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Útdráttur 

Í þessari ritgerð eru ungar dramatískar raddir skoðaðar og að hvaða leiti þær eru frábrugnar 

léttari röddum hins klassíska söngheims. Einnig er farið yfir hvernig gott getur verið fyrir þá 

sem eru með þessa raddgerð að vinna með eigin rödd og hvað býður hins dramatíska 

söngvara eftir skólagöngu. Aðferð listrannsókna var beitt við þessa rannsókn og uppsetning 

rannsóknarinnar styðst við rannsóknarform 4R. Eigindlegar aðferðir voru notaðar við öflun 

upplýsinga. Tekin voru tvö viðtöl, annars vegar við söngkennarann Ryan Driscoll og hins 

vegar við hetjutenórinn Stuart Skelton. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að ég sem 

nemandi í mínu ferli hef komist að ýmsum upplýsingum sem hjálpa mér sem nemandi að 

læra inn á mína rödd sem dramatískur sópran. Þessar upplýsingar koma m.a. inn á loftflæði, 

þolinmæði, þroska raddarinnar og hvernig æskilegt er að leiðbeina stórum röddum eða 

meðtaka upplýsingar sem nemandi. Rannóknin lýsir persónulegu ferli en mun vonandi koma 

að góðum notum í samfélagi söngvara, söngnema og söngkennara í samhengi við 

söngtækni, söngkennslu og námsferil söngvara og þar sem þetta efni er ekki til aðgengilegt 

á íslensku, þ.e.a.s. rannsókn hjá nemanda með dramatíska rödd sem leitar svara og 

þekkingar. Það sem gagnast mér er t.d. að hafa vitneskjuna um að stórar raddir eru með 

stærri raddbönd en léttari raddir og að líkaminn, t.d. lungu, þurfa að þroskast að stærð 

raddbandanna. Jafnvægi loftflæðis og þolinmæði er með mikilvægustu verkfærum. 

Mikilvægt er fyrir nemendur með dramatískar raddir að finna lagaval við hæfi en byrja ekki 

of snemma að syngja of hálfeyga tónlist. Algengt er að dramatískar raddir byrji að syngja 

opinberlega eftir þrítugt og eiga þá eftir að halda áfram að þroskast næstu tvo áratugi en 

mikið af hlutverkum og verkefnum geta orðið á vegi þessara söngvara. Reynsla viðmælanda 

og aðrar heimildir sýna að kennsla með jákvæðu andrúmslofti býður uppá mestu 

framfaririnar. 

 

 

 

 

 

Inngangur 

Ég kynntist klassískum söng 16 ára gömul þegar ég flutti til Reykjavíkur til að hefja nám í 

menntaskóla. Þá byrjaði ég í Gradualekór Langholtskirkju undir leiðsögn Jóns Stefánssonar 

sem bauð mér um leið að hefja söngnám á vegum kórskólans en ég hóf þá nám hjá Ólöfu 
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Kolbrúnu Harðardóttur. Í kórnum varð röddin mín fljótt háværari og stærri en aðrar raddir 

þannig að kórstjórinn þurfti sérstaklega að tala við mig og biðja mig um að syngja lægra fyrir 

hljómgæði kórsins. Ég þótti fljótt fá létta rödd með fallegan glans eins og Ólöf tjáði mér sjálf 

en í kringum tvítugt þótti ég léttur hár sópran með dramatísku ívafi. Þá fannst mér ekkert 

mál að halda t.d. háa d-inu léttu og lengi en ég upplifði söngröddina mína létta, frjálsa og 

ljóðræna (e.lyric). Þegar talað er um að raddir séu dramatískar er átt við að þær séu stórar, 

þ.e.a.s. hljómmiklar eða háværar1. Ólöf var kennarinn minn næstu 6 árin eða þangað til ég 

fékk slæman astma sem gerði það að verkum að röddin mín breyttist til muna á slæman hátt 

þar sem ég gat ekki andað rétt og astmalyf hafa áhrif á raddböndin. Taldi ég því best að 

stoppa og ná tökum á astmanum áður en ég héldi áfram, sem er það sem ég gerði. Ég 

stoppaði söngnámið mitt í þrjú ár en nýtti þau m.a. í það að vinna mér í haginn með því að 

flytja til Vínarborgar í einn vetur þar sem ég lærði þýsku, sem er mjög mikilvæg óperusviðinu 

sem ég stefndi allan tíman að, og nam nokkur bókleg fög við Tónlistarháskólann í Vínarborg. 

Þegar heim kom fannst mér ég tilbúin að hefja söngnám aftur en ég hafði náð tökum á 

astmanum þannig að ég var orðin nánast lyfjalaus og búin að fá grænt ljós frá háls-, nef- og 

eyrnalækni að allt liti vel út og ekkert ætti að vera mér til fyrirstöðu. Ég hóf nám við 

Listaháskóla Íslands haustið 2018 aftur undir leiðsögn Ólafar Kolbrúnar en líka Þóru 

Einarsdóttur, Hönnu Dóru Sturludóttur og Kristins Sigmundssonar. Þegar ég byrjaði að 

syngja aftur brá mér en röddin mín hafði gerbreyst og stækkað til muna svo ég þurfti að 

tileinka mér allt aðra raddtækni en ég hafði áður kynnst. Sem ungur dramatískur sópran hef 

ég rekið mig á það að ekki allir kennarar virðast vita hvernig sé best að leiðbeina rödd minni. 

Stærri raddir virðast sjaldgjæfari og einhver öðruvísi fræði virðist liggja á bak við það hvernig 

best sé að leiðbeina ungum dramatískum röddum. Sumir vilja meina að stórar raddir séu 

lengur að þroskast og ná því ekki að blómstra almennilega fyrr en seint miðað við aðrar 

léttari raddgerðir. Því langar mig að skoða hvað er það sem gerir dramatískar raddir 

frábrugnari léttari röddum og hvernig er best að vinna með þær? Með þessari ritgerð ætla 

ég að fara í ákveðna sjálfsskoðun og reyna að auka skilning minn á mínu hljóðfæri um leið 

og ég varpa ljósi á þetta ferli sem það að læra söng er. Við skrifin ætla ég að nota aðferð 

listrannsókna. 

 

 

 
1Dolora Zajick, ,,What is a Dramatic voice.” 
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Aðferðarfræði 

Í þessu rannsóknarferli styðst ég við aðferð listrannsókna (e. artistic research) en 

listrannsókn hefur verið að ryðja sér til rúms sem rannsóknaraðferð undanfarin ár. Eðli 

listrannsókna lýsir sér þannig að listamenn framkvæmi rannsóknir á ferli þar sem þeir sjálfir 

gagnrýna og skoða sína eigin vinnu með þeirri ætlun að kunngera nútíma menningu með 

opnum hætti með eigindlegum eða megindlegum aðferðum.2 Að þessari fræði mun ég 

aðlaga mína rannsókn á röddinni minni sem og ég mun styðjast við uppsetningu 

ritgerðarinnar með rannsóknarformi 4R sem er rannsóknarform í nokkrum skrefum. Fyrst er 

vandamálið lagt fram og útskýrt afhverju það skiptir máli, næst tengir sá sem framkvæmir 

rannsóknina efnið við eitthvað persónulegt og rannsóknin því skrifuð út frá viðkomandi aðila. 

Þá eru helstu vandamál útskýrð og síðasta skrefið útskýrir hvernig betrumbæta mætti 

framtíðar viðbrögð við þessum vandamálum 3. Ég ætla að framkvæma þessa rannsókn þar 

sem mér finnst það vera nauðsynlegt sem nemandi að hafa djúpan skilning á mínu hljóðfæri 

og kunna að vinna með það í hvaða aðstæðum sem eru. Einnig tel ég mikilvægt að geta 

brugðist við kvillum með sjálfstæðri hugsun og vinnu. Við þessa rannsókn tók ég opin viðtöl 

samkvæmt eigindlegri aðferðafræði, greindi þau og bar saman við upplýsingar úr ýmsum 

heimildum. 

 

 

 

 

 

Um mig: Upphaf gagnrýnnar hugsunar á eigin rödd 

Þegar ég hóf aftur söngnám, þá við Listaháskólann, byrjaði ég mikið til fá grunni með 

söngtækni þar sem astminn hafði haft mikið að segja og röddin mín breyst til muna. Eftir því 

sem ég náði betri tökum á röddinni minni kom alltaf skýrar í ljós að röddin mín væri stór og 

mér fannst alltaf smá vandamál að finna eitthvað til að syngja þar sem röddin mín var bæði 

stór og átti langt í land með söngtækni. Ég byrjaði, í samráði við kennara mína, að vinna 

mest í miðsviðinu með ljóðum og aríum og reyndi að vera dugleg að æfa mig. Í þeim 

æfingum notaðist ég við raddæfingar frá kennurunum mínum sem mér fannst henta, æfði 

 
2Mika Hanula, Juha Suoranta, Tere Vadén, ,,The Current Situation in Artistic Research,” 10-11. 
3 http://www.transformative121.com/l-and-t-resources/ 
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ljóð og aríur sem lágu vel fyrir röddina og hugsaði mikið um hvernig ég væri að móta röddina 

mína. Til stuðnings tók ég upp alla söngtíma og hlustaði á þá af gagnrýnum hug. Í dag er 

röddin mín öll að lenda á réttum stað, ef svo má til orða taka. Mér finnst ég loksins geta 

sungið án þess að finnast ég hljóma illa. Í dag finnst mér ég ekki hljóma eins og neinn annar 

nemandi í kringum mig og ég syng ekki það sama og aðrir í kringum mig. Þess vegna vakna 

upp spurningar. Afhverju er ég öðruvísi? Afhverju er of snemmt fyrir mig að syngja ljóð og 

aríur sem ættu að koma til með að henta minni rödd og mun mögulega koma til með að 

syngja á mínum ferli? Til þess að hjálpa mér að skilja betur og fá svör við þessum 

vangaveltum tók ég viðtöl við Ryan Driscoll, sem er sem er virtur söngkennari og deildarstjóri 

söngdeildarinnar í Sviðslistaháskólanum í Colorado, Bandaríkjunum 4, og Stuart Skelton, 

vel þekktur hetjutenór með dramatíska rödd og þekkir því ferlið að vinna sig í gegnum 

þroskastig raddarinnar sem nemandi5. Sem og að leita mér upplýsinga í bók eftir David 

Jones og aðrar fræðigreinar. 

 

 

 

 

 

Dramatískar raddir og lífið 

,,Dramatískar raddir eru dramatískar vegna þess að þær eru með stærri og þykkari 

raddbönd, það virðist því vera að líkaminn og lungun þurfa að þroskast að því að geta ráðið 

við röddina. Þær þurfa meira loftlæði til að halda titringi (e.vibration) raddbandanna í 

heilbrigðu jafnvægi.”6, þetta segir Ryan Driscoll, söngkennari, í því viðtali sem ég tók við 

hann. Við þetta styðst einnig Stuart Skelton í viðtali mínu við hann.  

 

Raddir þroskast á mismunandi vegu, það er vitað. Ég ræddi við Driscoll en okkar samtal 

byrjar þannig að hann segir mér að hann finni mun á því að kenna stórum röddum 

samanborið við minni raddir. ,,Ég reyni að sleppa því að setja nemendur í kassa: Þetta er 

 
4 CV Ryan Driscoll: https://arts.unco.edu/theatre/faculty-staff/driscoll-ryan.aspx  
5 CV Stuart Skelton: http://www.stuartskelton.com/biography/ 
6 ,,bigger voices have bigger vocal folds so it’s almost as if their bodies have to develop around 
that and their lungs have to develop around that. They need more airflow to keep the vibration of 
the vocal folds in healthy balance.” Ryan Driscoll, viðtal. Þýðing eftir höfund. 

https://arts.unco.edu/theatre/faculty-staff/driscoll-ryan.aspx
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stór rödd, þetta er mezzo, þetta er tenór. Ég reyni að vinna með einstaklingnum og hver 

einstaklingur er með mismunandi hluti til að vinna að”7.  Driscoll segir að loftflæði geti oft 

verið sameiginlegt vandamál hjá dramatískum röddum vegna stærðar raddbandanna þegar 

spurður hvort raddhópar eigi það til að vera með svipuð vandamál en hann segist stundum 

sjá svipað munstur vandamála hjá raddhópum.  

 

 Sérstaklega í klassískum söng er mikilvægt hjá smærri röddum að passa að þær 

haldi sér í höfuðrödd þar sem það er auðveldara fyrir þær raddir að festast í blandaðari 

tækni. Með stærri raddir er auðveldara að veita því skilning að vegna þess að röddin er svo 

stór verður sennilega alltaf aðeins meiri tenging (milli raddbandanna) miðað við léttari raddir 

af því að massi raddbandanna er þeim mun stærri. Til þess að vinna með það er loftflæði 

lykillinn til að passa að þú sért að hreyfa raddböndin með eins miklu heilbrigðu loftflæði og 

mögulegt er.8 

 

 

Loftflæði 
Þar sem loftflæði virðist vera gegnumgangandi munstur í þeirri rannsókn sem ég 

framkvæmdi um efnið finnst mér réttast að hafa sér kafla um það efni en það mun 

óhjákvæmilega koma fyrir í fleiri köflum í þessari rannsókn. Skelton segir einmitt mjög 

svipaða hluti og Driscoll. Skelton og Driscoll þekkja báðir til þess að dramatískari raddir eigi 

til að vera lengur að þroskast miðað við minni raddir, þó það sé ekki alltaf tilfellið. Ryan vill 

meina að ástæðan fyrir þessu langa þroskatímabili sé missamræmi líkamans, þegar 

raddböndin eru stærri þarf sterkari lungu til að stjórna jöfnu loftflæði gegnum raddböndin og 

það er þjálfun og þroski sem gerir söngvurum kleift að ráða við þessi stóru raddbönd og 

loftflæðið sem þarf til. Þetta tekur einfaldlega tíma.  

 

Ég spurði Driscoll hvort hann gæti deilt með mér nokkrum æfingum sem gætu hjálpað 

loftflæðinu að komast í jafnvægi. Til þess notar hann æfingar eins og að setja vísifingur á 

 
7 ,,I come from the school of thought that I try not to define anyone from that’s a big voice, that’s a 
small voice, that’s a mezzo, that’s a tenor. I try to work with the individual. Every person has a 

different thing to work on.” Ryan Driscoll, viðtal. Þýðing eftir höfund. 
8,, Especially in classical singing it’s important with smaller voices to make sure they stay in a head 
voice because it’s easier for them to get in a mix. With a bigger voice you almost really understand 
the fact that because the voice is so big there is probably always going to be a little more contact 
than a lighter smaller voice because the vocal folds mass is so much bigger. And so for that like 
I’ve said a number of times airflow is key to make sure that you’re moving the folds with as much 
healthy airflow as possible.” Ryan Driscoll, viðtal. Þýðing eftir höfund. 
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lokaðar varir og blása lofti út í kinnar og varir þannig að smá loft þrýstist út á milli lokaðara 

varanna. Síðan bætir söngvarinn rödd inn á loftflæðið án þess að stoppa, sleppir svo 

fingrinum og án þess að anda á milli syngur nemandinn ú-í á hverri nótu fimmund niður. 

Þetta má gera á ágætum hraða, ekki of hægt. Einnig bendir hann á svipaða æfingu en þá 

er munnur og loft í sömu stöðu nema hendin fer á og af vörunum til skiptis frekar hratt til að 

loka og opna fyrir loftflæðið. Þessa æfingu hef ég sjálf mikið notað með mjög áhrifaríkum 

niðurstöðum.  

 

 Þessir hlutir eru mjög gagnlegir, þær (æfingarnar) búa til smá loftmótspyrnu, smá 

þrýsting rétt á bak við varirnar. Þú byggir upp mikinn þrýsting akkurat hér (segir hann og 

bendir á munnsvæðið), þegar þú svo sleppir (þrýstingnum), kemur loftið allt flæðandi út og 

léttir á loftflæðinu. Svo loftflæðisæfingar eru mjög, mjög hjálpsamar fyrir stærri raddir, oftast.9 

 

Til að styðjast við það sem Driscoll og Skelton hafa að segja um loftflæði er gaman að vitna 

í raddfræðinginn Ingo Titze en hann fann upp æfingu sem ég hef sjálf mikið notað en hún er 

sambærileg æfingum Driscoll. Þessi æfing felst í því að syngja í gegnum rör. Hún jafnar 

loftflæðið og virkar eins og æfingar Driscoll með þrýsting loftsins á bak við varirnar þar sem 

aðeins takmarkað loft kemst út í gegnum rörið í einu.10 Þessi æfing virkar t.d. vel fyrir mig 

sjálfa ef ég á í vandræðum með einhvern ákveðinn stað í verki. Þá syng ég 

vandamálasvæðið í verkinu í gegnum rörið nokkrum sinnum eða þar til loftflæðið jafnar sig 

og röddin finnur ekki lengur fyrir áreynslunni sem áður var til staðar. Þetta getur einnig haft 

slakandi áhrif tungu og kjálka, a.m.k. í mínu tilviki. 

 

 

 

 

 

 
9  ,, things like that are really beneficial, they create a little bit of collusion, a little bit of that pressure 
right behind the lips, you built up a lot of pressure right here (bendir á varir(munn)) so when you 
release it all the air just starts moving out, so airflow excercises are really really helpful for those 
larger voices, usually .” Ryan Driscoll, viðtal. Þýðing eftir höfund 
10 https://www.youtube.com/watch?v=0xYDvwvmBIM 

https://www.youtube.com/watch?v=0xYDvwvmBIM
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Heilræði fyrir dramatískar raddir 

Nú hef ég komist nokkru nær því hvert eitt helsta vandamál dramatískra radda er. Það er 

því kjörið að fara yfir nokkur heilræði sem Skelton, reyndur fyrrum nemandi með stóra rödd, 

deildi með mér. Skelton nefnir að fyrir unga dramatíska rödd sé mikilvægasta verkfærið 

þolinmæði og að vinna með kennurum sem eru þolinmóðir með þér. Þolinmæðin tengist 

þessari útskýringu Driscoll á því hvernig líkaminn, þá sérstaklega lungun, þurfa að þroskast 

og aðlagast röddinni vegna stærðar raddbandanna. Vegna þessa langa þroskatímabils vill 

Skelton meina að margir ætlist til þess að stórar raddir einfaldlega sitji úti í horni til þrítugs 

og hafi þar hljótt þar sem að tónlist sem samin er fyrir dramatískar raddir getur verið 

áhættusöm fyrir ungar raddir að syngja of snemma. Hætta er á að söngvarinn fari að beita 

sér vitlaust til að berast yfir píanó/hljómsveit en þetta vill hann meina að sé ekki rétt. Hann 

vill meina að það sé mikið af tónlist til fyrir ungar dramatískar raddir að syngja og hvetur 

unga söngvara til þess að vera forvitna um lagaval (e. repertoire). Samkvæmt Skelton liggur 

misskilningurinn í því að þó það sé varasamt að syngja megnið af dramatískri tónlist með 

hljómsveit er í góðu lagi að syngja hluta hennar með píanói. ,,Það er mín reynsla að ljóðrænn 

(e.lyric) söngmáti sé góður og þær dramatísku raddir sem syngji á ljóðrænan hátt virðast 

eiga hvað farsælastan feril.” 11 

 

 

Er eitthvað sem ber að varast sem nemandi með stóra rödd? 
Skelton gefur þau ráð að hlusta hvað mest á sig sjálfan og velja úr því sem kennarar segja, 

muna að í fyrsta sinn sem kennari heyrir í nemanda hefur hann enga hugmynd um hvernig 

hans vegferð hefur verið hingað til. Hann segir marga kennara reyna að minnka raddir eða 

stækka. Skelton segist hafa verið mjög heppin með söngkennara á sínum ferli sem allir 

heyrðu dramatíska möguleikann í röddinni og hvöttu hann áfram. Þó hafi það komið fyrir að 

hann hafi unnið með þekktum raddþjálfurum (e. coach) sem ekki þekktu til hans og sögðu 

hreint út að viðkomandi lagaval (e. repertoire) henti honum ekki. Hann hafi þá hreinlega 

klárað kennslustundina og ákveðið að hún hafi ekki verið honum gagnleg. ,,Þú segir 

auðvitað, allt í lagi, vinnur svo með einstaklingnum þennan tíma en ferð svo til 

 
11,,It’s my experience that lyric singing is good singing and those dramatic voices who sing lyrically 
seem to have successful careers.” Stuart Skelton, viðtal. Þýðing eftir höfund. 



11 

 

skipuleggjenda og segir ,,það er engin ástæða fyrir okkur að vinna aftur saman” því að ég 

er að fara að eyða tíma viðkomandi og hann mínum. Þeirra ráðleggingar eru ónothæfar.”13 

 

Hann segir að úti í heimi komi gjarnan raddþjálfarar frá stórum óperuhúsum til að vinna með 

nemendum. Þeir sjái þá t.d. kannski 26 eða 27 ára gamlan sópran syngja aríu Leonoru úr 

Fidelio eftir Beethoven og það fyrsta sem þeir hugsa er að viðkomandi ætti ekki að vera að 

syngja þessa aríu, sama hversu vel sópraninn syngur aríuna. Stuart bætir þó við glottandi 

að sennilega hafi þeir oftast rétt fyrir sér en það kemur fyrir að þeir hafi rangt fyrir sér. Þess 

vegna er mikilvægt að kunna að leggja mat á sjálfan sig og sína rödd og velja á hvað maður 

hlustar sem nemandi. Hann vill gefa þeim söngvurum sem enn eru í námi þau ráð að 

meðtaka einungis þær upplýsingar sem þeim finnst virka. Ef viðkomandi er að byrja í námi 

hvetur hann nemendur til að prófa allt, sama hverstu þveröfugt það hljómar á aðrar 

leiðbeiningar hingað til, en bægja því frá sér sem ekki virkar ,,Eina hlutverk þeirra sem kenna 

þér og þjálfa þig er að gera þig eins tilbúin fyrir feril sem söngvara og mögulegt er”.14 

Skelton vill meina að nemendur þurfi að vera frekar miskunnarlausir þegar að því kemur að 

velja og hafna á hvað er hlustað en það eru til kennarar sem segja að allt það sem þér hefur 

verið kennt hingað til sé vitleysa og að þú þurfir að byrja frá grunni. Hann segist vona að þeir 

kennarar séu á undanhaldi því, eins og Driscoll nefnir einnig, sé margt búið að breystast í 

kennslu síðan hann var nemandi.  

 

 

 

 

 

Ferli dramatískrar raddar: að hverju er stefnt? 

Ég hef farið yfir nokkur heilræði frá Driscoll og Skelton sem geta hjálpað til við heilbrigðan 

þroska raddarinnar. Í framhaldinu spyr ég sjálfa mig: að hverju er gott að stefna sem ung 

 
13,,you’d go okay, alright.. but then you’d work on it for that particular time .. then you’d go to the 
people organising this thing and say ,,there’s no point of us working together again”. because I’m 
gonna waist his time, he or she thinks my voice is going this direction.. their input is not gonna be 
useful.“ Stuart Skelton, viðtal. Þýðing eftir höfund. 
14,,The job of people who are teaching you and coaching you, the only job they have is to get you 
as best prepared for career as possible.” Stuart Skelton, viðtal. Þýðing eftir höfund. 
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dramatísk rödd? Hvað tekur við þegar byrjað er að syngja opinberlega og hvenær má búast 

við að það gerist ef þroskatímabilið er lengra en hjá öðrum raddhópum?  

 

Skelton segir að margir dramatískir sópranar byrji gjarnan á því að syngja hlutverk úr óperum 

eftir Mozart eins og hlutverk Fiordiligi úr Così fan tutte eða Contessu úr Brúðkaupi Fígarós 

en bendir þó á að Mozart geti verið mjög erfiður en hann skrifar einmitt afar krefjandi hlutverk 

fyrir stórar raddir og það er alls ekki fyrir alla dramatíska sóprana að syngja þessi hlutverk. 

Hann var sjálfur byrjaður að syngja Wagner hlutverk aðeins fyrir þrítugt og segir að hann 

hafi mögulega farið aðeins of geyst af stað en Richard Wagner samdi hvað mest óperur þar 

sem hljómsveitin er stór og hljómmikil. Tónlistin er rismikil, skrifuð á dramatískan hátt og  

þarf því dramatískar raddir til að syngja flest hlutverk í óperum Wagners en hann er 

frumkvöðull í því að semja tónlist þar sem söngvarar þurfa stóra rödd með mikið úthald.15. 

Sjálfur var Skelton komin vel af stað með að syngja hlutverk í óperum eftir Wagner uppúr 

þrítugu og nefnir þar Die Walküre og Lohengrin en einnig hlutverk úr Fidelio eftir Beethoven. 

Um fertugt hafi hann svo byrjað að syngja Tristan úr Tristan og Isolde eftir Wagner en hefur 

hann sungið það hlutverk oft á ári í mörg ár. Hann segist þurfa að passa sig að syngja 

hlutverkið þó í hæfilegu magni með það í huga að fara vel með röddina. Hann segist enn í 

dag fara í söngtíma hjá kennara sem hann treystir. Hann leitar til hans ef röddin er ekki upp 

á sitt besta eða ef hann á erfitt með einhvern stað í verki. Hann segist þó ekki vera að vinna 

að neinu ákveðnu tæknilegu með röddina í dag en notast við æfingar sem hann kallar Jóga 

fyrir röddina en þær æfingar eru einfaldar og gerðar til halda röddinni slakri og sveigjanlegri. 

,,Ég nota þessar æfingar til að athuga hvernig röddinni minni líður, bara til að passa að allt 

sé slakt og sveigjanlegt”.16 

 

Skelton bendir svo á að það sé mikilvægt fyrir mig og aðra unga söngvara í minni stöðu, að 

vinna með kennurum og fólki sem átta sig á því að mín rödd er ekki að fara að gera hluti 

strax sem aðrir 25 eða 26 ára gamlir sópranar geta. Mikilvægt sé að gera greinarmun á t.d. 

súbrettu og dramatískum sópran. Hann bendir á að 27 ára súbretta sé í dag að syngja þau 

hlutverk sem hún mun syngja restina af sínum söngferli. Dramatískur sópran byrjar að 

syngja hlutverk á sviði um þrítugt. Með aldrinum birtast svo ný hlutverk. ,,Við komumst á 

fimmtugsaldurinn og ennþá eru að birtast okkur ný hlutverk. Svo hlutir gerast seinna fyrir 

 
15,,A Brief History of Singing.” 
16,,I use theese excercises to check in with my voice, how it’s doing that particular day just to see if 
everything is loose and relaxed.” Stuart Skelton, viðtal. Þýðing eftir höfund. 
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okkur og þess vegna þurfum við að vinna með fólk í kringum okkur sem er þolinmótt og við 

þurfum að vera þolinmóð” 17 segir Stuart. 

 

 

 

 

 

Kennsla dramatískra radda 

Þá hef ég kannað vegferð nemanda með dramatíska rödd og rannsóknin leiðir mig nú að 

því að líta á vegferðina frá sjónarhorni kennara. Ég spurði Driscoll út í helstu ráð varðandi 

það að kenna dramatískum röddum. Eins og áður hefur komið fram bendir hann á það að 

fylgjast með loftflæðinu hjá dramatískum röddum og muna þolinmæði. Hann bendir á að 

allar raddir syngi á ólíkan hátt en það sé hlutverk kennarans að uppgötva hvað virki best 

fyrir þessa ákveðnu rödd. Það fyrsta sé að átta sig á því að kennarinn þarf að búa yfir ástríðu 

og þolinmæði fyrir nemandanum sem og að hann sé að vinna með rödd einhvers og 

einkenni. Hann segist vilja gefa þessi ráð öllum þeim sem vinni með söngnemendum óháð 

raddeinkenni.  

 

 Allir læra á mismunandi hátt og ég tel að það sé ekki þitt hlutverk sem kennari að fá 

einhvern til að gera eitthvað í fyrsta tímanum sem líkami þeirra er ekki tilbúin í ennþá. Ég tel 

það stærsta sem kennari þarf að gera er að læra hvernig á að byggja upp traust með 

nemandanum svo að nemandinn treysti kennaranum nóg til að gera hluti með þeim sem 

þeim finnst kannski ógnvekjandi.18 

 

Driscoll segir einnig að það sé aldrei hægt að kenna nemandanum um neitt, ábyrgðin sé 

alltaf á herðum kennarans og hvernig hann útskýrir. Einnig á kennarinn alltaf að skilja sitt 

eigið egó (e. ego) eftir utan kennslustofunnar. Ryan bendir á að kennslufræði sé í stöðugri 

 
17,, we get to our late 40s and suddenly we’re taking on new roles for the first time. So things 
happen later for us so the people around you have to be more patient and you have to be patient.” 
Stuart Skelton, viðtal. Þýðing eftir höfund. 
18,,Everyone learns differently, it is not your job to get someone to do something on the very first 
lesson if their body is not ready for it yet. I think one of the biggest things that a teacher has to 
learn how to do is to develop a trust with the student so the student trusts the teacher enough to do 
things that might feel scary to them.” Ryan Driscoll, viðtal. Þýðing eftir höfund. 
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þróun ,,Fyrir mér er (kennsla) það að hafa umburðarlyndi gagnvart nemandanum og vita að 

mitt hlutverk er að gera allt sem ég get til að frelsa röddina fyrir viðkomandi”.19 

 

 

David Jones: Raddþjálfun & -kennsla 
David Jones er vel þekktur á sviði kennslufræði söngs. Hann hefur gefið út eina bók og 

fjöldan allan af greinum um söngkennslu á sínum 30 ára ferli og nefnir hann hina dramatísku 

rödd þó nokkuð í sínum fræðum. Þegar ég renndi fyrst yfir bók Jones, A Modern Guide to 

Old World Singing, var athyglisvert að lesa það sama og Driscoll sagði mér í viðtali mínu við 

hann. Í bókinni talar David Jones um heilbrigt egó kennara og sjálfstraust en að kennarar 

sem finna fyrir innblæstri í kennslu hafi ánægju úr verkinu og geti deilt upplýsingum á 

jákvæðan hátt. Þetta séu þeir kennarar sem eigi möguleika á að vera framúrskarandi í 

starfi.20 Báðir nefndu þeir Driscoll og Jones einnig sálfræðina á bakvið sönginn en það á 

auðvitað við um alla söngvara, ekki bara dramatískar raddir. Jones segir mikilvægt að skapa 

jákvætt andrúmsloft í byrjun hvers söngtíma t.d. með því einfalda ráði að segja ,,gaman að 

sjá þig” eða ,,mikið lítur þú vel út í dag”. Ryan hinsvegar talar um að hann hafi tekið eftir því 

hjá sínum nemendum hversu miklar framfarir geti átt sér stað hjá nemanda þegar hann fær 

lengri tíma til að meðtaka upplýsingar t.d. í sumarfríi. Þó nemandi opni ekki munninn í 3 

mánuði til að syngja komi nemendur gjarnan úr sumarfríi endurnærðir og ánægðir að mati 

Ryans. Nemendur mæti þá með bros á vör, búnir að melta upplýsingar frá vetrinum áður og 

aldrei hafi heyrst jafn mikill munur á söng viðkomandi. Mér heyrist þeir Driscoll og Jones 

nokkurn veginn vera að segja það sama, að jákvæður og hamingjusamur einstaklingur taki 

betri framförum en sá sem sé óhamingjusamur og líði mögulega illa. Þess vegna sé 

mikilvægt að kennari skapi jákvætt andrúmsloft, sé spenntur að vinna með nemandanum og 

taki ábyrgð. Öryggi og traust komi út frá þessari stefnu til kennslu og þar af leiðandi framfarir 

og heilbrigði fyrir röddina, engin þvingun.  

 

Jones skrifaði grein sem nefnist Dramatíska röddin á þroskaskeiðinu21 og langar mig aðeins 

að fara yfir þá hluti sem hann greinir frá þar. Hann nefnir þar að kennarar og söngvarar sem 

vinni með þessar raddir þurfi að vita af áhættum, meta aðstæður og einblýna á heilbrigði 

raddarinnar. Jones nefnir sem dæmi Kirsten Flagstad, vel þekkta dramatíska söngkonu, sem 

 
19,,So to me it’s so much about just having compassion for this singer and knowing my job is to do 
everything that I can to unlock their voice for them.” Ryan Driscoll, viðtal. Þýðing eftir höfund. 
20 Jones, ,,Creating a Positive Learning Environment,” 245. 
21 ,,Voice teacher.” 
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hafi farið að finna fyrir raddvandamálum eftir að hafa átt farsælan feril í nokkurn tíma. Jones 

býr sjálfur yfir svipaðri reynslu en hjá þeim báðum var vandamálið ójafnvægi á loftflæði eða 

loftleki gegnum raddbönd sem leiddi til söngs úr hálsi (e. throat singing) og ómlauss söngs 

(e. non-resonace singing). Jones segir að á sínum ferli sem kennari sé hans reynsla sú að 

helsta vandamál dramatískra sóprana sé helst að finna ekki inn á jafnvægi lofts og 

stuðnings. Hann telur upp ýmis vandamál sem þetta getur orsakað m.a. að kjálki og tunga 

stífni upp, víbrató verður að vandamáli með t.d. pulsusöng (e. vocal wobble), tónar geta 

orðið óhreinir (e. intonation problems), úthald og fleira.22 Þetta er eitthvað sem ég sjálf 

kannast við þegar ójafnvægi hefur verið á loftflæði og stuðningi. Þá myndast pulsusöngur 

sem ég vil gjarnan forðast. Þykja mér loftflæðiæfingar, eins og röræfing Titze, vera gott 

hjálpartæki við þessu vandamáli. Jones segir að þegar þetta gerist fari áreynslan gjarnan í 

hálsinn og kjálkinn stífni en kjálkinn eigi alltaf að vera laus. Þetta geti svo leitt til þess að 

styrkleikabreitingar verði erfiðari fyrir söngvarann. Söngvarinn eigi því erfiðara með að skila 

tilfinningum tónlistarinnar frá sér.23 

 

Seinna í sömu grein vitnar Jones í sænsku söngkonuna Birgit Nilsson, eina helstu 

dramatísku sópransöngkonu allra tíma, sem sagði við ungan dramatískan sópran ,,mundu 

að þú færð hið afslappaða stóra hljóð frá þínu afslappaða litla hljóði”. Flagstad mun hafa 

tileinkað sér þetta er hún vann í gegnum sín raddvandamál en þetta virkar vel fyrir hina stóru 

rödd til að halda hálsinum opnum og afslöppuðum. Jones segir þetta stuðla að heilbrigði 

raddarinnar til lengri tíma.24 Ég hef sjálf unnið með mínum kennurum að þessu en þetta þýðir 

það að þú þjálfar upp einbeittan, afslappaðan tón í röddinni með því að byggja upp (litla) 

kjarna raddarinnar eða ljómann. Þetta fyrirbæri er hjá sumum þekkt á Íslandi sem litla 

kórröddin. 

 

Jones segir algengt hjá söngvurum að hlusta eftir hljómi raddarinnar í staðinn fyrir að treysta 

á tilfinninguna í raddbeitingunni. Sérstaklega stórar raddir heyri ekki hvernig röddin þeirra 

hljómar í raun og veru.25 Þetta kannast ég við sjálf, sem dæmi hef ég átt í vandræðum með 

víbradó þar sem ég í kennslustund með kennara upplifi mig syngja tón flatann en þá hljómar 

hann í eyrum kennarans með eðlilegu víbratói sem ég heyri hvorki né skynja þegar ég syng. 

Þegar ég hlusta á upptöku úr tímanum heyri ég víbradóið sem kennarinn heyrir og öðlast þá 

 
22 ,,Voice teacher.” 
23 ,,Voice teacher.” 
24 ,,Voice teacher.” 
25 ,,Voice teacher.” 
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dýpri skilning á tækninni sem kennd var í tímanum. Einnig er tilfinningin mín oft sú að þegar 

tekst að létta röddina þannig hún hljómi enn stærri út á við er upplifun mín þannig að hún 

hljómi lítil og sé lágvær. 

 

 

Raddæfingar David Jones 
Í áðurnefndri grein Jones telur hann upp nokkar æfingar sem hann telur að geti hjálpað 

dramatískum röddum.  Hann segir að söngvari geti ekki notað of mikið af lofti þegar sungið 

er á [ŋ], nefhljóð sem hljómar eins og ,,ng” í t.d. orðinu England, svo það gæti verið hjálplegt 

þeim sem eru með loftkenndar raddir en hann segir að í þessari æfingu þurfi tungan að vera 

breið þannig hún snerti jaxlana til beggja hliða. Jones tekur fram að hægt sé að syngja ,,ng” 

með lokuðum hálsi en það beri að varast þar sem þá geti raddvandamál myndast. Þessi 

æfing sé gerð til að syngja með þeirri tilfinningu að hálsinn sé opinn.26 

 

Jones vitnar enn og aftur í Flagstad sem segist hafa upplifað röddina sína þannig að röddin 

væri inni í öllum líkamanum. Þegar líkami hennar væri kræktur (e. hooked up) undir röddinni  

upplifði hún röddina út um allan líkama. Söngurinn væri þannig ekki ytri tilfinning en hún 

ímyndaði sér óm raddarinnar í öllum líkamanum.27 Þetta er enn eitt atriðið sem ég hef 

upplifað sjálf en mér finnst þetta persónulega ýta undir meiri jarðtengingu þannig að tónninn 

verður stöðugri með tengingu niður í líkamann. Einnig jafnar þessi hugsun röddina er hún 

færist milli neðsta sviðs og efsta sviðs en söngurinn er hugsaður alltaf áfram í staðinn fyrir 

upp eða niður. Röddin er því stöðugri. 

 

 

 

 

 

Umræðukafli 

Nú þegar búið er að fara yfir ýmis atriði í þroskaferli hinnar dramatísku raddar og hvert það 

þroskaferli leiðir er komið að því að skoða hvað þessi rannsókn hefur kennt mér. Í byrjun 

rannsóknarinnar hafði ég lítinn skilning á því afhverju mín rödd virðist lengur að þroskast og 

 
26 ,,Voice teacher.” 
27 ,,Voice teacher” 
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blómstra en aðrar raddir á mínum aldri. Mér fannst röddin mín til vandræða, að kennarar 

vissu oft ekki hvernig ætti að vinna með hana og ég skildi ekki almennilega hvert ég væri að 

stefna með minni rödd. Nú hef ég öðlast þann skilning á að líffræðin hefur mikið að segja á 

þroskaferlinu og lítið annað að gera en að sýna þolinmæði og vinna áfram með röddina eins 

og kennarar leiðbeina mér til um. Ég hef til mikils að hlakka og það er spennandi að vita af 

hlutverkum og verkefnum sem gætu orðið á mínum vegi í framtíðinni þó það sé flest eitthvað 

sem ég þarf að bíða nokkur ár með að byrja að syngja. Ég hef þó hvatningu frá Skelton að 

vera ekki feimin við að skoða lagaval og prófa mig áfram. Ég hef einnig betri skilning á því 

hvers vegna mín rödd er frábrugðin öðrum og er nú komin með tæki og tól til að vinna áfram 

með röddina á heilbrigðan máta. Spurt var í innganginum hvernig best væri að vinna með 

dramatískum röddum. Rannsóknin bendir til þess að það sé best að leiðbeina dramatískum 

röddum án þess að leggja áherslu á það að röddin sé endilega dramatísk, samkvæmt 

heilræðum Driscoll, en einblína hvað mest á loftflæði með fyrrnefndum æfingum en loftflæði 

er mjög mikilvægt þroskaferlinu til að líkaminn, þá sérstaklega lungu og þind mæti stærð 

raddbandanna í heilbrigðu jafnvægi. Sú vitneskja mun koma sér vel en mér finnst ég geta 

tengt flest mín vandamál við loftflæði. Sem nemandi er gott að heyra frá kennurum að það 

er jákvætt að vera meðvitaður um upplýsingar sem koma frá leiðbeinendum úr ýmsum 

áttum. Þ.e.a.s. kennarar og leiðbeinendur geta sagt margvíslega hluti sem ekki allir eiga við, 

þá sérstaklega kennarar eða leiðbeinendur sem hitta nemanda í fyrsta sinn og þekkja ekki 

þeirra vegferð hingað til. Því er í góðu lagi að leyfa öllum þannig athugasemdum að fara í 

gegnum síu áður en m ákveður að taka tilteknu ráði.  Dramatískar raddir byrja oftast ekki að 

syngja mikið opinberlega fyrr en eftir þrítugt en mikið af hlutverkum á óperusviðinu geta orðið 

á vegi dramatískra radda þar sem röddin heldur áfram að þroskast inná fimmtugsaldurinn. 

 

Upplýsingar sem ég fékk frá viðmælendum og í greinum eftir David Jones voru oft mjög 

sambærilegar og hvergi rakst ég á upplýsingar sem sköruðust á. Það finnst mér mjög 

athyglisvert og því viss sannfæring í þeim upplýsingum sem mér hefur tekist að finna í 

þessari rannsókn. Loftflæði er það atriði sem hefur staðið hvað mest uppúr í þessari 

rannsókn en öllum mínum heimildum virðast bera saman um það að jafnvægi á loftflæði sé 

sérstaklega mikilvægt fyrir stærri raddir. Þessi rannsókn hefur breytt viðhorfi mínu á þann 

hátt að ég hef mun dýpri skilning á hegðun raddar minnar og hvernig er best að meðhöndla 

vandamál, sem mörg tengjast loftflæði, og gerir mig því tilbúna í að takast á við vandamál 

uppá eigin spýtur. Ég hafði sem dæmi ekki gert mér grein fyrir mikilvægi loftflæðis en hafði 

fundið inn á það að æfingar á lofti virtust gera röddinni minni gott án þess að tengja það 
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endilega við að loftflæði væri það sem ég væri að þjálfa. Í samræmi við rannsóknarform 4R 

mun ég halda áfram að notast við þessar loftflæðiæfingar í framtíðinni og vonandi kynnir 

þessi rannsókn loftflæðiæfingar fyrir öðrum nemendum og kennurum sem vinna með stórar 

raddir. 

 

Í þessari rannsókn hef ég því komist að nýjum upplýsingum og fleiri spurningar vaknað. Ég 

er forvitnari um leiðir annara söngvara með dramatískar raddir og hvernig kennarar almennt 

afla sér þessara upplýsinga. Mér þætti forvitnilegt að kynna þetta efni fyrir nemendum og 

kennurum í tónlistar- og söngskólum á Íslandi og mögulega þannig komast að nýjum 

upplýsingum sem gætu þar leynst. Hægt væri að taka þessa rannsókn lengra, mögulega 

með viðfangsefnum til tilrauna svo hægt sé að rannsaka og staðfesta þannig niðurstöður 

þessarar rannsóknar í stærra samhengi og vonandi uppgötva eitthvað meira hvað varðar 

dramatískar raddir þar sem þessi rannsókn er ekki það víðfemd. 

 

Í lok þessarar rannsóknar langar mig að gera grein fyrir nokkrum heilráðum í viðbót sem ég 

hef sankað að mér frá mínum kennurum á síðustu árum sem nemandi með dramatíska rödd. 

Það sem hefur komið sér vel fyrir mig er t.d. það að hita mig alltaf vel upp áður en ég byrja 

að syngja og einblína þá vel á miðsvið og botn raddarinnar áður en ég hita upp efra sviðið. 

Léttari raddir eiga oft auðveldara með að syngja lítið eða jafnvel óupphitaðar en það að hita 

sig vel upp og móta röddina áður en ég byrja að syngja er hreint út sagt nauðsynlegt fyrir 

mig og mitt hljóðfæri, annars get ég ekki treyst röddinni að fullu og bý gjarnan til vandamál 

frekar en að gera röddinni eitthvað gott. Einnig hef ég fengið ábendingar um það að almenn 

vinna með miðsvið og botn geti skilað sér í framförum hjá dramatískum röddum. Þá get ég 

treyst því að hæðin sé til staðar líka en þarf ekki að þjálfa hana mikið sem getur verið hollt 

fyrir röddina. Ég hef fengið að heyra úr ýmsum áttum að það sé hættulegt fyrir dramatískar 

raddir að ætla að gera röddina minni en hún er. Þetta getur orsakað ranga raddbeitingu og 

leitt af sér alvarleg raddvandamál. Mér hefur oft verið bent á að mínar veiku nótur (e.piano) 

séu að öllum líkindum sterkar nótur (e. forte) hjá einhverjum öðrum, léttari sóprönum t.d. Því 

er gott að vera meðvitaður um stærð raddarinnar og vita af því að leiðbeinendur úr öllum 

áttum geta farið fram á það að ég minnki röddina fyrir eitthvað verkefni en þar sem það eekki 

hollt fyrir röddina og getur leitt af sér ýmsa kvilla er gott að vita hvar mörk raddarinnar liggja. 

 

Samkvæmt rannsóknarformi 4R enda ég þessa rannsókn á því hvernig þessi ritgerð mun 

nýtast í framtíðinni en þessi rannsókn hefur dýpkað skilning minn til muna á mínu hljóðfæri. 
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Mér finnst ég efldari nemandi með dýpri skilning á röddinni minni og hef nú ýmis tól 

meðferðis sem munu koma að góðum notum í mínu áframhaldandi námi. Sú þekking sem 

hefur myndast í þessari rannsókn minni sem dramatískur sópran í námi í leit að svörum og 

þekkingu sem snýr að mínu hljóðfæri kemur vonandi til með að nýtast sem einhversskonar 

leiðbeining eða hjálpartæki fyrir nemendur eða kennara í söngheimi Íslands en þetta efni er 

hvergi til aðgengilegt á Íslensku. Hér opinbera ég mína leit að þekkingu og skilningi og sýni 

hluta af mínu vinnuferli og vegferð út í lífið sem dramatískur sópran.  
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