGJA AÐRA TÓNLIST EN

SUNGIN ER AÐ JAFNAÐI Í KÓRNUM? 

SKIPTING SVARA EFTIR ALDRI

Já Nei Svarar ekki
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Mynd Y: Myndir þú vilja syngja aðra tónlist en sungin er að jafnaði í kórnum? (Sp. 19 vs. sp. 

4) 

 

 

 

 

Mynd Z: Myndir þú vilja syngja aðra tónlist en sungin er að jafnaði í kórnum? (Sp. 19 vs. sp. 

5) 
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34%
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Já Nei Svarar ekki
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Mynd Þ: Hversu miklu eða litlu máli skipti kórstjórnandinn þegar þú ákvaðst að ganga til 

liðs við þann kór sem þú syngur með í dag? (Sp. 20 vs. sp. 1) 

 

 

 

 

Mynd Æ: Hversu miklu eða litlu máli skipti kórstjórnandinn þegar þú ákvaðst að ganga til 

liðs við þann kór sem þú syngur með í dag? (Sp. 20 vs. sp. 2) 
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ÞEGAR ÞÚ ÁKVAÐST AÐ GANGA TIL LIÐS VIÐ ÞANN KÓR SEM

ÞÚ SYNGUR MEÐ Í DAG? 
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Mynd Ö: Hversu miklu eða litlu máli skipti kórstjórnandinn þegar þú ákvaðst að ganga til 

liðs við þann kór sem þú syngur með í dag? (sp. 20 vs. sp. 4) 

 

 

 

 

Mynd A2: Hversu miklu eða litlu máli skipti kórstjórnandinn þegar þú ákvaðst að ganga til 

liðs við þann kór sem þú syngur með í dag? (Sp. 20 vs. sp. 5) 
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Mynd B2: Stjórnandinn hefur gott orð á sér (Sp. 24E vs. sp. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd C2: Hversu miklu eða litlu máli skipta persónulegir eiginleikar kórstjórnandans (þ.e. 

útgeislun og samskiptahæfileikar) að þínu mati? (Sp. 22 vs. sp. 1) 
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Mynd D2: Ég fæ hvatningu frá kórstjóranum (Sp. 25D vs. sp. 1) 

 

 

 

 

Mynd E2: Ég fæ hvatningu frá kórstjóranum (Sp. 25D vs. sp. 4) 
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Mynd E2: Ég fæ hvatningu frá kórstjóranum (Sp. 25D vs. sp. 5) 

 

 

 

 

Mynd F2:  Hversu miklu eða litlu máli skiptir tónlistarleg geta kórstjórnandans að þínu 

mati? (Sp. 21 vs. sp. 1) 
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Mynd G2: Tónlistarleg færni stjórnandans er eins og best verður á kosið (Sp. 30A vs. sp. 1) 
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