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 Geta heyrnalausir notið tónlistar til jafns við þá sem heyra? 
 
 

 
 
"...Börn sem fá að vinna með og hlusta á tónlist með uppblásinni  
blöðru taka út sinn tilfinningalega þroska þótt þau geri það eftir  
öðrum leiðum en þau sem heyra. Þau læra að skynja heiminn á  
þennan hátt."  
 
"...þegar þau eru óróleg læt ég þau setjast hvert með sína uppblásnu 
blöðruna og spila svo fyrir þau hátt stillta tónlist. Þegar blaðran fer að 
titra slaka þau á." Anna Jóna Lárusdóttir  leikskólakennari  
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Fiðrildi í maganum, bjart framundan 

   Að hlusta með öðru en eyrunum 

 

 

Inngangur 

 

Árið 2005 kynntist ég Arnold, 12 ára og kennara hans, Hjördísi Önnu. Ég fékk þau til að 

taka þátt í verkefni með mér sem fólst í að Arnold spann tónlist með röddinni um leið og 

honum voru sýndar ólíkar myndir. Arnold söng á hverjum degi, nokkrar mínútur í senn, í 

tvær vikur og Hjördís Anna stjórnaði upptökum og valdi myndefnið. Þetta voru bæði 

ljósmyndir og videómyndir með fjölbreyttu efni, náttúrulífsmyndir, ævintýramyndir af 

ýmsum toga, fólk að syngja, leika og margt fleira. Við töluðum um það áður en farið var 

af stað, að röddin væri eins og hljóðfæri sem hægt væri að leika á. Með röddinni væri 

hægt að mynda mismunandi tóna, sterka, veika og einnig mismunandi áhrifaríka eftir því 

hvernig maður hugsar þegar þeir eru myndaðir. Arnold tók það allt til greina og beitti 

röddinni á ýmsa vegu og undir lokin var hann farinn að búa til fallegar laglínur, langar, 

stuttar, veikar, sterkar og tónsviðið var mjög vítt. Frá fyrstu upptöku til þeirrar síðustu 

söng hann út frá sama grunntóninum. 

 

Það sem gerir þessa sögu sérstaka er að Arnold fæddist heyrnalaus, veit ekki hvernig 

tónlist hljómar, hvernig heyrist í fólki, flugvélum eða fuglum. Þótt hann hafi aldrei heyrt 

söng, getur hann sungið með sinni undurfallegu og tilfinningaríku röddu. Í framhaldi af 

þessu vaknaði forvitni mín um tónlistaráhuga heyrnalausra og þeirra skynjun á tónlist. 

Þeir hlusta mikið á tónlist og segjast "hlusta með hjartanu" sem er þeirra orðalag um 

tilfinningalega nálgun við tónlist. Hvað skynja þeir í tónlistinni? Getum við sem erum 

með eðlilega heyrn lært að hlusta eins og hinir heyrnalausu? 

 

Þessar spurningar urðu hvatinn að rannsóknarvinnu minni sem fólst í að varpa ljósi á 

hvernig heyrnarlausir skynja tónlist. Ég fékk til liðs við mig Lailu Margréti Arnþórsdóttur 

hjá Félagi heyrnarlausra og hún kom mér í samband við þrjá einstaklinga, sem höfðu 

fæðst heyrnarlausir og sem voru reiðubúnir að taka þátt í verkefni sem byggist á skynjun 



heyrnarlausra á tónlist. Þessir einstaklingar eru Anna Jóna Lárusdóttir, Hjördís Anna 

Haraldsdóttir og Eyrún Ólafsdóttir. Við hittumst þrisvar sinnum á þriggja vikna fresti í 

þrjá mánuði og hlustuðum á fjögur til fimm tóndæmi í hvert sinn. Heyrnalausir beita 

ýmsum aðferðum við að nema tónlist svo sem eins og með beinni snertingu við hljóðgjafa 

eða snerta hluti sem "resonera" vel við hljóðbylgjur. Einn af þeim hlutum sem 

heyrnalausir nota er uppblásin blaðra.  Eftir hvert tóndæmi tjáðu þau sig um upplifun sína 

á táknmáli og las táknmálstúlkurinn það jafnóðum inn á upptökutæki. Þau fengu ekki að 

vita hvaða tóndæmi var leikið fyrr en allir höfðu tjáð sig. 

 

Það sem mér lék mest forvitni á að vita með þessari vinnu var að komast að því hve 

mikilvægu hlutverki heyrn gegnir í skynjun tónlistar og taldi ég þennan hóp kjörinn til að 

varpa ljósi á það þar sem hann skynjar vissulega tónlist en án þess að styðjast við heyrn. 

Einnig fannst mér forvitnilegt að komast að því hvort við sem heyrum gætum lært 

eitthvað af tónlistarskynjun heyrnarlausra og að hve miklu leyti of “heyrnræn” skynjun á 

tónlist gæti ef til vill tekið eitthvað frá víðtækari upplifun en við höfum vanist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hljóðheimurinn 
 

 

Þögn 

 
Maður með eðlilega heyrn getur ekki skapað algera þögn hjá sér eða verið "heyrnalaus".  

Hjá honum er þögnin ekki til. Það er ekki nóg að hann sé alveg hljóður í hljóðlausu rými 

með eyrnatappa og þéttar eyrnahlífar, liggi í hljóðeinangruðum vatnstanki; hann heyrir 

alltaf eitthvað, í það minnsta í sínum eiginn líkama og starfssemi hans. Ef við höldum 

þétt um eyrun, heyrum við djúpan tón í bland við ofurháan tón og mætti líkja þessu við 

hljóðið í mjúku sjávarfalli.  

 

Oft er talað um ærandi þögn, óbærilega þögn eða kæfandi þögn og ekki er ósennilegt að 

sú tilfinning vakni, þegar hinum daglegu umhverfishljóðum sleppir. Þetta eru hljóð  sem 

við erum jafnvel ekki að taka eftir og erum orðin vön. Óvænt "þögn" getur skollið á  og 

tilfinningin verður eins og þungur þrýstingur sem virðist næsta óbærilegur. 

 

 Í Zen - búddisma er talað um 

 “…að heyra hljóðið  af klappi einnar handar. Vanalega myndast klapphljóð með 

 tveim höndum, og því höldum við að klapp einnar handar sé hljóðlaust. En ein 

 hönd er í rauninni hljóð. Þó að þið heyrið það ekki, er samt hljóð. Þið getið heyrt 

 það ef þið klappið saman tveim höndum. En þið gætuð ekki framleitt það ef það 

 væri ekki til áður en þið klöppuðuð. Áður en þið klappið er hljóð. Og af því það 

 er, getið þið framleitt það og heyrt. Hljóð er alls staðar." 1  

 

 

                                                
1 Shunryu Suzuki, (1986) Zen-hugur, hugur byrjandans, bls.61). 

 



 

 

Hljóð - myndun og skynjun 

 
Hljóð er bylgjuhreyfing sem berst eftir loftsameindum. Loft samanstendur af örsmáum 

ögnum, sem dreifast jafnt í kyrru lofti. Hljóð er alltaf framleitt af einhverju sem veldur 

bylgjuhreyfingu. Ef við tökum sem dæmi trommu og sláum á hana, þrýstist skinnið út í 

loftrýmið og lendir á loftsameindunum sem á því augnabliki þjappast saman eins og lag 

en dreifast síðan, lenda á næsta lagi af sameindum sem dreifast og síðan koll af kolli, í átt 

frá trommuskinninu. Um leið fer skinnið til baka í öfuga átt sem er hinn hlutinn af 

hljóðbylgjunni. Þegar hér er komið sögu sogar það að sér loftlagið og þenur það út; 

sameindirnar verða aðskildari en í kyrru lofti, lækkaður þrýstingur sogast svo að næsta 

loftlagi o.s.frv. Og þar sem trommuskinnið heldur áfram að titra, samanstendur hljóðið 

sem það framleiðir af tveimur hlutum sem koma fyrir loftið. Hvar sem hljóðið hreyfist 

eftir loftinu hreyfast sameindirnar fram og til baka og þær hreyfast nær og fjær hver 

annarri í óhreyfða loftinu og þess vegna hækkar og lækkar þrýstingurinn á þessum stað 

ítrekað. Loftið í heild hreyfist ekki; heldur virkar það sem burðarefni fyrir 

hljóðbylgjurnar2.  

Við skynjum því hljóð vegna hreyfinga loftsameindanna næst hljóðgjafanum, hvort sem 

um er að ræða mannsrödd eða annað hljóð. Þegar þær rekast hver á aðra myndast 

hljóðbylgja sem við skynjum sem hljóð með ákveðna tíðni (tónhæð) og styrk. Með tíðni 

hljóðs er átt við hversu oft hljóðbylgjan sveiflast á sekúndu. Því lægri sem tíðnin er því 

lægra er hljóðið eða tónninn og því hærri sem tíðnin er því hærri er tónninn eða hljóðið. 

Með styrk er átt við hæð hljóðbylgjunnar3.  

 

 

                                                
2 James Beament, (2003) How We Hear Music - The relationship betveen Music and the Hearing 
Mechanism  bls. 3.  
 
3 af vefnum: http://www.heyrnartaekni.is/frodleikur/umeyradogheyrn/  sótt í jan. 2008. 



 

 

Eyrað og heyrnin 
 

Aðalhlutverk eyrans er að skynja og greina hljóð. Annað mikilvægt hlutverk þess snýr að 

jafnvægisskyni okkar. Eyrað skiptist í þrjá hluta, ytra eyra, miðeyra og innra eyra. Ytra 

eyrað er hluti eyrans utan á höfðinu, en auk þess er hinn hluti eyrans eyrnagöngin og 

hljóðhimnan, sem er við enda  eyrnaganganna. Fremri hluti eyrnaganganna er þakinn 

örsmáum bifhárum. Þar er einnig að finna kirtla sem framleiða svonefndan eyrnamerg. 

Hlutverk bifháranna er að mjaka eyrnamergnum út. Aftari hluti eyrnaganganna næst 

hljóðhimnunni er án slíkra bifhára.  

 

Miðeyrað er lítið loftrými aftan við hljóðhimnuna. Þar er að finna smæstu bein líkamans, 

hamar, steðja og ístað. Hamarinn tengist hljóðhimnunni, steðjinn tengist hamrinum og 

ístaðinu, og ístaðið tengist svo litlu gati á innra eyranu, sívala glugganum . 

Þegar hljóðbylgja skellur á hljóðhimnunni þá hreyfist hún. Við það kemst hreyfing á 

eyrnabeinin sem þá vinna öll saman að því að færa orku hljóðbylgjunnar til innra eyrans. 

Innra eyrað er kuðungslaga og fyllt vökva. Eftir göngum þess raða sér u.þ.b. 17.000 

örsmáar bifhárafrumur. Þegar ístaðsbeinið hreyfist í sívala glugganum vegna hljóðbylgju, 

þá kemst hreyfing á vökvann í innra eyranu og bifhárafrumurnar verða fyrir örvun. Við 

það senda þær taugaboð um heyrnataugina til heilans þar sem þau skynjast sem hljóð. 

Skemmdir á bifhárafrumunum valda heyrnaskerðingu. Slíkar skemmdir geta t.d. orðið af 

völdum hávaða, lyfjaneyslu, eiturefna í umhverfinu, sjúkdóma, erfða og öldrunar4.  

 

Tungumálið  

 

Noam Chomsky, málfræðingur og heimspekingur, heldur því fram að við máltöku 

örvuðust vissar taugar og mannsheilinn væri þannig gerður að hann gæti tekið á móti 

                                                
4 sjá neðanmálsgrein 3 
 



hvaða tungumáli sem er. Nú vitum við að fólk sem er heyrnalaust er líka fært um að 

meðtaka tungumál. Málstöðvarnar sem við höfum vanist að tengja við heyrn eru einnig 

virkar hjá þeim. Samkvæmt Chomsky er tungumálið tengt formskynjun okkar; við 

upplifum tónlist, hrynjandi og blæbrigði á margan hátt og getum því talið tónlist nátengda 

tungumáli. Við greinum á raddblæ væntumþykju, reiði, óvissu og fleira eins og við 

greinum mun á hljómi í selló, frönsku horni og píanói. Við erum stöðugt að greina á milli 

þessara blæbrigða í daglega lífinu og þessi skynjun er svo öflug að við getum jafnvel 

greint og aðskilið eitt hljóðfæri í 70 manna hljómsveit. Þessi hæfileiki tengist ákveðnum 

heilastöðvum sem eru virkar sama hvort heyrn okkar eða önnur skilningarvit eru skert að 

einhverju leyti. 5 

 

Að syngja og hlusta með hjartanu 

  
Líkaminn er hljómflutningstæki raddarinnar og hluti af skólaðri söngtækni er að láta 

röddina hljóma í ýmsum stöðum líkamans, kinnbeinum, höfuðbeinum, brjósti og neðri 

hluta líkamans, svo eitthvað sé nefnt. Þegar söngvari nær sambandi við áheyrendur og 

hreyfir við tilfinningum þeirra er talað um að hann "syngi frá hjartanu".  Fiðluleikari sem 

leikur af mikilli tilfinningu, snertir einhverja strengi í okkur sem hlustum. Þessir strengir 

vekja hjá okkur alls konar tilfinningar, gleði, sorg og/eða reiði. Jafnvel óvæntar 

minningar og líka langanir til að framkvæma skrítna hluti sem við erum ekki vön að gera. 

 

Heyrn þeirra sem ekki heyra - hljóðbylgjusnerting 
 

Þegar heyrnalausir hlusta á tónlist skynja þeir hljóðbylgjur tónlistarinnar og gera 

greinarmun á áhrifum hennar, æsandi áhrif, slakandi eða jafnvel pirrandi. Það sem þeir 

skynja eru tilfinningablæbrigði. Hljóðbylgjurnar snerta þá og gera þeim kleift að verða 

fyrir áhrifum tónlistarinnar.  

 

  

                                                
5 viðtal tekið við Hilmar Örn Hilmarsson þann 9 jan. 2008 



Geta heyrnalausir notið tónlistar til jafns við þá sem heyra? 
 

Heyrnarlaust fólk vinnur úr hljóðbylgjum á sama svæði í heilanum og þeir sem hafa 

heyrn og verður fyrir hliðstæðum hughrifum þrátt fyrir ólíka hljóðskynjun. 

Hljóðbylgjurnar sem hinir heyrnalausu skynja eru mjög sennilega sambærilegar þeim sem 

heyrandi fólk heyrir, því að bylgjurnar valda hliðstæðum skynjunum. Heilinn er mjög 

aðlögunarhæfur. Hjá flestum heyrnalausum notfærir heilinn sér dýrmæta kosti sína til 

þess að skapa hliðstæða hljóðupplifun og hjá þeim sem hafa heyrn.6 

 

Árið 2001 gerði Dr. Dean Shibata, geislunarfræðingur við Washingtonháskóla í 

Bandaríkjunum, rannsókn á hópi einstaklinga til að kanna viðbrögð heilans við 

hljóðbylgjum. Hópurinn samanstóð af 10 heyrnarskertum einstaklingum og 11 með 

heyrn. Fyrrnefndi hópurinn hélt á uppblásinni blöðru til að nema hljóðsveiflurnar í 

tónlistinni. Shibata notaði heilaskanna (fMRI, functional Magnetic Resonance Imaging), 

til að geta borið saman virkni heila beggja liða. Skannerinn sýndi upplýst svæði í 

heilanum þegar leikin var tónlist og það sem kom á óvart var að heyrnarskertir sýndu 

virkni á ákveðnu svæði heilans sem er á stærð við golfkúlu og er að öllu jöfnu aðeins 

virkt þegar venjuleg heyrnarörvun á sér stað. Þeir sem heyrðu sýndu mun minni virkni á 

sama svæði.  

 

Þessi rannsókn Dr. Dean Shibata sýndi því fram á að virkni heilans er ekki eins fastmótuð 

og talið hefur verið. Ákveðnir hlutar heilans takmarkast því greinilega ekki við afmarkaða 

getu, heldur getur örvun stuðlað að samvirkni með öðrum hlutum heilans. Því er ljóst að 

genin stjórna ekki alfarið tengingum heilans og í tilviki heyrnarskertra virðist sem 

einhverjir hlutar heilans taki við því hlutverki að meðtaka og vinna úr hljóðbylgjum.  

  

Anna Jóna Lárusdóttir, forskólakennari, hefur lýst því hvernig hún vinnur með hóp af 

fjögurra ára börnum sem eru ýmist heyrnarskert eða heyrandi. Þegar þau eru óróleg lætur 

hún þau setjast hvert með sína uppblásnu blöðruna og spilar svo fyrir þau hátt stillta 

tónlist. Þegar blaðran fer að titra slaka þau á. Hún segir að ekki sé sama hvaða tónlist sé 
                                                
6 af vefnum http://uwnews.org/article.asp?articleID=2730  sótt 14 okt. 2007 



leikin en að með þessum hætti takist henni að róa þau niður. Hún segir að tilfinningin 

skili sér þótt þau heyri ekki neitt því að þau læri að hlusta með hjartanu. Anna Jóna segir 

að mikill munur sé á því hversu fljótar börn sem heyra ekki séu að meðtaka og vinna úr 

tónlistinni sem hún merkir af því að þau eru fyrri til að róast niður en þau sem heyra. 

"Þegar þau hlusta á tónlist sjá þau myndir í henni og tilfinningar þeirra virðast opnari 

en þeirra sem heyra."7  

 

Anna Jóna segir forskólabörnin hafa mikla þörf fyrir snertingu. Þegar þau tala saman er 

mjög mikilvægt að þau horfist í augu til að skynja tilfinningar hvert annars. Heyrnarlausir 

lifa í þögn og fá þess vegna takmarkað magn af upplýsingum miðað við hina sem hafa 

venjulega heyrn. Börn sem fá að vinna með og hlusta á tónlist með uppblásinni blöðru 

taka út sinn tilfinningalega þroska þótt þau geri það eftir öðrum leiðum en þau sem heyra. 

Þau læra að skynja heiminn á þennan hátt.  

 

Anna Jóna segist fara mjög oft á óperur og þá taki hún með sér blöðruna og skynjar það 

sem er í gangi. Hún segir að fólki finnist þetta svolítið undarlegt því að það veit ekki hvað 

hún er að gera með þessa blöðru, en hún verður að taka hana með til að geta skynjað 

tónlistina. "Heyrnarlausir geta ekki orðið fyrir sömu upplifun með því að nota heyrnartól, 

því að þeir verða að finna tónsveiflurnar og skynja þær með líkamanum." 8 

 

 

Heilabylgjur með sömu tíðni og jarðskorpan  

 
Hljóðbylgja er mæld í riðum og er eitt rið ein sveifla á sekúndu. Við skynjum hana og 

verðum hennar vör en það er ekki fyrr en frá 20 riðum sem hún verður heyranleg. Jörðin 

er með svo kallaðan Schumann resonance 1) sem er bylgjutíðni í kring um 7.8 rið. Slíka 

bylgjutíðni getum við skynjað þótt við heyrum hana ekki. Það væri því ef til vill ekki svo 

fráleitt rannsóknarefni að kanna hvernig við meðtökum skilaboð jarðarinnar með því að 

mæla skynjun okkar á bylgjutíðni hennar.  
                                                
7  Viðtal tekið við Önnu Jónu Lárusdóttir þann 15 okt. 2007 
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Fólk sem fer í lífendurmötun 2) er látið hlusta á bylgjutíðni sem er fyrir neðan 

heyrnarsviðið eins og alfabylgjur 3) sem eru á bilinu 8 - 12 hertz. Þá eru settar inn 

thetabylgjur 4) sem eru í kring um 6.5 hertz. Þótt það heyrist ekki, sést mælanlegur 

munur á því hvernig heilabylgjurnar fylgja  eftir þessum bylgjum, þ.e. hljóðbylgjunum 

fyrir neðan heyrnasviðið. Því má telja að einhver hluti okkar nemi bylgjurnar hvort sem 

líffæri, vöðvar, bein eða annað eigi í hlut. 

 

Segja má að líkaminn virki sem eins konar viðtæki fyrir hljóðbylgjurnar og mismunandi 

efnasamsetning hans nemi og leiði þær á ólíkan hátt. Þegar stórar bassabylgjur skella á 

líkamann verðum við þeirra helst vör í þindinni. Algeng upplifun á ískurhljóði, eins og 

þegar nögl er skrapað eftir töflu, er að það nísti inn í bein. Þannig má leiða líkum að því 

að hljóðskynjun okkar sé bundin efnasamsetningu líkamans. Allur líkaminn tekur við 

hljóðbylgjunum en þeir sem heyra venjast því að vinna úr þeim gegnum heyrnina.  

 

Hér fyrir neðan eru útskýringar á hugtökunum Schumann resonance, Alfabylgjur, 

Thetabylgjur og Lífendurmötun úr ofanverðri málsgrein. 

  
1. Schumann bylgjutíðni eða Schumann Resonance er lágbylgjutíðni 
sem mælist í rýminu milli yfirborðs jarðar og fareindahvolfs eða 
hitahvolfs sem er efsta hvolf lofthjúps jarðarinnar. Grunntíðnin 7.8 Hz 
er standbylgja með bylgjulengd sem er jöfn ummáli jarðarinnar. Tíðnin 
er kennd við þýska vísindamannin Winifred Otto Schumann sem setti 
fram kenningu um hana árið 1952, en þess má geta að serbnesk-
bandaríski vísindamaðurinn Nikola Tesla hafði komist að svipaðri 
niðurstöðu árið 1905. Frá tímum Tesla hafa menn ritað og talað um 
grunntón eða tíðni jarðar og á sjöunda áratug síðustu aldar urðu ýmsir til 
þess að tengja þessa tíðni við uppgötvanir sem sýndu tengingar milli 
vitundarástands og bylgjutíðni heilans. 

 
2. Lífendurmötun er þýðing á hugtakinu Biofeedback. Á sjöunda áratug 
síðustu aldar fóru vísindamenn að kanna tengsl heilabylgna og 
vitundarástands og leituðu leiða til að hjálpa fólki til að hafa stjórn á 
þeim þáttum heila og líkamsstarfsemi sem höfðu þangað til talist 
ósjálfráðir. 
Lífendurmötun er nú á tímum mest tengd óhefðbundnum lækningum, en 
ýmsar athuganir sem hófust á þessu sviði hafa færst yfir á önnur svið 
heila og læknisfræðirannsóka. Á síðustu árum hafa rannsókir beinst að 
því hvernig heilastarfsemi bregst við utanaðkomandi örvun. 



 
3. Alfabylgjur hafa verið tengdar slökun og vellíðan. Tíðnisvið þeirra 
nær frá 8 Hz til 12 Hz 

 
4. Thetabylgjur hafa verið tengdar örvun og uppgötvun ( þegar fólk telur 
sig vera að fá góðar hugmyndir mælast þær gjarna ). Þær mælast einnig 
hjá fólki sem hefur náð góðum tökum á hugleiðslu. Bylgjutíðnin er frá 4 
Hz - 7 Hz.  Heilabylgjur ungabarna mælast yfirleitt á mörkum Theta og 
Alpha, þ.e. mjög nálægt Schumann bylgjutíðni. 

 
 

Bylgjutíðni í umhverfinu 

 
Öll tíðni birtist okkur á mismunandi hátt. Í kring um okkur eru útvarpsbylgjur, 

ljósbylgjur, röntgenbylgjur og infrarautt svið. Með því að “hlusta” á tifstjörnur, sólina og 

sólgos geta vísindamenn greint ýmis fyrirbrigði í alheiminum gegnum þessar bylgjur.  

Allar bylgjur eru þess eðlis að hægt er að finna leið til að nema þær og gera þær 

skynjanlegar. Leiða má að því líkum að mannslíkaminn sé búinn sams konar hæfni sem 

nýtist þegar heyrninni sleppir.9 

 

Eigin tíðni líffæra 
 

Vísinda- og uppfinningamaðurinn Harry Oldfield hefur mælt ákveðna tíðni í orkustövum 

mannslíkamans, svokallaðri rótar- eða mænurótarstöð, magastöð, hjartastöð osfrv. Hver 

einstaklingur virðist hafa eigin tíðni og einstök líffæri eins og lifur, hjarta, nýru og augu 

virðast jafnframt hafa sína eigin tíðni. Oldfield hefur gert margvíslegar tilraunir með áhrif 

hljóðbylgna á einstaklinga. Niðurstöður hans kunna að varpa ljósi á hljóðskynjun 

heyrnarskertra þar sem þeir virðast þroska með sér næmi á hljóðbylgjur og úrvinnslu 

þeirra sem er frábrugðið því sem gerist hjá heyrendum.10  
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Skynjun 
 

Þegar við heyrum hljóð vaknar hjá okkur einhver tilfinning. Samsetning hljóða og 

tónlistar verkar eins misjafnlega á okkur eins og við erum mörg. Þekking á virkni eyrans 

og taugakerfisins í helstu atriðum er mikil en þegar komið er að virkni taugaboða eyrans 

til heilans þá er vitað að þau mynda hughrif og engar tvær heilastöðvar vinna 

nákvæmlega eins.11  

 

Tilfinning er augnablikið en skynjun hefur einhverja tímalengd og ekki er hægt að skynja 

hljóð, nema við notum minnið til að meðtaka það í einhvern tíma. Og því betur sem við 

þekkjum starfsemi eyrans og heilastöðvar því tengdu, því meira getum við búist við að 

þekkja það sem við upplifum sem tilfinningu út frá hljóðskynjun. 

 

Við höfum skoðanir á því hvaða hljóð eða tónlist okkur líkar vel við þótt erfitt geti reynst 

að skilgreina það nákvæmlega. Erfitt er að henda reiður á hvaða tilfinningar vakna og  

viðurkenna þær og óljóst hvort við leyfum okkur að njóta tónlistar fordómalaust. Í allri 

skynjun tökum við mið af fagurfræðilegum lögmálum sem við höfum tileinkað okkur og 

sem miðast við ákveðnar forsendur úr menningarumhverfi okkar og náttúru.  

 

Þegar við hlustum á tónlist verðum við stundum fyrir tilfinningalosandi hughrifum. Oft 

spila tónskáld meðvitað á þessa strengi með því til dæmis að láta laglínu leita aftur í 

grunntóninn sem vekur þá ákveðna upplifun um lausn hjá hlustandanum líkt og hann sé 

kominn aftur heim, að allt hafi gengið upp og hægt sé að anda léttar. Á sama hátt er hægt 

að halda hlustandanum í óvissu með því að sleppa þekktri gerð niðurlagsins á borð við 

hefðbundna sætaskipan í hljómfræði. Hins vegar er ekki til nein algild regla í tónsmíðum 

um hvaða tilfinningar ákveðin hljómasambönd veki þar sem mannsheilinn er það flókinn 

                                                
11 James Beament, (2003), How We Hear Music bls. 93.  
 



og upplifanir hans það margslungnar að hljómaskynjun hans er og verður alltaf 

einstaklingsbundin.  

 

Rannsóknir á tónlistarskynjun 

 
Á seinni hluta síðustu aldar hefur hópur ýmissa sérfræðinga, sálfræðinga, 

taugasérfræðinga, tónlistarþerapista og tónlistarsálfræðinga, unnið markvisst að 

rannsóknum á tilfinningaskynjun í tónlist. Fræðilegar rannsóknir á skynjun hafa beinst að 

ýmsum þáttum á borð við tónskynjun (psychoaccoustic factors) sem byggir á 

grundvallarþáttum tónlistar eins og tónhæð, tónbili, hraða, styrk, tónblæ og hljómblæ. 

Einnig hafa þær beinst að skynjun og vitrænni skipulagsgáfu eins og því að greina takt, 

laglínu, hljóma, tóntegundir, áferð, hljómræmi, form, stíl, ómblíðu, ómstríðu, tónstillingar 

og hljóðfærastillingar. Rannsóknir þessar hafa einnig beinst að tónlistaruppeldi barna og 

hafa þá hlustun, tónlistarflutningur og tónsmíðar verið helst í brennidepli. Jafnframt hafa 

þær beinst að meðferð texta við tónlist og hvernig unnið er með tónlist í hóp.12 

 

Þýski eðlis-og lífeðlisfræðingurinn Hermann von Helmholts (1821- 1894) er talinn vera 

sá fyrsti til að benda á að nauðsynleg forsenda þess að skilja eðli hljóðs, sé að skilja 

hvernig eyrað virkar. Hann vakti áhuga manna á tilfinningu og skynjun á tónlist sem ekki 

hafði mikið verið rætt um áður. Bæði vísindamenn og tónlistarmenn fóru að velta fyrir sér 

ýmsum spurningum eins og af hverju sum tónbil væru þægilegri fyrir eyrað en önnur, til 

dæmis, hver væri lífeðlisfræðilega ástæðan fyrir ómstríðum í okkar eyrum. Vísindalegar 

athuganir höfðu aðallega beinst að tónlistinni sjálfri en snemma á tuttugustu öld fóru þær 

einnig að taka til hljómburðar og hljóðs og áhrifa þess á fólk. 

 

Tilraunir með yfirtóna og grunnþætti í tónlist hafa leitt í ljós að fólk skynjar tónlist og að 

tilfinningaleg áhrif eru til staðar en slíkt var ekki viðurkennt fyrr en á seinni hluta 20. 

aldar. Áhrif Helmholtz  leiddu til frekari rannsókna á áhrifum ómstríðra tónbila og 

viðbrögðum eyrans; hvernig heyrnarstöð í heilaberki vinnur úr hljóðum sem hún nemur 
                                                
12 Linda Phyllis Austern. (2002) Music,Sensation and Sensuality bls. 335. 
 



og hvernig innra eyrað skynjar hljóðið. Afrakstur þessara rannsókna hefur meðal annars 

verið sá að sýnt hefur verið fram á að hægt sé að vinna á stami með tónlist, þar sem fólk 

sem stamar getur tjáð sig með því að syngja. Þá hafa niðurstöður rannsókna einnig leitt í 

ljós hvernig hægt er að nota tónlist til lækninga og lærdóms af ýmsum toga. 13               

 

 

Hlustunarverkefni 
 

 

Þær Anna Jóna Lárusdóttir (f. 1950), Hjördís Anna Haraldsdóttir (f.1981) og Eyrún 

Ólafsdóttir (f.1964) í Félagi heyrnarlausra, tóku þátt í rannsóknarverkefni á tímabilinu frá 

september til desember 2007 sem fólst í að kanna skynjun heyrnarlausra á tónlist. 

Hópurinn kom saman þrisvar sinnum á þriggja vikna fresti þetta tímabil og hlustaði á 

fjögur til fimm tóndæmi í hvert sinn, alls 14 tóndæmi. Valið á tóndæmunum byggðist 

annars vegar á því að hafa ekki sterkt slagverk í aðalhlutverki, sem almennt telst vera eina 

leið heyrnarskertra að tónlist, og hins vegar að efnið væri þekkt og augljóst. 

 

Tækin sem hópurinn notaði til að nema tónlistina voru uppblásnar blöðrur sem hver og 

ein þeirra hélt á og gerði þeim kleift að skynja hljóðbylgjurnar. Eftir hvert tóndæmi tjáðu 

þær sig á táknmáli um upplifun sína og las táknmálstúlkur það jafnóðum inn á 

upptökutæki. Þær fengu ekki að vita hvaða tóndæmi var leikið fyrr en allar höfðu tjáð sig. 

 

Markmiðið með þessu verkefni var að kynnast úrvinnslu hópsins á þessum tóndæmum, 

bera saman upplifun þeirra innbyrðis og meta hana í samræmi við almennt viðurkennt 

efni tóndæmanna. Með slíkum samanburði var ætlunin annars vegar að reyna að lýsa 

mikilvægi heyrnar í tónskynjun og hins vegar hvort heyrendur geti lært eitthvað af 

tónlistarskynjun þeirra sem ekki heyra.           

 
 

                                                
13 Sjá neðanmálsgrein 12 



Eftirfarandi texti er stutt samantekt um hvert tóndæmi fyrir sig og því næst frásagnir 

ofantalinna einstaklinga af upplifunum sínum á þeim. 

 

 

Hlustunardæmi 1.  

Claude Debussy:   Nuage  (Skýið  1899) 

Fyrsti hluti Nocturnes 

Orðið ský gefur til kynna óyggjandi sýn himinsins með hægum, andaktugum hreyfingum 

skýjanna, sem leysast upp í gráan lit með keim af hvítu. 

Tónverkið byggir á ákveðnum lit hljóma í óleystum hljómasamböndum þar sem hver 

hljómur hefur sinn karakter. 

 

 Eyrún: 

"Þetta er mjög sorglegt. Tilfinningin fer frá lófanum, upp eftir handleggnum og inn í 

hjartastöðina. Þetta er eins og atriði sem maður myndi setja í þunga bíómynd, þung 

tilfinning og allt svo óhreint og grátt." 

 

Hjördís Anna:  

"Ég finn fyrir mörgum en blönduðum tilfinningum eins og þungar senur í Lord of The 

Rings, hestar, kóngur og tré í sorglegri og þungri þokutilfinningu.  Samt engir spennandi 

litir. Ég sé bara dimmu og þunga, líka svoldið eins og að ganga í fjöru, lágskýjað, svart/ 

hvítt, engir litir, ekki einu sinni hvítt, bara grátt og þungt." 

 

Anna Jóna:  

"Ég sé fall turnanna í New York. Það er rosa mikil sorg í þessu." 

 

 

 

 

 



 

 

Hlustunardæmi 2.  

Igor Stravinsky: Rite of Spring (Vorblótið 1911-13) 
Dans unglingsstúlknanna 

 

Vorblótið er ballett í tveimur hlutum þar sem tónlistin er ævintýraleg og djörf með 

áherslu á ómstríður og upphleðslu ólíkra hljóma. Víxlverkandi endurtekningar hljómanna 

með þögnum á óvæntum stöðum skapa sérstakan lit og taktblærinn er hvass með 

óvæntum og ófyrirsjáanlegum áherslum sem skerpa á andstæðum. Á þessum stað í 

verkinu sitja öldungar í hring og fylgjast með frumstæðum dansi yngismeyja þar sem 

einni þeirra verður fórnað til að auka góðvild Vorguðsins. 

 

Hjördís Anna:  

Þetta er létt og fjörugt, allt öðruvísi mynd en í fyrsta verkinu. Ég sé sterkgrænt sem 

aðallit. Það er mikill dans, fjör, gaman, skemmtilegt, fullt af litum, það er tilhlökkun í 

þessu, spennandi, fiðrildi í maganum, gott framundan. 

 

Anna Jóna: 

Ég sé fólk að dansa íslenska þjóðdansa og það er mikil gleði. Þetta er mjög þjóðlegt og 

margir, margir glaðir litir og mikil hreyfing. Mjög góð tilfinning. 

 

Eyrún:  

Það er mikið fjör og mikil gleði.  Fólk að hlaupa, lifandi sterkir og bjartir litir. Áðan var 

tilfinningin þung og dimm en núna hefur maður gott skap inn í sér, léttleika og mikið að 

gerast. 

 

 

 

 



Hlustunardæmi 3.  

Bergmál : Sjón,  Ragnhildur Gísladóttir,  Stomu Yamash´ta, (2006) 

lag no.15. Bergmál (e. Stomu Yamash´ta) 

 

Stomu Yamash´ta leikur á japönsk hljóðfæri söguð út í sanukite grjót. Þetta eru mörg 

hljóðfæri og ólík að lögun. Hver steinn fyrir sig hefur einstakan hljóm sem virðist flytja 

okkur ævaforn tíðindi. “Steinarnir hafa verið til löngu fyrir tíma mannsins og geyma því 

ýmislegt sem teygir sig handan við þá staði sem mannlegt ímyndunarafl nær til.”14 Þetta 

lag er bæn um blessun og hreinsun, börnum til handa sem lent hafa í hörmungum eins og 

stríði, vinnuþrælkun, kynlífsmisnotkun og mansali.  

 

Hjördís Anna:  

Tilfinningin er eins og sorgarferli. Ég var sorgmædd, síðan reið en svo varð ég að sætta 

mig við orðinn hlut. Mjög djúp tilfinning sem kemur undan einhverri svo djúpri sorg, eins 

og lög af þungum tilfinningum. Svo fann ég  samúð með þessari sorg og eins og hreinsun 

hefði átt sér stað, sálarhreinsun. 

 

Anna Jóna:  

Maður og kona með ofboðslega miklar tilfinningar og mikil tjáning í gangi. Þau eru í 

átakanlegri tilfinningakreppu og allt er að bresta af þunganum sem kemur eins og úr 

iðrum manns. 100% ýkt í tætlur eins og í dramatískri óperu. 

 

Eyrún:  

Ég finn eitthvað mjög djúpt og mjög gamalt, langt, langt og svo langt að þú veist ekki 

hvar það endar. Ég finn fyrir sorg og erfiðleikum. Það er reykur, ekki svartir litir heldur 

gráblandaðir jarðarlitir, langt, langt, gamalt og djúpt. Tilfinningin er ekki upp og niður 

heldur jöfn þung sorg. Hér er sorg og daufir jarðarlitir. Ég finn ekki gleðitilfinningu. 

 

 

                                                
14 Orð Stomu Yamash´ta um steinahljóðfærin innan í kápu Bergmálsdisksins. 



 

Hlustunardæmi 4.  

Georges Bizet: Carmen  (1873-74)  

fyrsti þáttur, atr. 10 seguidilla and duet 

  

Í þessum kafla óperunnar er vitnað sterklega í spánska flamengódansinn seguidilla þar 

sem hljómsveitin líkir eftir spönskum gítar með plokkuðum strengjum og söngur Carmen 

í frýgiskum tónskala gerir tónlistina suðræna og framandi.  

 

Anna Jóna:  

Hér er mikið af fólki, fullorðnir og börn. Það er rosa mikið í gangi, margir, sterkir litir. 

Það er eins og þú þurfir að yfirstíga einhverjar hindranir, þarft að fara undir og yfir alls 

konar hluti út um allt.  Það er tilfinningaleg reiði og óróleiki, eltingaleikur, svoldið eins 

og dreki eða eitthvað hræðilegt sem bíður handan hornsins. Litirnir eru sterkgrænir, 

sterkir litir og grimmir. Það er eins og þú sért að flýja eitthvað, slöngu eða dreka, þú 

þarft að komast undan einhverju sem þú ert hrædd við. 

 

Hjördís Anna:   

Það er erfitt að útskýra þetta en ég sé fyrir mér mann sem er mjög kvíðinn og óttasleginn, 

með spennu í maganum sem svo hjaðnar. Þetta er kvíði, óvissa og óþægileg tilfinning 

sem þarf að klára og yfirstíga. Hættulegt ástand. 

 

Eyrún: 

Rólegt fyrst en verður svo hraðar og hraðar. Það er einhver mikið að flýta sér. Síðan 

verður allt rólegt en tilfinningin er upp og niður til skiptis, hástemd og lágstemd. Litir 

finnast mér óljósir. Þeir eru brjálaðir og óreglulegir. 

 

 

 

 



Hlustunardæmi 5.  

Massive Attack: Protection (26 sept. 1994) 

Karmacoma 

 

“Karmacoma” (Dauðadá) er í tónlistarstíl sem kallast trip-hop. Lagið er samsett úr 

lánuðum hljóðum og frösum frá öðrum tónlistarmönnum eins og til dæmis bassalínan 

sem er tekin úr lagi Serge Gainsbourg “Melody” af plötunni Histoire de Melody Nelson 

(1971). 

Lagið er í einum hljómi, F# dúr, frá byrjun til enda. Lagið er í sama "riffinu", lúppunni, 

svo til allan tímann með einstaka stoppum og exotískri flautulínu sem sett er inn eins og 

viðlag. Textinn er talaður, rappaður með mildum áreynslulausum blæ í eins konar 

frásagnarstíl.  

 

Anna Jóna:  

Írskur dans, eins og river dance, jafnvel spænskt, blátt, grænt, lifandi litir, engar 

áhyggjur, bara að “chilla” 

 

Eyrún:  

Ég sé pör að dansa, áhyggjulaust. Þetta er  sveitaballafílingur og engin vandamál. Allt  

gengur vel. Litirnir eru eins og kornhlöðulitir eða timburlitir og það er létt 

sveitatilfinning sem er góð. 

 

Hjördís Anna:  

Tilfinningin er einföld. Eitt sameiginlegt baráttumarkmið eins og nasistapartý hjá Hitler. 

Ég sé hermenn á baráttufundi en allir eru glaðir og áhugasamir. Stór salur, mörg 

hundruð manns, einföld tilfinning, ein tilfinning, fjör og ekkert vandamál eða rugl. 

 

 

 

 



Hlustunardæmi 6.  

W.A.Mozart. Töfraflautan (1791) 

Söngur Næturdrottningarinnar 

 Kafli II: Der Hölle Rache Kocht in meinem Herzen 

 

Óperan fjallar um baráttu ills og góðs sem og ljóss og myrkurs. 

Í hlutverki ills og myrkurs er Næturdrottningin og í hlutverki ljóss og hins góða er 

Sarastro. Áður en Næturdrottningin syngur þessa aríu ("Reiði helvítis brennur í mínu 

hjarta...") færir hún Pamínu dóttur sinni hníf og manar hana til þess að drepa Sarastro sem 

hefur tekið Pamínu að sér til að forða henni frá valdi hins illa.  

 

 

Hjördís:  

Þetta var svolítið sérstakt, svolítið erfitt að átta sig á þessu, tilfinningin er reiði og sár, 

fullt af tilfinningum, barátta, mikið að gerast, oddhvassir og órólegir litir. 

 

Eyrún:  

Aggressíft, eins og sprengjur, tilfinningalegar sprengjur, byrjar og byrjar, svo hraðar, 

upp og niður, svo jafnast það út. Spenna, hræðsla, hraði og litirnir eru dökkir, 

sprengjulitir, ekki góð tilfinning, stríð, eitthvað svo taktfast, þú ert hrædd, rigning og 

reykur, stríð, barátta. 

 

Anna Jóna:  

Miklar tilfinningar eins og eitthvað hræðilegt sé að gerast, næstum eins og  

9/11  í  N.Y. 

 

 

 

 

 



Hlustunardæmi 7.  

Bergmál: Sjón, Ragnhildur Gísladóttir (2006) 

Vögguvísa  

 

Lagið er sungið af barnakór við undirleik kirkjuorgels, slagverks og sanukite 

steinahljóðfæra. Það er með rólegu yfirbragði og líðandi melodíum. 

Í slagverkinu eru symbalar sem líkja eftir haföldum og Sanukite klukkuspilið myndar 

barnalegan vögguvísulit.  

Nokkrar línur úr texta:  Sofa jörð og jarðarhaf... sofa jörð og jarðarlönd ... 

svífum yfir draumahaf...svífum yfir draumahaf... 

steinblátt bíður jarðarhaf...steingræn bíða jarðarlönd... 

sussubía barnið  

 

Eyrún:  

Rólegt og  afslappað, þú ert í bíl, blæjubíl að keyra í fallegu umhverfi, pálmatré og þú 

finnur fyrir titringnum í bílnum. Þú skiptir um gír öðru hvoru, örugg og sallaróleg. 

 

Hjördís:  

Alpafjöllin, Heiða litla og afi eru saman, hún er spennt, hittir afa ein, smá vonbrigði að 

vera ein með afa en svo tengistu náttúrunni og það kemur notaleg tilfinning sem er von 

og eftirvænting. 

 

Anna Jóna:  

Lest á ferð, slær í rythmann, þarft að skipta um lest því það bilar eitthvað, en umhverfið 

er afslappað. Í kring eru fjöll og þú ert á mikilli ferð. Þú ferð í aðra lest því eitthvað 

bilar, svo er allt gott, grænt og fallegt, á leiðinni er farið í eitthvað annað en svo stoppar 

það og allt verður gott, fjallalitir, blátt og grænt, bjart, heiðskírt, ljúft fallegt veður, sól, 

mikil víðátta,  fjöll og haf. 

 

 

 



 

Hlustunardæmi 8.  

Volta: Björk Guðmundsdóttir (2007) 
I see who you are,  lag no 5  

 

Lagið samanstendur af gegnumgangandi endurteknum þremur  bassatónum es' - b - b'  

allt lagið í gegn. Asísk hljóðfæri eru notuð til skreytinga á blíðlegan hátt - ýmis strengja- 

og slagverkshljóðfæri.  

 

Anna Jóna:  

Erfitt að útskýra, létt en í umhverfinu er plokkandi stress, á milli er rólegt, 

en alltaf stress öðru hvoru eins og ég þurfi að flýta mér, líður hvorki vel né illa, smá eins 

og herganga, einfaldur rythmi, tvær tilfinningar, gamlárskvöld og herganga. 

 

Eyrún:  

2 leiðir, hoppar á milli, fyrst eins og  búbblandi náttúruleirhver, ljósgrár litur, ekki 

neikvætt, hlutlaus tilfinning, bara venjuleg. En svo kemur eins og litadýrð og þessi tvö 

element skiptast á.  

 

Hjördís Anna:  

Það er þjóðhátíðarstemning, skólastrákar á leið heim, mjög montnir en svo sjá  þeir 

eitthvað sem vekur samúð hjá þeim og gleðin fer, bjart íslenskt veður, strákarnir eru á 

stuttbuxum. Einföld tilfinning. 

 

 

 

 

 

 

 



Hlustunardæmi 9.  

Johann Sebastian Bach:  H moll messa (1743) 

Gloria: Gloria in excelsis Deo (D dúr) 

 

H moll messan er trúarlegs eðlis þar sem kaþólskir og lúterskir heimar mætast. 

Þessi kafli messunnar er dýrðarsöngur úr Lúkasarguðspjallinu þar sem englar fagna komu 

Krists: "Dýrð sé guði, föður, syni og heilögum anda."  

 

Anna Jóna:  

Skip í öldum, sjórinn frussast mikið, þú ert sjóblautur, vatn ferskleiki, blátt, notalegur 

blámi. Mjög góð tilfinning, sjórythmi, svo leggurðu í höfn og það er hlátur í fólkinu. 

 

Eyrún:  

Ég horfi á kletta og sjó, öldurnar aukast og skella á klettunum, en hægir í lokin, mikið 

vatn, þvottur, þvottatónlist, sterk orka, ákveðni, markmið, engin fyrirstaða, engin óvissa 

eða reiði, ákveðni og sterk markmið 

 

Hjördis:  

Sjór, skúrir, skip, sigling, vélarnar í skipinu með ákveðinn rythma, mikill  kraftur  og  

orka. 

 

 

Hlustunardæmi 10.  

Krzysztof Pendereski: 

Harmljóð til minningar um fórnarlömb Hiroshima (1960) 
 

Þetta er tónaljóð fyrir 24 fiðlur, 10 víólur, 10 selló og 8 kontrabassa. Eins og heiti lagsins 

gefur til kynna er verkið harmljóð og leitast höfundur við að tjá tilfinningar og sársauka 

fórnarlamba fyrstu kjarnorkusprengjunnar en sprengjunni var varpað á Hiroshima í Japan 

þann 6. ágúst árið 1945.  



Verkið er skrifað með óvenjulegum hætti því í stað hefðbundinna nótna, taktstrika, 

hljóma eða laglína fær hver og einn hljóðfæraleikari sín fyrirmæli í sérstökum táknum og 

tímakóða. 

 

Hjördís Anna:  

Þetta er mjög sérstakt, eins og sterkt veður. Þú horfir út um gluggann á blómin og það er 

sól, skyndilega breytist allt og það kemur brjálað veður og rok og þú skilur ekki hvernig 

svona getur gerst, þetta gerist svo snögglega. Svo róast allt aftur og umhverfið þarf að 

jafna sig, blómin og trén þurfa að jafna sig, hrista af sér og rísa upp eftir þetta dularfulla 

veður sem kom á milli. Sterkur gulur litur og grænn eins og vor, en dofnar þegar vonda 

veðrið kemur og verða mjög dökkir. 

 

Anna Jóna:  

Þetta er svo erfið tilfinning. Ég sé eldgos, náttúruna  sem byrjar rólega með heitum, 

sterkum rauðum litum, eins og jörðin sé að undirbúa sig undir eitthvað þangað til hún 

allt í einu gýs og allt verður dökkt og mikið að gerast. Svo er eins og allt jafni sig aftur 

 og verður kyrrt, 

 

Eyrún:  

Mér finnst allt vera svart og þungt, vanlíðan, mér líður illa, óhugguleg upplifun, 

óhugguleg tilfinning, svo jafnar þú þig á þessu, tilfinningin er djúp, þung og 

samanþjöppuð eins og þunglyndi, borað inn í mann, samt er eins og það lagist í lokin. 

Fyrst var ég hrædd en það líður hjá eins og vonda veðrið sem kemur og fer.  

 

 

Hlustunardæmi 11.  

Hildegard von Bingen: Ordo virtudum (1151) 

In principio omnes  

 

Ordo virtudum er eins konar söngleikur í 16 þáttum og fjallar um dulargáfu manna. 

Verkið er skrifað fyrir kvenraddir og eina karlrödd sem er í hlutverki djöfulsins. 



Hlutverkin eru mörg; erkibiskup, spámaður, hamingjusál, óhamingjusál, skriftabarn, 

djöfullinn, auðmýkt, ást, hlýðni, trú, von, skírlífi, sakleysi, miskunn og fleira. Þetta þótti 

óvenjulegt á þessum tíma þar sem tónlist var viðauki í messuformi og alls ekki viðeigandi 

að konur tækju þátt í tónlistarflutningi í kirkjum.  

 

Hjördís Anna :  

Þetta er eins og vorið, titrandi tilfinning, lítill fugl í tré, ég finn fyrir mikilli tilhlökkun og  

gleði, það er sól úti.  

 

Eyrún:  

Þetta er jákvætt, gára á vatni, mjög jákvætt, framstreymi, mikil hreyfing, hopp og gaman, 

mjög þægilegt tilfinning. 

 

Anna Jóna: 

 Heiti potturinn, ég  finn víbringinn í vatninu, stoppar en byrjar svo aftur. Það er eins og 

það sé kalt fyrir utan en eitthvað sem heldur utan um mig og það er heitt innan í. Þú ert á 

mjög öruggum stað, það er kalt í umhverfinu en þarna ofaní er heitt og það er notaleg 

tilfinning. 

 

 

 

Hlustunardæmi 12.  

Charles Mingus: II B.S.  Haitian Fight Song  (1963) 

 

Þetta er jazzlag í G dúr. Það byrjar á bassaeinleik en eftir nokkra takta týnast inn hver 

hljóðfærakeikarinn á fætur öðrum þar til 10 manna stórsveit leikur lagið í hressilegri 

sveiflu.  

 

Anna Jóna :  

Ég sé arabískt umhverfi og einhver er að toga í mann. Tónlistin dregur mann inn í sig. 

Þarna eru dansmeyjar með blóm í hárinu og slæður. Þær stíga varla til jarðar því þær 



eru svo léttar. Þær dansa í lausu lofti, rétt fyrir ofan flötinn og koma varla við gólfið. 

Litirnir eru hvítir og  rauðir, með svörtum línum, skýrir litir, léttir og bjartir. 

 

Eyrún:  

Þetta er eins og diskó, fólk í hópum og smá þungt til að byrja með en svo allt í einu 

kveiknar á öllu, og það er kallað: “ komiði með !”Það er  svoldið erfitt að byrja en svo 

smátt og smátt fer allt af stað og maður getur síðan ekki hætt. Þú færð rosa útrás. 

 

Hjördís Anna:  

Það er maður og fjall, góð líðan og gott veður. Maðurinn gengur upp fjallið, það eru 

grænir og fallegir litir, veðrið er meiriháttar. Svo er hann alveg kominn upp og útsýnið er 

mikil upplifun, mikil  útrás því hann hefur náð toppnum. Það þarf að hafa fyrir þessu en á 

endanum er þessi léttleiki, að komast upp og það myndar mikið frelsi og góða tilfinningu. 

 

. 

 

Hlustunardæmi 13.  

Heinerich Schütz : Saul, was verfolgst du mich, ( ca 1650) 

úr Heilögu sinfóníunni  

 

Verkið er fyrir sex einsöngraddir, tvær víólur, tvo fjögurra radda kóra og continuo. 

Textinn er úr Nýja Testamenntinu byggir á frásögn Páls postula er hann snérist til 

kristinnar trúar. Páll segir frá því þegar hann er á leið sinni um eyðimörkina til 

Damaskus. Hann sér ljós á himni, sterkara en sólin og rödd talar til hans: “Páll, Páll, því 

ásakar þú mig?” Söngraddirnar endurtaka þessar línur í sífellu til að undirstrika bergmálið 

sem á að tákna rödd Krists af himnum, úti í eyðimörkinni í hinum víðfema himnasal. 

 

Hjördís Anna :  

Myndin sem birtist er sorgleg eins og áfall, eins og eftir jarðaför og þú ert ekki að trúa 

því að þetta sé að gerast. Margar, ólíkar tilfinningar hellast yfir þig. Við erum að tala um 



djúpar, þungar tilfinningar. Það er friður, enginn æsingur eða læti, heldur djúp sorg og 

uppgjör. 

 

Anna Jóna : 

Geimflaug sem er að fara upp, svo óendanlega langt  út í geim. Ég horfi á eftir henni og 

víbringurinn er eins og sprengikraftur. Hún er að fara út í óendanleikann. Ég finn 

hvernig er að vera á tunglinu, geimþungi, þar sem erfitt er að hreyfa sig, ert í 

þyngdarleysi…..svo langt, langt í burtu, svo óendanlegt, þú finnur fyrir því að eldflaugin 

er á leið í burtu, langt í burtu.  

 

Eyrún :  

Ég sé vandræði, eins og þú sért í eyðimörk að skríða og ert á síðustu dropunum, allt í 

einu gerist eitthvað í fjarska og þú ferð að skríða hraðar og hraðar og hraðar til þess að 

ná í það. Hvort það er vatn eða hvað, þá finnst þér það gefa þér kraft til þess að halda 

áfram. Tilfinningin er að þig vantar eitthvað mikið, orku eða von. 

 

 

 

Hlustunardæmi 14.  

The Beatles:  Julia,  Hvíta albúmið (1968) 

 

Lagið samdi John Lennon í minningu móður sinnar. 

Í viðlaginu segir "...so I sing a song of love for Julia". 

 

 

Eyrún:  

Í byrjun sé ég blóm og tré sem eru að laufgast. Þau lifna, vaxa og laufgast, svo búið. 

Þetta er eins og árstíð, ákveðinn tími sem hefst en svo lýkur honum. Þetta er eins og 

eitthvað vakni sem hefur verið sofandi. Það er mikil tilhlökkun um að eitthvað spennandi 

fari að gerast. Það eru fallegir litir um allt og hjartað slær hratt. Svo er eins og náttúran 

sogist inn í þig og þú og náttúran verðið eitt. 



 

Hjördís Anna :  

Ég sé fyrir mér strák sem er á leiðinni á kaffihús að hitta stelpu, hann er ástfanginn og á 

leiðinni er hann að hugsa  mikið um allt mögulegt, hjartað hamast í brjóstinu, hann 

labbar lengi þangað til hann kemur á kaffihúsið. Hann opnar hurðina og þá er eins og 

allt verði í “slow  motion”. Hann skannar staðinn, leitar stúlkunnar og sér hana.  Hann 

finnur mikla ást þegar hann finnur stúlkuna! 

 

Anna Jóna:  

Þjóðlagastemning, sveit, þjóðbúningar og dans úti í náttúrunni. Fána ber við himin í 

fallegri náttúru. Svo er eins og það skiptist á að vera kalt og heitt og ég er sjálf að 

fylgjast með. Tilfinningin er mjög góð eins og fiðringur innan í manni, ást sem poppar 

upp, eins og barn sem er að vaxa innan í þér. 
 

 

 

Niðurstaða 
 

 

Margt af því sem hingað til hefur sýnst ómælanlegt, ósnertanlegt og illskiljanlegt 

varðandi ýmiss konar bylgjuskynjun og áhrif, reynist mælanlegt núna og er jafnvel þegar 

orðið að rannsóknarefni. Ýmiss konar bylgjutíðni virðist hafa áhrif á líf okkar allra sem 

og náttúrunnar. Hljóð er alls staðar og hljóð er orka og sennilegt að hreyfiafl þeirrar 

auðlindar nýtist betur þegar fram líða stundir. Þátttakendurnir í hlustunarverkefninu urðu 

fyrir áhrifum slíkrar orku sem vakti hjá þeim tilfinningar og myndir. 

 
Eftir hlustunarverkefnið með Hjördísi Önnu, Eyrúnu og Önnu Jónu tel ég víst að þrátt 

fyrir heyrnaleysi njóti þær tónlistar á hliðstæðan hátt og þeir sem hafa heyrn. Rannsóknin 

sem Dr. Dean Shibata geislunarfræðingur gerði og sagt er frá í greininni, rennir einnig 

sterkum stoðum undir þessa niðurstöðu.  



 

Í hlustunardæminu “Harmljóð til minningar um fórnalömb Hiroshima” (hlustunardæmi  

10) er líkt og allir í rannsóknarhópnum hafi skynjað kjarnann í verkinu. Lýsingar á borð 

við “dularfullt, vont veður,” og “allt í einu gýs og allt verður dökkt,” eða “vont veður – 

óhugguleg tilfinning,” samræmist greinilega efni verksins. Öll lýsa þau tilfinningu sem er 

þung, þunglyndisleg og vond. 

  

Alla jafna eru þátttakendur samstíga um tilfinningar tóndæmanna. Í “Skýinu” 

(hlustunardæmi 1) og “Vorblótinu” (hlustunardæmi 2) sem í báðum tilfellum eru byggð á 

upphleðslu ólíkra hljóma, ómsríðum og djörfu hljómaferli, finna hlustendur gjörólíka 

tilfinningu í verkunum tveimur. “Vorblótið” kveikir hjá þeim hressandi skemmtan og 

gleði á meðan “Skýið” færir þeim mikla sorg. Debussy lýsir sínu verki í mynd af 

skýhnoðra á hægri og andaktugri hreyfingu um loftin. Ef til vill má ætla að hlustendur 

hafi einmitt náð snertingu við kyrrðina í skýinu sjálfu, tónmáli höfundar, og náð eins 

konar hugleiðsluástandi. Í hugleiðslu ( sjá Alfabylgjusviðið ) snertum við einmanaleikann 

sem kveikir sorgartilfinningu hjá okkur.  

 

Sama tilfinning vaknar hjá hlustendum í lagi Stomu Yamash´ta, “Bergmáli” 

(hlustunardæmi 3). Þar finna þátttakendur fyrir lögum af óendanlega djúpum, gömlum og 

erfiðum tilfinningum og einnig mikilli sorg og vanlíðan. Í búddahtrú og fleiri 

trúarbrögðum er sorgin sögð mikilvægasta upplifun mannsins og til að njóta og upplifa 

gleði þarf fyrst að ganga í gegnum sorg. Merkilegt er að bera saman annars vegar lýsingu 

Stomu Yamash´ta á hljóm steinanna í hljóðfæri sínu, sem hann segir færa okkur “ævaforn 

tíðindi” og hins vegar túlkun Eyrúnar þegar hún talar um “… eitthvað mjög djúpt og 

mjög gamalt, svo langt að þú veist ekki hvar það endar.” Það er eins og að hún hafi náð 

að skynja þessi fornu tíðindi milliliðalaust. 

 

Í lagi hljómsveitarinnar Massive Attack (hlustunardæmi 5) eru þátttakendur enn og aftur 

samstíga í túlkun sinni; einföld hugsun, dans, áhyggjulaust líf og engin vandamál. Í “Aríu 

Næturdrottningarinnar” í Töfraflautu Mozarts (hlustunardæmi 6) finna þeir hins vegar 



óróleika, hraða, ágreining og ekki góða tilfinningu. Þetta eru mjög ólík viðbrögð en 

greinilegt að upplifun þeirra í hverju verki fyrir sig er svipuð.  

 

Viðbrögð þátttakenda við tóndæmunum í þessu rannsóknarverkefni hafa fullvissað mig 

um að þeir sem ekki heyra, njóti tónlistar hliðstætt þeim sem heyra og nái jafnvel enn 

dýpri skynjun en heyrendur. Þeir virðast ná kjarna tónlistarinnar sem við förum ef til vill 

á mis við vegna þess að við treystum of mikið á heyrnina. Þegar fólk nær tilætluðum 

hughrifum tónlistar án heyrnar, líkt og þær Hjördís Anna, Eyrún og Anna Jóna sýndu 

fram á, er forvitnilegt að velta fyrir sér eðli tónskynjunar og spyrja hvort þeir sem heyra 

gætu náð dýpri og auðugri tengslum við tónlist með því að læra að hlusta með öðru en 

eyrunum eingöngu. 
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