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Ágrip 
 

Ritgerð þessi fjallar um viðhorf nemenda í 6. bekk til tónmenntar. Eigindleg 

rannsókn var gerð í grunnskóla í Reykjavík í febrúar 2009. Ritgerðin byggir á 

svörum 8 nemenda, fjögurra drengja og fjögurra stúlkna. Nemendurnir voru ýmist 

búnir að vera í tónlistarnámi í tónlistarskólum eða aðeins verið í tónlistarnámi í 

tónmennt í grunnskóla. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um hvað einkennir viðhorf 

nemenda í 6. bekk til tónmenntar. Ef mögulegt er að greina viðhorf þeirra og setja 

í samhengi má finna út hvaða þættir í tónmenntakennslu virka neikvætt á 

nemendur og þá mögulega fá hugmyndir að kennsluaðferðum sem vinna að því að 

skapa jákvætt andrúmsloft. 

Meðal helstu niðurstaðna var að ef nemendur fá að einhverju leyti að leika lausum 

hala í kennslustund skapast jákvætt andrúmsloft. Helmingur þátttakenda var 

sammála um að það að búa til tónlist og spila hana væri skemmtilegasti hluti 

tónmenntatímanna. Það færi fólk saman og stuðli að aukinni vellíðan og 

sjálfstrausti. Fái nemendur útrás í kennslustundum verði þeir jákvæðari gagnvart 

framhaldinu. 

Álykta má út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að nemendur séu jákvæðir í garð 

tónmenntar svo lengi sem þeir fá frelsi til athafna. 

 



„Maður er ekkert svona jeij en ekki heldur svona nó“  2009 

 

 
3 

 

Efnisyfirlit  

 

Ágrip ........................................................................................................................................... 2 

Töflur og myndir ......................................................................................................................... 4 

1. Inngangur ................................................................................................................................ 5 

2. Rannsóknaraðferð ................................................................................................................. 11 

2.1 Aðferð ............................................................................................................................. 11 

2.2 Þátttakendur ..................................................................................................................... 12 

2.3 Útbúnaður ........................................................................................................................ 12 

2.4 Úrvinnsla gagna .............................................................................................................. 12 

3.  Niðurstöður .......................................................................................................................... 13 

4. Umræða ................................................................................................................................. 23 

4.1 Í tónlistarnámi og ekki í tónlistarnámi ............................................................................ 24 

4.1.1 Jákvætt og neikvætt .............................................................................. 25 

4.2 Hvernig getur kennslustundin verið skemmtileg? ........................................................... 26 

4.2.1 Afhverju neikvæðni? ............................................................................. 28 

4.3 Fjölskyldan ...................................................................................................................... 29 

4.4 Drengir og stúlkur ........................................................................................................... 30 

4.5 Kostir og gallar ................................................................................................................ 31 

5. Samantekt .............................................................................................................................. 33 

6. Heimildaskrá ......................................................................................................................... 34 

 

 

  



„Maður er ekkert svona jeij en ekki heldur svona nó“  2009 

 

 
4 

 

Töflur og myndir 
 

Tafla 1. Spurningar sem lagðar voru fyrir nemendur í tónmennt..................... 13 

Tafla 2. Uppröðun greinanna sem nemendur höfðu áhuga á............................ 15 

Tafla 3. Samanburður á þátttakendum rannsóknarinnar................................... 16 

Mynd 1. Skipting námsgreina út frá áhugasviði þátttakenda........................... 17 

Mynd 2. Skemmtanagildi námsefnis í tónmennt að mati fyrri hóps................. 18 

Mynd 3. Munur á skoðunum kynjanna út frá verkefnum í tónmennt................ 19 

Mynd 4. Ummæli stúlkna................................................................................... 20 

Mynd 5. Ummæli drengja................................................................................... 20 

Mynd. 6. Munur á ummælum þátttakenda í tónlistarskóla og annarra............... 20 



„Maður er ekkert svona jeij en ekki heldur svona nó“  2009 

 

 
5 

 

1. Inngangur 

 

Í gegnum tíðina hafa fræðimenn dregið ályktanir um tónmenntakennslu í skólum. 

Þeir hafa sett fram hugmyndir um hvaða kennsluaðferðir séu hentugastar, hvaða 

kennsluefni sé best að kenna og svo framvegis. Foreldrar og sjálfir kennararnir, 

sem eiga að fylgja þessum hugmyndum eftir, hafa sína skoðun á efninu sem hefur 

svo áhrif á hvernig umhverfið í kennslustofunni verður. Það má þó ekki gleyma 

nemendunum sem öll þessi umræða snýst um. Hvaða skoðun hafa þeir? 

Mills (2005) kemst að þeirri niðurstöðu að tónlistarhæfni sé meðfæddur hæfileiki 

sem flestir ef ekki allir einstaklingar fæðist með (Mills 2005:5). Hún segir 

jafnframt marga alast upp við það viðhorf að ekki sé hægt að leika tónlist án þess 

að kunna að lesa nótur. Fólk vanmeti tónlistarhæfni sína vegna þess að það haldi 

að það þurfi að feta í fótspor Mozarts til að semja eða spila tónlist. 

Tónmenntakennsla í skólum á að geta hjálpað til við að leiðrétta hugsun sem 

þessa. Tónmenntakennarar aðstoða nemendur að viðhalda þeirri hugsun að tónlist 

sé jafn náttúruleg manninum og tal, lestur og skrift (Mills 2005:5). 

Tónlist er aðþjóðlegt tungumál og geta tónmenntatímarnir verið griðastaður 

nemenda með annað móðurmál. Sérhver þjóð á sína einstöku tónlist og ætti 

tónmennt að vera staður þar sem nemendur allstaðar að úr heiminum geta komið 

saman og skilið hvern annan. Mills nefnir í bók sinni Music in the School að með 

því að vinna með nemendum í gegnum tónlist frá þeirra eigin menningu reynir 

kennarinn að vinna að því að víkka sjóndeildarhring þeirra (Mills 2005:5). 

Tónmenntakennsla eykur sjálfstraust nemenda ef rétt er farið að. Þannig er því 

háttað í flestum námsgreinum. Ef nemandi nær góðum árangri í greininni eykst 

sjálfstraust hans til muna. Góður árangur í einni námsgrein getur haft jákvæð áhrif 

á aðrar greinar (Mills 2005:5-6). Samkvæmt þessu virðist tónmenntakennslan 

hjálpa nemendum að ná betri stöðugleika í eigin lífi auk þess sem hún hjálpar 

nemendum af erlendum uppruna að ná fótfestu á nýjum stað.  

Það má finna vísbendingar um mikilvægi tónmenntakennslu allt frá tímum Forn-

Grikkja eða um 400 f.Kr. Finna má viðhorf til tónmenntakennslu í verkum 

heimspekingsins Platóns. Gríska orðið music merkir listir og inni í því eru 
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bókmenntir, dans og tónlist. Music er þáttur sem skipti sköpum í menntun 

alþýðunnar samkvæmt Platón því hún héldi nemendum frá því illa. Þeir yrðu 

fágaðri, fengju aukið jafnvægi og næðu meiri árangri í öllu sem þeir gerðu og 

sögðu (Mark 2002:5-6). Aristóteles sagði að menn gætu verið sammála um það að 

tónlist væri unaður og ætti heima í samkvæmum og öðrum viðburðum því hún 

gleddi manninn (Mark 2002:14). Hátt í 2000 árum síðar var ennþá verið að skrifa 

um mikilvægi tónlistar og í verkum Martin Luthers má finna þessi orð: 

 

„Það er nauðsynlegt að varðveita tónlist í skólum. Skólameistari verður 

að geta sungið annars þykir mér lítið til hans koma. Tónlist er ánæguleg 

og stórfengleg gjöf frá Guði og kemst nálægt því að vera guðfræði. Ég 

myndi aldrei gefa þá litlu hæfileika sem ég hefði í tónlist fyrir eitthvað 

stærra. Unga fólkið á að vera stöðugt í þjálfun í þessari list því hún gerir 

þau að góðum og hæfileikaríkum einstaklingum“.  

(Mark 2002:31-32) 

Árið 1905 kom út bók eftir svissneska tónmenntakennarann Emile Jaques-

Dalcroze sem heitir Rhythm, Music, and Education. Honum fannst 

tónmenntakennsla mæta mótlæti og skrifaði því bókina til að segja frá reynslu 

sinni sem kennari í greininni. Í bókinni skrifar hann um þann ávinning sem hlýst 

af tónlistarmenntun og segir hann tónmennt ýta undir sjálfsþekkingu og þroska 

(Mark 2002:54-55). 

Kennslumarkmið á Íslandi hafa verið skýr frá 1960 en þá kom fyrsta 

aðalnámskráin út. Í þeirri námskrá er sérstakur kafli um tónmennt. Í honum er 

farið í helsta námsefnið sem átti að kenna í tónmennt á þessum tíma auk þeirra 

markmiða sem sett voru fyrir námskrána. Í lok kaflans um tónmennt er þó 

stuttlega farið í tilgang tónlistarkennslu í skólum. Þar segir: 

„Stefnt er að því að bæta og fegra líf og starf nemandans í skólanum og 

utan hans, að efla félagshæfni og almennan þroska nemendanna. ... 

Iðkun tónlistarinnar á að vekja gleði nemandans og veita þrá hans til 

sjálfstjáningar útrás á frjálslegan og fágaðan hátt. Stefnt sé að því að 

hagnýta uppeldislegt gildi tónlistarinnar til að móta og samræma 
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skapgerð og háttvísi nemandans í anda samstarfs, tillitssemi og 

góðvildar“.  

(Menntamálaráðuneytið 1960:73). 

Í Aðalnámskránni sem kom út árið 1999 er einnig skrifað um mikilvægi tónlistar. 

Fyrir menntun hvers einstaklings hefur tónmenntakennsla víðtækt gildi sem felst í 

því að efla alhliða þroska nemandans. Iðkun tónlistar krefst meðal annars 

líkamsþjálfunar, skapandi og rökréttrar hugsunar og agaðra og skipulegra 

vinnubragða. Tónlistariðkunin hefur yfirfærslugildi á aðra hæfni og þekkingu, svo 

sem samhæfingu hugar og handar, lestrarkunnáttu, málþroska, formskynjun, 

samvinnu og samlíðan, félagsmótun, hlutfallaskynjun og sögu- og 

samfélagsskilning (Menntamálaráðuneytið 1999:54). 

Það er því ljóst að í augum fræðimanna hefur tónlistariðkun og tónmenntakennsla 

verið mikilvægur þáttur í menntun einstaklingsins. Þó eru fleiri sem koma að 

uppbyggingu menntunar hjá börnum og vert er að skoða viðhorf þeirra til þessarar 

námsgreinar. Skólastjórnendur, kennarar og foreldrar hafa oftar en ekki mikið að 

segja þegar menntun barna er annars vegar og hafa nokkrar kannanir verið gerðar 

á viðhorfum þeirra. 

Til að byrja með má sjá viðhorf skólastjórnenda til tónmenntakennslu í 

grunnskólum í grein Helgu Rutar Guðmundsdóttur en hún gerði athugun á því 

hver staða tónmenntar sem námsgreinar væri innan veggja grunnskóla á Íslandi. 

Það kom í ljós að 79% grunnskóla á Íslandi voru með tónmenntakennslu í 

einhverri mynd (Helga Rut Guðmundsdóttir 2009:66). Af þeim grunnskólum sem 

ekki kenndu tónmennt sögðu skólastjórnendur ástæðurnar aðallega vera skort á 

faglærðum tónmenntakennurum og aðstöðuleysi (Helga Rut Guðmundsdóttir 

2009:68). Af því má draga þá ályktun að það eru ekki neikvæð viðhorf til 

tónmenntakennslu sem koma í veg fyrir að skólastjórnendur hafi hana í skólum 

sínum heldur aðstæður sem á engan hátt tengjast viðhorfum þeirra. 

Í rannsókn á viðhorfi farsælla kennara til tónmenntakennslu, sem kom út árið 

2006, kemur fram að tónmenntakennarar eru almennt mjög ánægðir með hve 

Aðalnámskrá grunnskóla gefur mikinn sveigjanleika í tónmenntakennslu (Kristín 

Valsdóttir 2006:52). Sumir tónmenntakennarar vilja meina að tónlistarmenn nái 
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betur að njóta sín þegar þeir alast upp í sveigjanlegu og hvetjandi umhverfi. Aðrir 

nefna að mögulega sé of mikill sveigjanleiki og samræma ætti 

tónmenntakennsluna í skólunum betur. Grunnurinn er þó að mati kennaranna að 

nauðsynlegt sé fyrir þá að hafa frjálsar hendur þegar kemur að kennslu og 

skipulagi skólaárs (Kristín Valsdóttir 2006:53). Einn kennarinn nefnir að frelsi til 

athafna í tónmenntakennslu skapi jákvæðara andrúmsloft meðal nemenda. Hann 

segir það gefa þeim ánægju og gleði, flestir verði jákvæðari og finnist gaman. 

Nauðsynlegt sé þó að mæta nemendum á jákvæðum nótum með skapandi starfi 

(Kristín Valsdóttir 2006:54). Áhersla þeirra virðist því beinast að jákvæðni 

nemenda. Ef nemendur eru jákvæðir, fylgir áhuginn með. 

 Í B.Ed. ritgerð Margrétar Rögnu Bjarnadóttur og Sigrúnar Birnu Magnúsdóttur 

(2003) má sjá könnun sem gerð var á viðhorfi foreldra til tónmenntar í 

grunnskólum. Í ljós kom að foreldrar voru almennt mjög jákvæðir gagnvart 

tónmenntakennslu og töldu hana vera mjög mikilvæga námsgrein (Margrét Ragna 

Bjarnadóttir 2003:26). Aftur á móti sögðu nokkrir foreldrar að nemendur ættu að 

eiga þess kost að velja hvort þeir fari í tónmennt eða ekki (Margrét Ragna 

Bjarnadóttir 2003:27). Þá má þó spyrja sig hvort börn hafi nógu mikla reynslu og 

þroska til að vita hvað þau vilja og hvort hægt sé að réttlæta fyrirfram ákveðið 

viðhorf án þess að reynsla og rökstuðningur sé fyrir því? 

Nemendur upplifa kennslustundir á misjafna vegu. Í grein John W. Scheib (2006) 

er viðtal við nemanda sem hugsar fyrst og fremst um að ná árangri í því sem hann 

gerir en hvað það er sem hann nær árangri í skiptir ekki höfuðmáli. Nemandinn, 

sem var í skólahljómsveit og var að segja frá æfingum og eigin upplifun í 

hljómsveitinni, talar aðeins um próf og námsmat og hve mikilvægt það sé að ná 

góðum árangri þar. Hann talar aldrei um tilfinningu í tónlist eða að spila til að 

hafa gaman af, heldur einblínir einungis á námsmatið sem skiptir tónlistina sjálfa í 

raun litlu máli. Þetta viðtal fékk höfund greinarinnar, John W. Scheib, sem er 

tónlistarkennari, til þess að horfa á tónmenntatíma frá öðru sjónarhorni. Mögulega 

væri einblínt of mikið á námsmat en ekki það sem skipti í raun meira máli, að 

tónlist sé gefandi og þroskandi. Hún ætti að vera listræn og hafa menntunargildi 

svo lengi sem tjáning mannsins væri partur af sköpun listarinnar (Scheib 2006:34-

36). Þetta eina viðtal fékk Scheib til að hugsa um möguleg mistök í 
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kennsluumhverfinu. Margir hafa skrifað um mikilvægi tónmenntar í skólum og 

hvað þær kennslustundir eiga að gefa nemendum. Það er þó spurning hvort 

tónmenntin hafi tilætluð áhrif á nemendur. Það má sjá í viðtali Scheib að þó 

kennarar kenni líkt og þeir lærðu og samkvæmt réttum aðferðum þá fá nemendur 

ekki endilega þá tilfinningu og upplifun sem tímarnir eiga í raun að veita.  

Áhugavert væri að vita hvað nemendur hafa sjálfir að segja um tónmennt og 

greina hvort að tónmennt hafi tilætluð áhrif í lífi þeirra. Það er hinsvegar frekar 

sjaldgæft að grunnskólanemendur séu beðnir um að segja sína skoðun á námsefni 

og tilgangi þess. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna viðhorf nemenda 

til kennslu. Það er verðug áskorun fyrir kennara að finna árangursríkar aðferðir til 

að ná fram viðhorfum nemenda sinna (Silvey 2005:116). Þegar breskir 

grunnskólanemendur voru spurðir hvernig þeim fyndist að vera í tónmennt kom í 

ljós að hún var ekki hátt skrifuð sem námsgrein hjá þeim (Mills 2005:199). 

Patricia Shehan Campbell er sammála því að allt of sjaldan séu nemendur spurðir 

álits (Campbell 1998:80).  

Campbell greinir frá því í bók sinni Songs in their Heads að rannsakendum finnist 

almennt að skoðun barna skipti ekki máli því þau séu ung og hafi engin rök fyrir 

skoðunum sínum (Campbell 1998:172). Hún segir börn jafnframt búa yfir 

hæfileikum til að meta tónlist út frá því hvað hún stendur fyrir og hvað hún geri 

fyrir þau (Campbell 1998:172). Það er því nauðsynlegt að komast að því hvernig 

börnin hugsa, hvað þau þekkja og kunna að meta áður en hægt er að gera 

rannsóknir á því hvaða þýðingu tónlist hefur fyrir þau (Campell 1998:171).  

Campell (1998) gerði rannsókn á viðhorfum barna til tónlistar. Hún sagði tónlist 

færa börnin nær hvert öðru og hjálpa þeim að feta sig innan samfélagsins þó 

samfélag þeirra væri aðeins fjölskyldan, skólinn og nágrannarnir (Campell 

1998:177). Niðurstaða hennar var, út frá viðtölum við börn, að tónlist væri 

birtingarmynd skemmtunar og vellíðunar. Börn upplifi tónlist í öllum sínum 

athöfnum og finni til vellíðunar þegar þau skapa tónlist og hugsa um hana. Hún 

segir að þeim finnist tónlistin halda þeim á floti og hjálpa þeim að hugsa og 

komast að niðurstöðu (Campell 1998:175-6). 
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Það er þó ekki aðeins hjá ungum börnum sem tónlist hefur áhrif á skemmtun og 

líðan. Í viðtali við 14 – 18 ára nemendur sem hafa verið í sérstökum 

tónmenntatímum í skólum kemur fram að það að koma saman og búa til tónlist sé 

mjög gefandi.  Tónlistin færi fólkið saman og það kynnist betur. Það að skapa 

tónlist sé einstök upplifun og upphaf að langlífu sambandi milli manns og hljóðs. Í 

þeirra huga er tónlistin tækifæri til að kanna nýjar víddir og hún opnar hugann 

fyrir því hver við erum og hver við getum orðið (McGillen 2004:292). 

Nemendurnir segja þó jafnframt að til þess að tónlist og tónmennt hafi tilætluð 

áhrif þá þurfi umhverfið að vera frjálsara en í venjulegum kennslustundum. Það sé 

skemmtilegra og bjóði upp á skapandi vinnu (McGillen 2004:287).  

Nemendur virðast hafa sterkar skoðanir á tónmennt og því sem fram fer í 

tónmenntatímum. Af því má ætla að þeir geti gefið rannsakendum einhverja 

hugmynd um það hvað tónmennt og tónlist geri fyrir þá en einnig hvernig hægt sé 

að vinna með hana svo hún verði áhugaverð og skili árangri.  

Í febrúar 2009 voru nokkrir nemendur út 6. bekk í grunnskóla í Reykjavík spurðir 

um áhuga og viðhorf til tónmenntar. Á næstu síðum er fjallað um það sem þeir 

höfðu að segja. 
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2. Rannsóknaraðferð 
 

Rannsóknin fór fram í febrúar 2009 og var undirbúningsvinnan þónokkur. 

 

2.1 Aðferð 
 

Ákveðið var að hafa samband við einn grunnskóla í Reykjavík. Skólinn sem varð 

fyrir valinu hefur aðeins 290 nemendur. Í honum er öflug list- og 

verkgreinakennsla og mikil áhersla á tónlistaruppeldi. Tónmenntakennarar skólans 

hafa starfað lengi við hann og er kennslan því búin að vera stöðug yfir langt 

tímabil.  

Sótt var um leyfi til að vinna rannsóknina til skólastjóra sem fékk svo leyfi 

foreldra og forráðamanna þeirra nemenda sem valdir voru til þátttöku. 

Þátttakendur voru valdir með það í huga að það yrði jafnt hlutfall milli drengja og 

stúlkna, þeir ættu auðvelt með að ræða saman og væru ýmist í tónlistarnámi eða 

ekki.  

Þegar komið var á staðinn höfðu umsjónarkennararnir valið nemendur sem sendir 

voru beint í viðtalið. Viðtölin fóru þannig fram að nemendur sátu við fjögur borð 

sem búið var að raða saman í einn stóran ferning. Drengirnir sátu hlið við hlið 

vinstra megin en stúlkurnar á móti þeim. Annar rannsakenda sat við enda 

borðsins. Þátttakendur rannsóknarinnar áttu ekki í neinum erfiðleikum með að 

svara þeim spurningum sem fyrir þá voru lagðar og ræddu þeir mikið um efnið, 

bæði sín á milli og við rannsakendur. 

Til að varðveita viðtölin var stuðst við segulbandsupptökutæki. Í viðtalinu var 

tækið staðsett á miðju borðsins sem þátttakendur sátu við til að nema það sem allir 

sögðu. Sá rannsakandi sem ekki spurði nemendur spurninganna tók stöðu ritara og 

skráði niður á blað viðbrögð þátttakenda á meðan þeir svöruðu þeim spurningum 

sem lagðar voru fyrir. Spyrjandi skrifaði einnig niður nokkur svör sem unnið var 

nánar með síðar í viðtalinu. Þessi svör voru svo klippt niður og flokkuð. Einnig 

var notast við spjöld þar sem fram komu allar námsgreinar viðkomandi nemenda. 
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Þessi spjöld voru notuð til að fá nemendur til að flokka námsgreinarnar eftir 

áhugasviði.  

 

2.2 Þátttakendur 
 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru átta nemendur úr tveimur bekkjum 6. bekkjar í 

skólanum. Ákveðið var að fjórir nemendur kæmu úr hvorum bekk, tvær stúlkur og 

tveir drengir. Einnig var ákveðið að taka bæði inn nemendur í tónlistarnámi sem 

og nemendur sem aldrei höfðu lært á hljóðfæri. Umsjónarkennurum bekkjanna var 

eftirlátið að velja nemendur innan þeirra marka. Allir nemendurnir sem valdir 

voru höfðu verið í tónmennt í nokkur ár, þar á meðal á yfirstandandi skólaári. 

 

2.3 Útbúnaður 
 

Sá útbúnaður sem notast var við var segulbandsupptökutæki.  

 

2.4 Úrvinnsla gagna 
 

Upptökurnar með viðtölunum voru afritaðar á blað. Viðtölin voru borin saman 

með það í huga að finna það sem var líkt og ólíkt með þeim. Búnar voru til töflur, 

myndrit og reiknað út meðaltal þar sem við átti. Að lokum var unnið að því að 

finna setningar úr viðtalinu sem tengdust beint viðhorfi þátttakenda. 
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3.  Niðurstöður 
 

Í hverju viðtali voru þátttakendur spurðir að ákveðnum spurningum sem gengu út 

á að kanna viðhorf þeirra til tónmenntar. Farið var eftir ákveðnum spurningalista 

en út frá listanum bættust við ýmsar spurningar sem tengdust svörum þátttakenda. 

Í niðurstöðukaflanum má sjá hver svör þátttakendanna voru í myndum, töflum og 

samtölum sem eru tekin beint upp úr viðtölunum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í því sem á eftir fer verður notast við dulnefni til að ekki sé hægt að rekja svör 

þátttakenda.  

Þátttakendum var skipt upp í tvo hópa. Í fyrri hópnum voru Alti, Ágúst, Bergrós 

og Dúna. Í síðari hópnum voru Elvar, Finnur, Guðrún og Hulda. Viðtölin studdust 

við sömu spurningar og voru því með svipuðu sniði.  

Tafla 1. Spurningar sem lagðar voru fyrir 
nemendur í tónmennt 

 
Eruð þið að læra á hljóðfæri eða hafið þið lært á 
hljóðfæri? 
Er einhver í fjölskyldunni sem spilar á hljóðfæri? 
Langar ykkur að læra á hljóðfæri? 
Eruð þið í tónmennt? 
Hvað er tónmennt? 
Hvað eruð þið að gera í tónmennt? 
Hvað af því finnst ykkur skemmtilegast? 
Lærið þið eitthvað í tónmennt? 
Hvert er viðhorf ykkar til tónmenntar? 
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Til þess að kynnast þátttakendunum og bakgrunni þeirra í tónlist var byrjað á að 

spyrja hvort þeir hefðu einhverja reynslu af tónlistarskólum. Eru þeir í 

tónlistarnámi eða hafa þeir einhverntíman verið í slíku námi?  Svörin voru misjöfn 

og af átta þátttakendum stunduðu fimm nám við tónlistarskóla eða 62 %. Af þeim 

þremur sem að ekki voru í tónlistarskóla (38%) hafði einn þátttakandi áður verið í 

tónlistarnámi eða 12,67%.  

 

Mögulegt var að þátttakendur hefðu einhvern bakgrunn í tónlist þó þeir hafi sjálfir 

ekki stundað tónlistarnám. Til þess að komast að því var litið til nánustu ættingja. 

Þegar nemendur voru spurðir hvort að einhver í fjölskyldunni spilaði á hljóðfæri 

voru svörin misjöfn: 

Atli : Systir mín æfir líka á píanó 

Ágúst: Mamma mín er tónmenntakennari 

Bergrós: Systir mín æfði á píanó og mamma mín kunni á píanó og já, 
báðar systur mínar æfa á píanó. 

Dúna: Systir mín æfir á píanó ooog.. já. 

Elvar : Frændi minn er Haukur Tómasson.. hérna.. gerir svona sinfóníur 
og eitthvað. 

Finnur : Já, bróðir minn æfir á píanó. 

Guðrún: Frændi minn er að æfa á gítar 

Hulda: Mamma mín er píanókennari og systir mín æfir á fiðlu. 
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Í lok viðtalsins voru þátttakendum afhentir níu miðar sem á voru nöfn annarra 

námsgreina sem þeir stunduðu. Þeim var falið það verkefni að raða þessum 

námsgreinum upp í röð út frá áhugasviði. Þátttakendur höfðu mestan áhuga á 

námsgreininni sem þeir settu í fyrsta sæti og minnstan áhuga á þeirri sem sett var í 

9. sæti.  

 

Tafla 2. Uppröðun greinanna sem nemendur höfðu áhuga á. 

Námsgreinar Atli Ágúst Bergrós Dúna Elvar Finnur Guðrún Hulda 

Íþróttir 1 1 2 2 1 1 1 1 
Heimilisfræði 2 2 3 4 6 2 2 3 
Tónmennt 4 3 4 8 2 3 4 7 
Smíðar 6 5 5 9 7 4 9 8 
Íslenska 7 7 7 6 4 5 3 6 
Textílmennt 5 6 1 3 9 6 5 5 
Samfélagsfræði 8 8 8 5 5 7 7 4 
Stærðfræði 9 9 9 1 3 8 8 2 
Myndmennt 3 4 6 7 8 9 6 9 
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Tafla þrjú sýnir samanburð á þátttakendum. Borin var saman þekking skyldmenna 

þeirra á hljóðfæraleik og þekking þátttakenda á hljóðfæraleik. Einnig má sjá í 

hvaða sæti þátttakendur settu tónmennt.   

 

Tafla 3.  Samanburður á þátttakendum rannsóknarinnar út frá skyldmennum sem spila á hljóðfæri, 

hvort þau spila sjálf á hljóðfæri og í hvaða sæti tónmennt er. 

 

           

Foreldri Systkin Frændfólk
Æfir sjálfur 
á hljóðfæri

Í hvaða 
sæti er 
tónmennt

Atli x x 4
Ágúst x x 3
Bergrós x x 4
Dúna x x 8
Elvar x x 2
Finnur x 3
Guðrún x 4
Hulda x x x 7

 

 

  



„Maður er ekkert svona jeij en ekki heldur svona nó“  2009 

 

 
17 

 

Þegar meðaltal svara nemenda er tekið saman má sjá að tónmennt er í þriðja fagið 

sem nemendur hafa helst áhuga á eða í 4,4. sæti. Fyrir ofan tónmennt er 

heimilisfræði að meðaltali í 3. sæti og íþróttir að meðaltali í 1,2. sæti. 

 

 

 

 
Mynd 1. Skipting námsgreina út frá áhugasviði þátttakenda. 

 

Sjá má mun á viðhorfi stúlkna og drengja gagnvart tónmennt, eftir því í hvaða 

sæti þau settu hana. Drengir settu tónmennt að meðaltali í 3. sæti en stúlkur 5,7. 

sæti. Aftur á móti settu þátttakendur sem voru í tónlistarnámi tónmennt að 

meðaltali í 4,8. sæti en þeir sem ekki voru í tónlistarnámi settu hana að meðaltali í 

3,6. sæti. 
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Tónmennt
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Þátttakendur voru beðnir um að nefna hvað þeir gerðu í tónmennt og voru svör 

þeirra skrifuð niður. Fyrri hópurinn kaus að vinna saman, strákar og stelpur. 

Þátttakendurnir nefndu 7 atriði sem þeir hafa gert í tónmennt og röðuðu þeim 

atriðum upp eftir áhuga og skemmtanagildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Skemmtanagildi námsefnis í tónmennt að mati fyrri hópsins. 

Samkvæmt þessari mynd er það að spila á hljóðfæri áhugaverðast en að dansa er 

lítið sem ekkert áhugavert. 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16

Kór

Tónfræði

Læra nótur

Læra á hljóðfæri

Spila lag á nokkur hljóðfæri

Slagverk

Kynnast hljóðfærunum

Spila á tréspil

Búa til lög

Þema

Dansa

Syngja

Fara í leiki

Spila á hljóðfæri

Drengir

Stúlkur

Í seinni hópnum kusu drengir og stúlkur að vinna í sitthvoru lagi. Þátttakendurnir 

nefndu nú 14 atriði sem þeir hafa gert í tónmennt og röðuðu þeim atriðum upp 

eftir áhuga og skemmtanagildi. Fyrir báðum kynjum var áhugaverðast að spila á 

hljóðfæri en minnst áhugavert var að syngja í kór. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Munur á skoðunum kynjanna út frá þeim verkefnum sem gerð eru í tónmenntatímum. 
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Í tónlistarnámi Ekki í tónlistarnámi

Jákvætt

Neikvætt

Í viðtölunum komu alls fram 111 ummæli um tónmennt. Jákvæð ummæli voru 

67% en neikvæð ummæli 33%. Þátttakendur voru þó með mjög misjafnar 

skoðanir. Ef munur drengja og stúlkna er skoðaður virðast stúlkur vera almennt 

neikvæðari en drengir. Hjá stúlkum voru 55% ummæla jákvæð en 75% ummæla 

frá drengjum.  

             Stúlkur   Drengir 

 

  

 

 

Mynd 4 og 5. Munur á ummælum þátttakenda. 

 

Ef viðhorf þeirra nemenda sem eru með tónlistarmenntun að baki er skoðað þá eru 

63% ummæla þeirra jákvæð á móti 69% hjá þeim sem ekki æfa á hljóðfæri. 

 

 

 

 

 

 
Mynd 6. Munur á ummælum þátttakenda í tónlistarnámi og þeirra sem ekki eru í tónlistanámi. 

 

Ástæðurnar sem þátttakendur gáfu upp um af hverju þeim þótti leiðinlegt í 

tónmennt voru helstar að tímarnir voru of auðveldir, nemendur voru alltaf að gera 

það sama eða það var ekkert krefjandi. Ef þeim þótti gaman í tónmennt voru 
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ástæðurnar; meiri ábyrgð og meiri pressa, meira að gera og því betra ef það eru 

færri í hóp. 

Hóparnir litu þó ekki alveg eins á skemmtanagildi tónmenntar. Í fyrri hópnum, hjá 

Atla, Ágústi, Bergrós og Dúnu, hugsuðu þau eingöngu um að fá meira að gera og 

að fá flottari hljóðfæri. Þau vildu helst ekki sjá einföld skólahljóðfæri líkt og stafi 

eða hristur og fannst skemmtilegast að vera á trommum því að á þeim var nóg að 

gera. Til dæmis þegar verið var að ræða við þessa þátttakendur um sæti 

tónmenntar miðað við aðrar greinar kom þetta fram: 

Bergrós: Ég setti textílmennt í fyrsta, útaf því að mér finnst gaman að 

búa eitthvað til. 

Síðari hópurinn, sem í voru Elvar, Finnur, Hulda og Guðrún, hafði aftur á móti 

annað að segja. Vissulega var skemmtilegra ef að verkefnið var flóknara en það að 

skapa tónlist og búa eitthvað til skipti meira máli.  

Finnur:  Það er gaman að geta gert allt, spilað á allt. 

 

Elvar:  Gaman að spila á hljóðfæri og eitthvað svoleiðis, búa til lög og 

eitthvað. 

 

Að lokum voru nemendur spurðir út í viðhorf sitt til tónmenntar. Þeir sögðu meðal 

annars þetta: 

Atli [sem er í tónlistarnámi]: Mér finnst svona..  mér finnst hún alveg 

skemmtileg sko... og mér finnst hún [kennarinn] leyfa okkur að gera svo 

margt og þess vegna er svolítið skemmtilegt í tónmennt. 

Ágúst [sem er í tónlistarnámi og á foreldri sem er tónmenntakennari]: 

Áður en við fórum í 6. bekk þá er tónmennt á skalanum frá 1-10 svona 

6... Þegar maður hefur prófað þetta [bendir á rafmögnuðu hljóðfærin 

inni í kennslustofunni] þá er hitt rosa leiðinlegt miðað við það. En 

tónmennt í 6. bekk fær svona 8 út af því að þá erum við að spila á svona 

skemmtilegri hljóðfæri. 
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Bergrós [er ekki í tónlistarnámi]: Mér finnst hún bara vera ... ágæt.  

Kennarinn er alveg ágætur. Það væri gaman að gera eitthvað nýtt.. þú 

veist.. það er leiðinlegt að vera að gera alltaf það sama. Já og gera 

eitthvað sem manni finnst ekki gaman aftur og aftur og aftur og mega 

ekki hætta því. Já ég veit ekki.. 

Guðrún [er ekki í tónlistarnámi]: Þegar verið er að bjóða að spila á 

bassann og ég segi kannski “ég” þá leyfir hann hinum að fara á hann. 

Það finnst mér mjög leiðinlegt en mér finnst mjög skemmtilegt að læra 

á hljóðfæri. 

Elvar [er í tónlistarnámi]: gaman að spila á hljóðfæri og eitthvað 

svoleiðis, búa til lög og eitthvað. Gaman að tónfræði. 

 

Nemendur höfðu miklar skoðanir og nauðsynlegt er að rýna nánar í svör þeirra. Í 

næsta kafla verður reynt að túlka þær niðurstöður sem hér hafa komið fram. 
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4. Umræða 

 

Í þriðja kafla var gert grein fyrir þeim niðurstöðum sem komu úr viðtölum við átta 

nemendur í 6. bekk í einum grunnskóla í Reykjavík. Viðtölin voru tekin til þess að 

kanna viðhorf þeirra til tónmenntar og á næstu síðum verður rætt nánar um svör 

þeirra. 

Eins og Campell (1998) bendir á þarf þó fyrst að komast að því hvernig börn 

hugsa áður en hægt er að vinna rannsóknir út frá svörum þeirra (Campell 

1998:171). Því voru þátttakendur spurðir að því hvað þeir teldu tónmennt vera. 

Þátttakendur sem voru í tónlistarnámi svöruðu þessu: 

Dúna: Uuu.. bara.. örugglega til þess kynnast og læra á hljóðfæri (bætir 

við) betur. 

Ágúst: Já, einmitt. Get ekki toppað þetta. 

Elvar:  Æfir mann á hljóðfæri eða eitthvað, leyfir okkur að kynnast 

hljóðfærunum og svona. 

Hulda:  Læra. 

Þeir sem ekki voru í tónlistarnámi höfðu þetta að segja: 

Bergrós: Tengist eyrunum og að hlusta á tón hljóðfæranna. 

Guðrún:  Og gera lög.. þú veist.. á píanó og bull. 

Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (1999) að vinna eigi með söng, hlustun, 

sköpun, hljóðfæranotkun og fleira (Aðalnámskrá 1999:55). Þátttakendur virðast 

skynja tónmennt út frá þessum grunnþáttum, líkt og þeir nefna hér fyrir ofan. Má 

því gera ráð fyrir því þátttakendur tali út frá reynslu og þekkingu þegar þeir svara 

spurningum um tónmennt. 
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4.1 Í tónlistarnámi og ekki í tónlistarnámi 

Eins og áður kom fram eru fimm þátttakendur af átta í tónlistarnámi. Nemendur 

sem æfa á hljóðfæri settu tónmennt að meðaltali í 4,8. sæti en þeir sem ekki æfa á 

hljóðfæri settu tónmennt að meðaltali í 3,6. sæti. Atli æfir á hljóðfæri og þegar 

hann var spurður af hverju hann hefði sett tónmennt í 4. sæti hafði hann þetta að 

segja:  

Atli:  Af því að.. í myndmennt þá erum við svo oft að gera eitthvað 

svona skemmtilegt og mála eitthvað svona, getum gert bara svona það 

sem við viljum eiginlega. Í íþróttum þá.. er bara.. af því þú veist.. mér 

finnst svo gaman í íþróttum, ég æfi íþróttir og eitthvað svona. Og í 

heimilisfræði þá bökum við alltaf svo gott eða eldum. Það er eiginlega 

bara í fjórða af því að textílmennt er ekki alveg svona.. þá þarf maður 

að prjóna og svona. 

Ástæðurnar fyrir því að tónmennt er ekki í fyrsta sæti virðast vera af því að í 

tónmennt fá þau ekki að gera eitthvað gott og skemmtilegt og þau gera ekki 

eitthvað sem þau kunna eins og í íþróttum. Finnur sem ekki er í tónlistarnámi setti 

tónmennt í 3. sæti. Hann hafði svipaða sögu að segja og Atli. 

Finnur:  Mér finnst heimilisfræði betri og íþróttir betra heldur en 

tónmennt. 

Spyrill:  Af hverju er það betra? 

Finnur:  Út af því að í heimilisfræði þá erum við alltaf að baka svo gott 

og íþróttir eru leikir. 

Það gefur augaleið að ekki samræmist bakstur tónmennt svo að þær upplýsingar 

hafa lítið að gera inn í mögulegar leiðir til að auka jákvæðni nemenda til 

tónmenntar. Aftur á móti er áhugavert að skoða svör Atla og Finns þegar sem þeir 

ræða um íþróttir. Atli segir að það sé gaman að æfa íþróttir því þar sé hann að gera 

eitthvað sem hann kann. Hann æfir samt á hljóðfæri svo í raun ætti tónmennt að 

vekja sama áhuga út frá þessari útskýringu. Finnur nefnir svo að leikir í íþróttum 

séu ástæða þess að það sé skemmtilegra í íþróttum en tónmennt. Það svar vekur 
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þó upp nokkrar spurningar því á mynd 3 setja þátttakendur leiki undir hreyfivirkni 

(activities) í tónmennt. Þeir telja því sjálfir að leikir séu partur af 

tónmenntatímum. Stelpurnar sýndu leikjunum mikinn áhuga og settu þá í næst- 

efsta sæti. Strákarnir aftur á móti sýndu leikjunum lítinn áhuga og voru þeir í 6. 

neðsta sæti af 14 mögulegum. Mögulega tengjast leikir í íþróttum meira hreyfingu 

en leikir í tónmennt meira hugsun. Ætli nemendur vilji síður þurfa að hugsa þegar 

þeir leika sér? 

 

4.1.1 Jákvætt og neikvætt 
 

Þegar farið var yfir viðtölin mátti sjá að nemendur í tónlistarnámi voru almennt 

neikvæðari gagnvart tónmennt en þeir sem ekki voru í tónlistarnámi. Rétt rúm 

60% ummæla hjá nemendum sem eru í tónlistarnámi voru jákvæð en um 70% hjá 

þeim sem ekki eru í tónlistarnámi. Þetta má sjá á mynd 4 og 5. 

Ef rýnt er í niðurstöðurnar má þó sjá nokkuð athyglisvert. Nemendur í 

tónlistarnámi skiptust í hópa. Annars vegar voru nemendur sem settu tónmennt í 

neðstu þrjú sætin og hins vegar þeir sem settu tónmennt í efstu fjögur. Þeir 

nemendur sem voru jákvæðir gagnvart tónmenntatímum settu listgreinar og 

íþróttir í efstu sætin en hinir sem settu tónmennt í neðstu þrjú sætin voru með 

stærðfræði í efstu sætum. Mögulegt er að síðari hópurinn njóti sín betur í klassísku 

tónlistarnámi sem líkist stærðfræði því hún byggist meira á því að fylgja eftir 

reglum heldur en í tónmennt sem snýst meira um sköpun nemandans.   

Ef heildarhópnum er skipt í þrennt eru niðurstöðurnar allt aðrar. Þá eru nemendur 

sem ekki eru í tónlistarnámi með tónmennt í 3,6. sæti og með rétt tæp 70% 

ummæla jákvæð. Þeir sem eru í tónlistarnámi og setja listgreinar og íþróttir í efstu 

sæti setja tónmennt í 3. sæti og 74% ummæla eru jákvæð á móti þeim sem 

nemendum í tónlistarnámi sem setja stærðfræði í efstu tvö sætin setja tónmennt í 

7,5. sæti og  44 % ummæla eru jákvæð. 

Þeir nemendur sem eru í tónlistarnámi og hallast frekar að stærðfræði en öðrum 

greinum nefndu þetta sem ástæðu fyrir viðhorfi sínu til tónmenntar. 
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Dúna: Mér finnst kennarinn ekkert æðislegur sko ... Hann lætur mig 

alltaf á það sama og maður fær aldrei að gera neitt nýtt. 

Og 

Hulda: Mér finnst tónmennt skemmtileg en þessar greinar [sjá töflu 2] 

eru betri. 

Þeim finnst tónmennt áhugaverð en hún verður að vera krefjandi til þess að hún 

verði skemmtileg. Fyrir þeim virðist ekki vera nóg að skapa heldur verður að vera 

eitthvað markmið með því sem verið er að gera. 

 

4.2 Hvernig getur kennslustundin verið skemmtileg? 
 

Á Menntavísindasviði við Háskóla Íslands er verðandi kennurum kennt að fræða 

nemendur sína á skemmtilegan hátt en í senn vekja áhuga þeirra á viðfangsefninu. 

Í mörgum námsgreinum er það verðug áskorun að gera námsefnið áhugavert og 

skemmtilegt fyrir nemendur. Það mætti halda að tónmennt ætti að vera ein af þeim 

námsgreinum þar sem auðvelt er að gera námsefnið skemmtilegt og áhugavert.  

Hugsanlega er námsgreinin sett á of háan stall og því erfitt fyrir tónmenntakennara 

að uppfylla þessar kröfur. Í þessari rannsókn voru nemendur fengnir til að raða  

námsgreinum upp í röð frá þeirri skemmtilegustu til þeirrar leiðinlegustu. Að 

meðaltali settu þátttakendur tónmennt í 4. sæti af níu. Einn þátttakandinn sagði að 

margar af þeim námsgreinum sem í boði voru til þess að raða upp væru of 

skemmtlegar til þess að geta sett tónmennt í fyrsta sæti. Þetta vekur mann til 

umhugsunar um það hvað aðrar námsgreinar hafa sem tónmennt hefur ekki.  

Áhugavert er að sjá á mynd 1 að flestir þátttakendur setja íþróttir í 1. sæti. Þeir 

voru spurðir hvað það væri sem gerði íþróttir svona skemmtilegar og þeir svöruðu 

á þessa vegu:  

Finnur : Leikir 
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Guðrún: Betri kennari en í fyrra, maður fær líka stundum að gera það 

sem maður vill, til dæmis það er körfubolti í tímanum og ég segi 

getum við farið í handbolta næst.  

Hulda: Stundum eru líka frjálsir tímar, stelpurnar sér og strákarnir sér. 

Stundum er skipt í hópa og þá fær maður að velja sér hóp, maður fær 

að vera með þeim sem maður vill. 

Guðrún: Eins og ég á bestu vinkonu og við fáum alltaf að vera saman. 

Elvar : Allavega seinasti kennarinn var verri útaf því að ef maður 

meiðir sig þá sagði hann bara „já settu bara kalt undir þetta“ og 

eitthvað. 

Þessi orð styðja það sem Kristín Valsdóttir hefur eftir viðmælanda sínum í 

meistaraprófsritgerð sinni, að nauðsynlegt sé að gefa nemendum frelsi til athafna 

því það skapi jákvætt andrúmsloft, ánægju og gleði á meðal nemenda (Kristín 

Valsdóttir 2006:54). Nemendur eru sammála um að umhverfið verði að vera 

frjálst því þá sé kennslustundin skemmtilegri. Ef allt er í föstum skorðum og 

ekkert svigrúm fyrir athafnir fer áhuginn á námsefninu dvínandi.  

Draga má fram hugmynd nokkurra foreldra úr rannsókn Margrétar Rögnu 

Bjarnadóttur og Sigrúnar Birnu Magnúsdóttur (2003) um að gefa ætti nemendum 

það frelsi að ráða sjálf hvaða námsgreinum þeir taka þátt í  (Margrét Ragna 

Bjarnadóttir og Sigrún Birna Magnúsdóttir 2003:26). Þá væru aðeins þeir 

nemendur sem vilja taka þátt í námsefninu inni í kennslustundinni og því 

mögulega meiri líkur á að kennarinn nái til allra nemendanna. Kennslan ætti því 

að vera áhugaverðari og skemmtilegri fyrir vikið. En hvað á að ganga langt til að 

gleðja nemendur?  

Ekki er víst að nemendur átti sig á því þroskaferli sem fram fer í tónmennt. Eins 

og kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla (1999) hefur tónmenntakennsla víðtækt 

gildi sem felst í því að efla alhliða þroska nemandans (Menntamálaráðuneytið 

1999:54). Það er ekki fyrr en á unglingastigi að nemendur fá að velja sér 

námsgreinar og þá í takmörkuðu magni. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 

(1999) á aðeins að kenna tónmennt sem skyldufag upp í 8. bekk. Eftir það á að 

gefa þeim tækifæri á að halda áfram í tónmennt ef þeir kjósa svo 
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(Menntamálaráðuneytið 1999:82). Nemendur hafa þá haft tækifæri til að þroskast 

í gegnum tónmennt og geta sjálfir ákveðið hvort þeir vilja halda áfram eða ekki.  

Það má því komast að þeirri niðurstöðu að þótt tónmennt sé skyldufag er verðug 

áskorun fyrir kennara að gera hana áhugaverða og andrúmsloftið jákvætt. Ef 

nemendur eru frjálsir upp að vissu marki átta þeir sig fljótlega á því 

skemmtanagildi sem tónmennt hefur en verða einnig varir við þá þekkingu og 

færni sem þeir hafa öðlast. Atli, Dúna og Ágúst nefndu eftirfarandi hluti þegar þau 

voru spurð hvað þau væru að læra í tónmennt: 

Atli:  stundum [var ég] að læra á nótur á einhverju, gítar eða 

bassa. 

Dúna: ég var að taka þátt í einhverju bassa dæmi. 

Ágúst: mér fannst fáránlegt að geta munað allt [sem hann lærði á 

gítar] en þegar maður byrjar að spila þá man maður það 

[gítargripin]. 

 

4.2.1 Afhverju neikvæðni? 
 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar gera nemendur kröfur um að þeim 

líði vel í tímum og hafi eitthvað fyrir stafni. Þátttakandi var spurður hvers vegna 

honum fyndist leiðinlegt í tónmennt og þetta var svar hans: 

Spyrill : Þú skerð þig úr fjöldanum vegna þess að þú setur tónmennt 

neðst. 

Dúna: Já það er vegna þess að mér finnst tónmennt leiðinleg. 

Spyrill : Afhverju finnst þér hún leiðinleg? 

Dúna: Mér finnst kennarinn ekkert æðislegur sko..  

Spyrill : Finnst þér tónmennt leiðinleg af því að kennarinn er 

leiðinlegur? 
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Dúna: uu.. Já aðallega. Hann lætur mig alltaf á það sama og maður 

fær aldrei að gera neitt nýtt. Og æi.. svo er hún svo spes greyið. (hinir 

hlæja). 

Spyrill : Það er semsagt vegna þess að þér finnst þú ekki vera að gera 

neitt krefjandi? 

Dúna:  Nei mér finnst alveg gaman en hún hatar mig eða eitthvað... 

maður fær bara ekki útrás. 

Ef litið er til Aðalnámskrár grunnskólanna frá 1960 má sjá að tónmennt eigi að 

„vekja gleði nemandans og veita þrá hans til sjálfstjáningar útrás á frjálslegan og 

fágaðan hátt“ (Menntamálaráðuneytið 1960:73). Í viðtalinu hér fyrir ofan ræðir 

þátttakandi um að hann fái ekki útrás í tónmenntastofunni. En hvernig útrás er 

námskráin að ræða um? Samfélagið er búið að breytast mikið frá 1960 og því 

spurning hvort að sú útrás sem talað er um í Aðalnámsskrá grunnskólanna (1960) 

sé á einhvern hátt svipuð þeirri sem nemendur upplifa í dag.  

Eins og áður hefur komið fram vilja nemendur frelsi til afhafna. Það að fá ekki 

útrás í kennslustund gefur til kynna lítið frelsi en með frelsinu kemur jákvæðni. 

Það kemur því kannski ekki á óvart að nemandi sem upplifir það sama og Dúna 

ræðir um hér að framan, finni hjá sér neikvæðni í garð tónmenntar. 

 

4.3 Fjölskyldan 
 

Í töflu 3 má sjá samanburð milli þátttakenda. Ekki virðist það skipta máli í 

sambandi við viðhorf þátttakenda að foreldrar eða systkin spili á hljóðfæri.  Atli 

og Dúna eru í sama flokki. Þau eiga bæði systkin sem spila á hljóðfæri og þau 

spila sjálf. Atli setti þó tónmennt í 4. sæti og voru 83% ummæla hans jákvæð í 

garð tónmenntar. Dúna var aftur á móti á hinum endanum en hún setti tónmennt í 

8. sæti og voru aðeins 27% ummæla hennar í garð tónmenntar jákvæð. Af þessu 

má leiða að fjölskylduhagir hafi ekki endilega áhrif á viðhorf þátttakenda til 

tónmenntar. 
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4.4 Drengir og stúlkur 
 

Fram kom í kafla 3 að munur er á viðhorfi drengja og stúlkna. Drengirnir settu 

tónmennt að meðaltali í 3. sæti á meðan stúlkurnar settu hana í 5,7. sæti. Þessi 

munur getur legið í því að drengir eða karlmenn þori frekar að skapa tónlist og 

spila einir. Þetta kom fram í rannsókn Wehr-Flowers (2006) um mun á karl- og 

kvennemendum, sjálfstrausti þeirra og viðhorfi til jazzspuna í tónlist. Í greininni 

kom meðal annars fram að konur bera minna traust til eigin getu en karlar og spila 

þar af leiðandi minna. Einnig kom fram að konur vilja heldur vinna með tónlist í 

hópum á meðan karlar vilja vera miðpunktur athyglinnar og vinna tónlistina út frá 

sjálfum sér (Wehr-Flower 2006). Þegar mynd 3 er skoðuð má með góðu móti sjá 

mun á milli stúlkna og drengja. Stúlkur vilja helst fara í leiki, syngja og dansa á 

meðan drengir einblína á hljóðfærin sjálf, að kynnast þeim, læra á þau, búa til lög 

og læra nóturnar. Það má því sjá að stúlkur vilja heldur vinna saman, því leikir og 

dans eru hópvinna, en drengir sitt í hvoru lagi að einhverju markmiði líkt og að 

læra lög, spila, læra á hljóðfærin og fleira.  

Annað hvort er það þetta sem á við um stúlkurnar í þessari rannsókn, að þær 

treysti ekki á eigin getu og spili lítið, eða þá að kennarinn gleymi þeim og leyfi 

þar af leiðandi strákunum að spreyta sig á þeim hljóðfærum sem vekja meiri 

áhuga hjá nemendum. Ein stúlkan kvartaði yfir því að kennarinn tæki ekki eftir 

henni, hún væri alltaf ein og að hún fengi aldrei að prófa þau hljóðfæri sem hana 

langaði til:  

Dúna: Æi ég veit það ekki. Mér finnst tónmennt bara leiðinleg.. æi 

maður gerir alltaf það sama og svo... er kennarinn svo boring.. æi mér 

finnst hann bara leiðinlegur.  Já og svo í lotu núna þá voru tvær bestu 

vinkonur mínar sem fengu að vera á gítar en svo voru aðrir sem voru 

að semja tónlist og maður var bara einhver lóner að gera ekki neitt. En 

þú veist.. en svo voru tveir úr G bekknum að finna lög á netinu til að 

hafa og það máttu bara vera tveir í því og svo voru einhverjir aðrir á 

trommusettinu, tveir á trommusettinu. Og ég var bara einhver lóner og 

kennaranum var nákvæmlega sama. Ég er ein alltaf í lotunni. 
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Þetta gæti  verið ein ástæða þess að stúlkurnar geri minna í tónmennt og þess 

vegna hafi þær sett tónmennt að meðaltali í 5. sæti eða tveimur sætum neðar en 

strákarnir.  

Þegar viðtölin voru skoðuð mátti sjá að stúlkurnar voru almennt neikvæðari út í 

tónmennt en drengirnir. Eins og áður kom fram voru aðeins 55% ummæla hjá 

stúlkunum jákvæð á móti 75% ummæla hjá drengjunum. Ástæða þess að viðhorf 

Dúnu er svona neikvætt, sbr. hér að framan, er ef til vill sú að stúlkur þurfi meira á 

því að halda en drengir að vinna saman. 

Aftur á móti voru bæði kynin sammála um það að ef verkefnin væru bara nógu 

krefjandi þá væri gaman í tónmennt.  

 

4.5 Kostir og gallar 
 

Viðhorf þátttakenda voru alla jafna mjög svipuð, eins og sjá má á töflu 3. 

Þátttakendur settu tónmennt yfirleitt í 3. – 4. sæti og var tónmennt þá að meðaltali 

í fjórða sæti eins og sjá má á mynd 1. Það er því hægt að segja að mögulega sé 

viðhorf nemenda í grunnskólum svipað og hjá þessum þátttakendum. 

Aftur á móti eru ekki allir grunnskólar eins og því gefa niðurstöður 

rannsóknarinnar ekki nákvæma mynd. Í þeim skóla sem rannsóknin fór að þessu 

sinni fram hafði verið stöðug tónmenntakennsla í mörg ár og nemendur höfðu því 

allir svipaða reynslu. Eins og kom fram í rannsókn Helgu Rutar Guðmundsdóttur 

eru 79% grunnskóla á landinu með tónmenntartíma (Helga Rut Guðmundsdóttir 

2008:66). Kennslan í þessum skólum er að öllum líkindum mjög misjöfn og 

nemendur þeirra einnig. Því getur verið að viðhorf nemenda þessara skóla sé á 

engan hátt líkt þeim viðhorfum sem komið hafa fram hér að framan. 

Í kafla 4.3 kom fram að ekki virtist skipta máli fyrir viðhorf þátttakenda til 

tónmenntar hvort einhverjir úr fjölskyldunni spiluðu á hljóðfæri. Í viðtalinu sjálfu 

voru nemendur einungis spurðir hvort fjölskyldumeðlimir spiluðu á hljóðfæri en 

ekki var gert ráð fyrir söng inni í þessari spurningu. Það gæti því verið að 

niðurstöður myndu breytast ef söngur hefði verið hluti af spurningunni. Annað 
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sem setur mögulega spurningarmerki við rannsóknina er það að nemendur voru 

ekki undirbúnir. Þeir höfðu fæstir hugsað um sitt eigið viðhorf til tónmenntar og 

því fóru svörin eflaust eftir dagsformi nemenda.  

Í raun var fjöldi þátttakenda í rannsókninni of lítill til þess að hægt sé að yfirfæra 

svör þátttakenda á alla nemendur landsins. Þó getur rannsókn sem þessi gefið 

mikið af góðum upplýsingum og vísbendingum um viðhorf nemenda. Næsta skref 

væri því mögulega að skerpa betur á spurningunum og finna leið til að fá 

nemendur til þess að tjá sig þannig að það gagnist tónmenntakennurum og að 

framfarir náist í námsgreininni.  
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5. Samantekt 
 

Það er nokkuð ljóst að tónmenntakennsla eflir marga þætti í þroska mannsins. 

Hún byggir hann upp og gefur honum ánægju og vilja til að skapa. Það er þó 

misjafnt hvort nemendur átta sig á því hve gefandi það er að skapa verk. Í þessu 

litla úrtaki sem unnið var með í rannsókninni var helmingur þátttakenda sammála 

um að það að búa til tónlist og spila hana væri skemmtilegasti hlutinn af 

tónmenntatímunum. Það færði fólk saman og stuðlaði að aukinni vellíðan og 

sjálfstrausti.  

Munur var þó á milli þátttakenda sem voru í tónlistarskóla annars vegar og 

þátttakendum sem ekki voru í tónlistarskóla hins vegar. Þátttakendur sem voru í 

tónlistarskóla voru almennt neikvæðari en hinn hópurinn. Einnig var munur á 

milli kynjanna. Drengir voru mun ánægðari með tónmennt en stúlkur. Þeir vildu 

spila á hljóðfæri og læra eitthvað nýtt á meðan stúlkur vildu heldur vinna saman. 

Ekki virtist skipta máli hvort einhverjir fjölskyldumeðlimir spiluðu á hljóðfæri. 

Af þessu má draga þá ályktun að stúlkur sem spila á hljóðfæri séu mun neikvæðari 

gagnvart tónmennt en drengir sem ekki spila á hljóðfæri. Þrátt fyrir þessar breytur 

voru nemendur sammála um að tónmennt væri ágæt ef umhverfið væri frjálst og 

að þeir fengju að njóta sín í kennslustundum. 

Almennt virðast nemendur því vera ánægðir í tónmennt. Áhugi þeirra er í heildina 

rétt fyrir ofan meðallag, eða eins og einn þátttakandi orðaði það: 

Bergrós: Maður er ekkert svona jeij en ekki heldur svona nó. 
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