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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða tónlistarnotkun hjá tungumálakennurum 

í grunnskólum Íslands. Innlend rannsókn frá 2006 sýndi að enskukennarar nýttu sér 

ekki tónlist mikið í kennslu en á móti þá þótti nemendum það vera gagnleg leið til 

að læra nýtt tungumál. Þessi rannsókn var ætluð til þess að athuga hvernig 

kennarar nýttu sér tónlist í kennslu ef þeir gerðu það á annað borð. Margar 

erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á miklar framfarir í færni, orðaforða og 

framburði þegar tónlist hefur verið notuð sem verkfæri í kennslu nýrra tungumála. 

Niðurstöður könnunarinnar eru þær að kennarar nýti sér lítið tónlist í kennslu og 

megi rekja það til óæskilegrar kennslurýma og þess að kennarar hafa ekki lært 

hvernig þeir geti nýtt tónlist í kennslu. Nokkrar aðferðir fylgja um það hvernig 

kennarar geti nýtt sér tónlist sem verkfæri í kennslu.  
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1 Inngangur 

Rannsókn þessi var gerð í þeim tilgangi að skoða notkun tónlistar í 

tungumálakennslu, nánar tiltekið hvort taktur og lagatexti væru notuð til að 

aðstoða við kennslu hjá nemendum í grunnskólum Íslands. Höfundur færir rök fyrir 

því af hverju tónlist ætti að skipa stóran sess í tungumálakennslu og setur fram 

nokkrar hugmyndir um það hvernig kennarar geti nýtt sér tónlist í kennslu. 

Ástæðan fyrir valinu á þessari rannsókn var sú að höfundur las skýrslu um 

enskukennslu í íslenskum skólum, þar sem fram kom að nemendum þótti 

kennsluaðferðir þar sem þeir unnu með ensk lög og texta væru mjög hjálplegar en 

kennarar eyddu litlum tíma í að nota þær (Lefever, 2006).  

 Music is a more potent instrument than any other for education  

Þetta eru fræg orð eftir Plato (Harris, M. 2009), sem má þýða yfir á íslensku sem: 

„Tónlist er áhrifameiri en nokkurt annað verkfæri í menntun“. Þar sem 

tungumálakennsla verður sífellt mikilvægari í íslensku þjóðfélagi, sem og annars 

staðar í heiminum, þá er bráðnauðsynlegt að við nýtum okkur áhrifamesta 

verkfærið sem við höfum kost á. 

Í könnun sem var gerð í Bandaríkjunum kom fram að 95% foreldra telur að tónlist 

sé eitt af aðalatriðum í menntun barna (Prescott, 2005). Eken (1996) lagði fram 

eftirfarandi ástæður fyrir að nýta tónlistina í kennslu: 

 Til að kynna efnisatriði, tungumálaatriði, orðaforða o.fl. 

 Til að æfa tungumálaatriði, orðaforða o. fl. 

 Til að einblína á algengar villur nemenda á betri og einbeittari hátt 

 Til að ýta undir umfangsmikla og hnitmiðaða hlustun 

 Til að hvetja til viðhorfs- og tilfinningamikillar umræðna 

 Til að örva sköpunargáfuna og hugmyndaflugið 

 Til að bjóða nemendum upp á rólegt og gott andrúmsloft í skólastofunni 

 Til að bjóða nemendum upp á fjölbreytni og skemmtilegheit í kennslu  
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Schoepp (2001) sýnir fram á það að með því að nýta tónlist í tungumálakennslu, þá 

sé verið að vinna á vitsmunalegan, málvísindalegan og tilfinningalegan hátt.  

1.1 Framburður 

Robert Lake, kennari í Atlanta í Bandaríkjunum, sá að hann gat komið á heilmiklum 

framförum í framburði hjá nemendum sem voru að læra ensku sem sitt annað 

tungumál með því að syngja lög með þeim einu sinni í viku, í 90 mínútur í senn 

(Lake, 2002). Með því að spila lög á öðrum tungumálum fær nemandinn að heyra 

sannan hreim, hrynjanda og framburð sem hjálpar nemendum að læra að bera orð 

á nýju tungumáli rétt fram (Farrug, 2008). Að æfa framburð í öðru tungumáli er oft 

erfitt fyrir nemendur, að syngja lög léttir á andanum í kennslustofunni og 

nemendum finnst auðveldara að bera fram orðin (Lo og Li, 1998).  

Það getur verið mjög erfitt að kenna hljómfall í nýju tungumáli en nemendur geta 

sungið með sínum uppáhaldslögum, án þess að vita hvað orðin þýða, og notað 

fullkomið hljómfall með laginu (Mower, 2008). Mjög sniðugt er að nota tungubrjóta 

til að æfa framburð (Brown, 2006). Íslendingar eiga oft mjög erfitt með að gera 

greinamun á v-hljóðum og w-hljóðum í ensku. Hægt væri til dæmis að nota 

tungubrjótinn „The very wary warrior veered violently where the violets wound 

very wickedly“. 

1.2 Færni 

Aðferðin „audiolingualism“ var í hávegum höfð á 7. áratugnum, en hún fólst í því að 

þylja upp stutta texta og setningar til að ná framburði rétt. Seint á 7. áratugnum 

voru framkvæmdar rannsóknir sem sýndu fram á kennslan skilaði ekki árangri til 

lengri tíma og notkun á audiolingualism fór hratt dvínandi (Swan, 2007). Gatbonton 

og Segalowitz (1988) telja þó að svipuð kennsluaðferð; „Automatization“, sé 

mikilvæg aðferð sem gæti komið að gagni í nútímakennslu. „Automatization“ er 

færni í því að svara réttum orðasamböndum á réttum tíma, án þess að þurfa að 

hugsa mikið um hana. Þau telja að með því að endurtaka nokkur orðasambönd 

margoft og læra þau vel, þá komi þau sjálfkrafa upp þegar nemendurnir þurfa á 
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þeim að halda. Í söngtextum er mikið af endurtekningum, sérstaklega í viðlögum, 

sem hægt er að nota til þess að vinna með endurtekningu á orðasamböndum. 

Færni í tungumálum er eitt það mikilvægasta sem börn þurfa að læra. Að syngja er 

frábær leið til að æfa færni í tungumálum (Edwards, Bayless og Ramsey, 2005) og 

rannsóknir sýna að endurtekningar, handahreyfingar og bendingar í 

tungumálakennslu hafa heilmikil áhrif á nám og getu nemendanna (Cabrera og 

Martinez, 2000). 

1.3 Orðaforði 

Kannanir sýna að kennsla með taktfastri tónlist hefur aukið orðaforða hjá 

nemendum. Einnig kom í ljós að orðaforðinn eykst ennþá meira ef nýsitækni eru 

notuð með tónlistinni. Kannanir voru einnig gerðar þar sem nýsitækni var aðeins 

notuð en tónlistin styrkti aukinn orðaforða enn frekar (Medina, 1990). Þó ekki væru 

notaðar nema 10 mínútur á dag, þá mundi það byggja upp góðan orðaforða í nýju 

tungumáli, án nokkurra fyrirhafna. Nemendur slappa bara af og hlusta á tónlistina 

(Prescott, 2005). 

Samhengið í lögunum hjálpar nemendum við að öðlast aukinn orðaforða. Hægt er 

að velja lög til að kenna nemendum ákveðin efni, til dæmis lagið Alouette til að 

læra um líkamsparta (Farrug, 2008). Barnavísur eru tilvaldar til að kenna 

nemendum orðaforða í nýju tungumáli, því endurtekningarnar eru yfirleitt margar 

(Brown, 2006). Tilgáta Krashens, um það hvernig nemendur læra tungumál, segir að 

það sé nauðsynlegt að nemendur læri í umhverfi sem er ríkt af endurtekningum og 

skiljanlegum skilaboðum (Krashen, 1989).  

1.4 Minni 

Auglýsingaheimurinn notar lög og takta mikið til þess að festa þá hluti sem verið er 

að selja í minni þeirra sem fylgjast með auglýsingunum. Þegar lag og takti er bætt 

við texta, þá er auðveldara að muna textann og hann á auðveldara með að festast í 

langtímaminninu (Lake, 2002). Kennarar geta jafnvel búið til texta og sett við létt 
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barnalög til að auðvelda nemendum að muna eitthvað sérstakt sem þau eru að 

læra. Til dæmis; daga, vikur og mánuði (Farrug, 2008). 

Til gamans má geta þess að samkvæmt ferðalanginum Bruce Chatman, þá notuðu 

frumbyggjarnir í Ástralíu lög, í stað ferðakorta, til að komast á milli staða. Þeir 

notuðu lögin til að muna tré, runna, kletta og þess háttar og vissu þá samkvæmt 

söngnum í hvaða átt þeir áttu að stefna (Spike Magazine, 2010). 

1.5 Skilningur 

Nemendur einbeita sér vel að því hlusta á rapp- og dægurlög og keppast við að 

skilja textann í laginu (Farrug, 2008). Erfiðast getur verið fyrir nemendur sem eru að 

byrja að læra nýtt tungumál að greina orðin í töluðu máli. Rannsókn var gerð, þar 

sem skilningur var athugaður á ruglorðum þegar þau voru lesin upp og þegar þau 

voru sungin. 64% skilningur var á orðunum í textanum þegar hann var sunginn en 

aðeins 48% skilningur á orðunum í textanum sem var lesinn upp (Shon, 2008). 

Rannsókn sem gerð var í Afríku sýndi miklar framfarir hjá nemendum sem lærðu 

með tónlist miðað við þá sem ekki notuðu tónlist (Horn, 2007). 

1.6 Menning 

Tónlist er alheimstungumál og margar þjóðir þekkja sömu lögin. Flestir geta skilið 

tónlist og sett sig í tengingu við hana, sama hvaða tungumál er talað (Welsh, e.d.). 

Ef valin eru réttu lögin, þá geta þau kennt nemendum heilmikið um menninguna í 

viðkomandi landi (Farrug, 2008). 

Brown (2006) lýsir mikilvægi þess að nemendur, sem vilja ná algjörri færni í nýju 

tungumáli, þurfi einnig að læra slangur og orðatiltæki til að skilja daglegt mál. Til 

þess þurfa nemendur að þekkja lög, sögur og barnavísur og einnig þegar vísað er í 

þekkta sjónvarpsþætti og kvikmyndir. Auðvelt er að nýta lög, sögur og barnavísur í 

tungumálakennslu. Oft er vísað í ævintýri í daglegu máli, t.d. í kvikmyndum eins og 

Shrek, en þar er vísað í fjöldann allan af ævintýrum sem nemendur sem hafa ekki 

ensku sem sitt fyrsta tungumál gætu átt erfitt með að skilja (Brown, 2006). 
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1.7 Bakgrunnstónlist 

Þegar tónlist er spiluð í kennslustofum, þá er hún aðallega notuð sem 

bakgrunnstónlist, til að búa til rólegan anda í bekknum eða til að búa til ákveðna 

stemningu, t.d. fyrir jólin, páska, o.s.frv. Tónlist notuð í bakgrunn með kennslu, 

hefur verið mjög umdeild í áraraðir. Rannsóknir hafa sýnt að hávaðasöm og 

glymjandi tónlist hefur truflandi áhrif á nám og einbeitingu nemenda. Samt sem 

áður, eru rannsóknir einnig að sýna að tónlist getur haft gífurleg áhrif á afköst 

nemenda í verkefnavinnu (Levy, e.d.). 

Mozart aðferðin er þekkt aðferð sem á að auka virkni heilans. Hún hefur verið mjög 

umdeild og margar rannsóknir hafa verið gerðar sem afsanna það að nemendur 

verði klárari eða vitrari undir áhrifum Mozarts. En upprunalega rannsóknin hefur 

afmyndast í gegnum árin. Skrifin um Mozart aðferðina voru ekki lengur um áhrifin 

sem rannsóknin sýndi, heldur var búið að yfirfæra það á ungabörn og unga 

nemendur, sem aldrei höfðu verið rannsökuð (Krakovski, 2005). Rannsóknir hafa 

samt einnig verið gerðar sem sýna jákvæð áhrif á lærdóm nemenda. Ef klassísk 

tónlist er spiluð lágt í stofunni á meðan nemendur eru að vinna við skapandi skrif, 

þá einbeita nemendur sér betur að skrifunum og góður vinnuandi færist yfir 

stofuna (Farrug, 2008).  

1.8 Kennsluaðferðir til að nýta tónlist í kennslu 

Þegar lög eru valin til að nýta í kennslu skal hafa í huga að lög sem segja sögu, lýsa 

sérstakri skoðun á lífinu og segja frá menningu, eru þau lög sem hafa bestu áhrifin í 

kennslu. Lagið Fast cars með Tracy Chapman er til dæmis lag sem býður upp á allt 

þrennt. Þessi lög eru þýðingarmeiri og gefa sannari myndir af þjóðfélaginu 

(Saricoban og Metin, 2000).  

Til að nota tónlist í málfræðikennslu, þá getur kennarinn prentað út lagatexta og 

látið nemendur lesa hann yfir. Þeir lita síðan nafnorð í einum lit og sagnorð í öðrum 

(Lever, 2009), til dæmis við lagið In the ghetto með Elvis Presley. Önnur leið er að 

láta nemendurna fá prentaðan texta, þar sem t.d. öll sagnorð eða nafnorð hafa 
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verið þurrkuð út og nemendurnir þurfa að hlusta á textann og fylla inn réttu orðin 

(Cullen, 1999). Með þessu þarf nemandinn að fylgjast vel með laginu og hlusta og 

taka eftir sem er áhrifameira en þegar nemendur fylla inn orð í texta í 

verkefnabókum. 

Til að æfa nemendur í að hlusta og skima yfir texta, þá eru lög tilvalin. Til dæmis 

getur kennarinn prentað út lagatexta fyrir hvern nemanda og klippt niður hverja 

línu. Nemendur hlusta síðan á lagið og raða blaðabútunum í rétta röð (Lever, 2009). 

Önnur leið til að æfa hlustun og skimun er að kennarinn breyti nokkrum orðum í 

lagatexta (Mower, 2008). Til dæmis lagið Money, Money, Money með Abba, fyrsta 

línan getur verið „I sleep all night, I eat all day, to pay the landlord I have to stay“. 

Þarna hefur orðinu „work“ verið skipt út fyrir orðunum „sleep“ og „eat“,„bills“ fékk 

að fjúka fyrir „landlord“ og „pay“ fyrir „stay“. Nemendur fá síðan breytta textann og 

þurfa að hlusta vel á rétta lagið til að heyra hvaða orðum hefur verið breytt. 

Sönglög eru mjög góð leið til að auka orðaforðann hjá nemendum. Nemendur velja 

10 orð úr lagatextanum og búa til nýjar setningar, þar sem þeir nota orðin. Lengra 

komnir geta búið til nýtt ljóð eða lag með orðunum (Lever, 2009). Sem dæmi má 

taka lagið I’m an Englishman in New York eftir Sting. Lagið er vel skiljanlegt og hefur 

fjölbreyttan orðaforða sem nemendur geta valið úr og búið til nýjar setningar. Til 

dæmis að taka út orðið „avoid“ og búa til nýja setningu „I want to avoid playing 

football while my ankle is healing“. 

Í staðinn fyrir að láta nemendur skrifa stíla eftir upplestri kennarans er sniðugt að 

nota lög. Það er skemmtilegra fyrir nemendur og hrynjandinn í tónlistinni hjálpar til 

að gera betri grein fyrir hljóm orðanna (Cullen, 1999). Nauðsynlegt er að velja lag 

sem er vel skiljanlegt og ef kennarinn spilar og syngur ekki sjálfur, þá spila það á 

tæki sem auðvelt er að stoppa og endurtaka eftir þörf. Bítlalög eru mörg tilvalin, 

t.d. „I saw her standing there“ sem er með stuttum línum sem auðvelt er stoppa á 

milli á meðan nemendur skrifa niður textann. 
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2 Aðferð 

Ætlunin með þessari rannsókn var að athuga hvort tungumálakennarar notuðu 

tónlist í kennslu og ef svo er, hvernig tónlistin er notuð í skólastofunni. Hvort hún 

væri aðeins notuð sem bakgrunnstónlist til að umbuna nemendum fyrir góða 

hegðun eða til þess að knýja fram ákveðna stemningu í bekknum, t.d. fyrir jól, páska 

og þess háttar. Eða hvort tónlistin væri notuð markvisst til að kenna nemendum 

málfræði, auka orðaforðann og til að æfa framburð og færni.  

2.1 Þátttakendur 

Beiðni var send til aðstoðarskólastjóra eða skólastjóra í 49 af grunnskólum landsins, 

þar sem beðið var um leyfi til að senda könnun á kennarana í viðeigandi skólum. 30 

skólar svöruðu beiðninni og þar af gáfu 25 leyfi. Fáeinir skólastjórarnir gáfu leyfi til 

að senda könnunina á þá og þeir myndu síðan áframsenda könnunina á kennarana 

sína. Skólarnir voru valdir af handahófi frá höfuðborgarsvæðinu, Norður-, Austur-, 

Suður- og Vesturlandi. 

Beiðnir voru sendar á alla lærða grunnskólakennara í þeim skólum þar sem leyfið 

fékkst, að undanteknum tónmenntakennurum og íþróttakennurum. Ástæðan fyrir 

því var sú að talið var að þeirra svör myndu skekkja útkomur könnunarinnar. Þeir 

skólar sem sendu sjálfir könnunina á sína kennara sendu á alla kennarana í 

skólanum. Þar af leiðandi svöruðu nokkrir tónmennta- og íþróttakennarar og þeirra 

svör voru tekin úr. Alls svöruðu 197 kennarar könnuninni og 9 svörum var eytt. 

Enginn fékk greitt fyrir þátttöku og allir kennararnir höfðu val um að taka þátt eða 

ekki. 

2.2 Mælitæki 

Könnunin var samin af höfundi þessarar skýrslu og var gerð á vefsíðunni 

SurveyMonkey.net. Könnunin var 15 spurningar um kyn, staðsetningu, skólastig, 

tegund kennara, ár í kennslu og aðrar spurningar um tónlistarnotkun í kennslu. 

Könnunin er nafnlaus og ekki kemur fram hjá hvaða skóla kennarinn vinnur. 
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Rannsóknin er byggð upp á könnun sem er send til kennara. Í spurningunum er 

leitað eftir grunnupplýsingum og því hvort og hvernig tónlist sé notuð í 

kennslutímum. Rannsóknarspurningunni verður svarað með því að líta á tengslin 

milli tungumálakennara og nýtingu tónlistar í tímum. 

Frumbreyturnar eru tvær. Þær eru tungumálakennarar og aðrir kennarar sem ein 

heild. Spurt er hvort þeir noti tónlist í kennslu, ef svo, hvernig tónlist nota þeir og 

hvernig nota þeir hana. Fylgibreyturnar eru um það hvernig þeir nota tónlistina, í 

tíma, sem bakgrunn eða nýta textann og taktinn. Rannsóknarspurningunni verður 

svarað með því að líta á tengslin á milli tungumálakennara og nýtingar á tónlist í 

tímum.  

2.3 Framkvæmd 

Sendar voru beiðnir um það að fá að senda könnun á kennara til allra skólanna í 

einu. Svör komu frá skólum á misjöfnum tíma. Tölvupóstar með tengli til að fara 

beint inn á slóð könnunarinnar voru þá sendir á þá kennara í viðeigandi skólum eftir 

því sem svörin bárust. Þátttakendur fengu engin sérstök fyrirmæli nema ósk um 

það að þeir tæku þátt í rannsókn um tónlistarnotkun í kennslu. Kennarar sem tóku 

þátt gátu náð í skoðanakönnunina frá hvaða tölvu sem er með nettengingu. Svör 

bárust inn á öllum tímum sólarhringsins sem gerir það líklegt að bæði tölvur á 

vinnustað og í heimahúsum hafi verið notaðar.  

3 Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar var sá að finna út hvort tungumálakennarar nýttu sér 

tónlist í kennslu. Könnunin sýnir að tungumálakennarar eru ekki að nýta sér 

tónlistina í kennslu eins vel og aðrir kennarar (Mynd1). Súluritið tekur hlutfall af 

öllum kennurum sem svöruðu, tungumálakennarar sem ein heild og aðrir kennarar 

sem önnur heild. Aðrir kennarar samanstanda af öllum öðrum kennurum skólans 

fyrir utan íþrótta- og tónmenntarkennara. „Aðrir kennarar“ eru einnig 

umsjónakennarar sem einnig eru að kenna tungumál, sem skýrir að mynd 1 sýnir að 

„aðrir kennarar“ nota tónlist sem bakgrunn í ensku og dönsku kennslu. 
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Mynd 1 – sýnir nýtingu tónlistar meðal tungumálakennara og annarra kennara. 

88% tungumálakennara og 80% annarra kennara nota tónlist í kennslu sjaldnar en 

fjórum sinnum á önn. Aðeins 6% tungumálakennara notar tónlist einu sinni eða 

oftar í viku (Mynd 2). 
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Mynd 2 – hlutfall skipta sem tónlist er notuð í kennslu 

Hlutfall kennarana yfir hópinn skiptist mjög jafnt á milli skólastiga en hlutfall 

tungumálakennara á milli skólastiga er ójafnt, eins og búast má við, þar sem 

tungumál eru yfirleitt ekki kennd í grunnskólum fyrr en á miðstigi í ensku og á efsta 

skólastiginu er dönsku bætt við (Mynd 3). 
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Mynd 3 – skipting tungumálakennara á skólastig miðað við aðra kennara 

Hjá tungumálakennurum verða dægurlög yfirleitt fyrir valinu, þegar spiluð er tónlist 

í kennslu, en hjá öðrum kennurum er jafnt skipt á milli dægurlaga, íslenskrar 

tónlistar og popptónlistar (Mynd 4). Meðal athugasemda sem komu frá kennurum 

voru að þeir spiluðu útvarp, jólatónlist, þjóðlög, jazztónlist, barnatónlist og nokkuð 

mikið af slakandi tónlist, t.d. Friðrik Karlsson, náttúruhljóð, fuglasöng, 

hugleiðslutónlist o. fl. Nokkrir sérkennarar sögðust ekki eða sjaldan nota tónlist, þar 

sem þar sem þeir töldu það vera truflandi fyrir nemendur. 
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Mynd 4 – Hvernig tónlist er spiluð í kennslustundum 

Kennarar voru spurðir hvort þeir notuðu tónlistina markvisst í kennslu eða sem 

umbun fyrir góða hegðun. Mjög svipuð svör komu frá tungumálakennurum og frá 

öðrum kennurum. Flestir notuðu tónlistina bæði markvisst og sem umbun, eða um 

40% af þeim sem svöruðu (mynd 5). Meðal athugasemda sem komu frá kennurum 
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voru þær að þeir notuðu tónlistina með ljóðakennslu, til að æfa samsöng í sal og til 

að búa  rétta stemningu í kennslustofunni. Nokkrir kennarar sögðust ekki geta spilað 

tónlist í kennslustofum sínum, þar sem það heyrðist of mikið á milli stofa, eða að 

bekkirnir væru í opnum rýmum sem gerðu kennurum ekki kleyft að spila tónlist, þar 

sem það mundi trufla hina bekkina.  
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Mynd 5 – Notarðu tónlist markvisst í kennslu eða sem umbun? 

Þegar kennarar voru spurðir um það hver veldi tónlistina sem spiluð væri í bekknum, 

þá var útkoman mjög svipuð hjá tungumálakennurum og hjá öðrum kennurum. 

Oftast var samkomulag á milli kennara og nemenda um val á tónlist, eða í kringum 

70% (Mynd 6). Engir tungumálakennarar leyfðu nemendum sínum að velja 

tónlistina sjálfir.  
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Mynd 6 – Hverjir velja tónlistina sem er spiluð í kennslustofunum? 
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Kennarar voru spurðir um það hvort þeir notuðu tónlist öðruvísi en sem bakgrunn á 

meðan nemendur væru að vinna og var svolítill munur á milli tungumálakennara og 

annarra kennara. 4% tungumálakennara sögðust ekki nota tónlist öðruvísi en sem 

bakgrunn í kennslu á meðan 33% af öðrum kennurum nota eingöngu tónlist sem 

bakgrunn í kennslu (mynd 7).  
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Mynd 7 – Notarðu tónlist öðruvísi en sem bakgrunnstónlist? 

4 Umræða 

Niðurstöðurnar í þessari könnun sýna að frekar lítið hlutfall (20%) 

tungumálakennara notar tónlist í kennslu og þar af eru aðeins 9% sem nota 

tónlistina sem hjálpartæki í kennslunni (mynd 1), eins og að nota taktinn eða 

lagatextann. Það spilar svolítið á móti þeim könnunum sem sýna að kennarar sem 

geta nýtt sér tónlistina í tungumálakennslu sjái mjög góðan árangur hjá nemendum 

í orðaforða (Medina, 1990), framburði (Lake, 2000) og færni (Edwards, Bayless og 

Ramsey, 2005) í nýju tungumáli. Nemendur hafa miklu meiri aðgang að enskri 

tónlist, t.d. í útvarpi, sjónvarpi og á veraldarvefnum. Því tel ég enn mikilvægara fyrir 

tungumálakennara sem kenna dönsku eða önnur tungumál að kynna tónlist úr því 

landi til að leyfa nemendum að æfa hlustun á því tungumáli. Einnig er það mjög góð 

leið til að kynna nemendur fyrir menningu landanna með tónlist frá viðkomandi 

landi (Farrug, 2008). 

Athugasemd frá einum þeirra kennara sem tóku þátt í könnuninni var sú að hann 

hefði ekki lært að nýta sér tónlist í kennslu. Ég get tekið undir það, því ég er nú að 
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ljúka B.Ed.-prófi í grunnskólakennarafræði og hef ekki verið í kennslustund þar sem 

ýtt hefur verið undir það að nota tónlist í kennslu og okkur þá kennt hvernig við 

getum nýtt okkur hana. En á móti þá er okkur kennt að sem fagmenn eigum við að 

leita allra leiða til að kenna nemendum okkar á sem árangursríkastan og 

fjölbreyttastan hátt. Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna fram á kosti 

tónlistarinnar í kennslu og hægt er að finna efni á netinu sem telur upp hugmyndir 

um það hvernig hægt er að nýta sér tónlist í kennslu. 

Samkvæmt rannsókn Samuels Lefever (2006) „English language teaching in 

Icelandic compulsory schools“, þá kemst hann að þeirri niðurstöðu að 

enskukennarar í íslenskum grunnskólum leggi ekki mikið upp úr nýtingu tónlistar í 

kennslustofunni. Þetta viðhorf virðist ekki hafa breyst á síðustu fimm árum, því mín 

könnun sýnir að kennarar nota sér lítið tónlist sem verkfæri í kennslustofunni. Hins 

vegar þykir nemendum tónlist vera góð leið til að læra nýtt tungumál (Lefever, 

2006). 

Gott væri að rannsaka áhrif tónlistarnotkunar í íslenskum bekkjum með því að 

prófa hópa með nýjum kennsluaðferðum, með og án tónlistar, og athuga hvort 

marktækur munur er þar á milli. Erlendar rannsóknir sýna að svo er, en ég veit ekki 

til þess að slík rannsókn hafi verið gerð hér á landi. 

Sumir skólar eru að leggja hefðbundin kennslurými niður og nýta opin kennslurými 

með fleiri nemendum og samkennslu kennara. Tónlist mundi ef til vill ekki passa inn 

í slík opin kennslurými, þar sem ekki er alltaf hægt að stilla tónlistina jafn háa yfir 

allan bekkinn. Sumir nemendur sem sitja langt frá geislaspilaranum mundu ef til vill 

ekki heyra, á meðan tónlistin væri allt of há hjá þeim sem sitja næst. En hægt væri 

að nota söng, þar sem kennararnir syngja og nemendur taka undir. Það gekk mjög 

vel hjá Robert Lake (2002). 

Nokkrir kennarar lýstu áliti sínu á notkun tónlistar í kennslustundum og fannst það 

óþarfi og/eða of mikil truflun. Einhver sagði að það væri „steypa“ að nemendur 

næðu betri einbeitingu á meðan tónlist væri spiluð. Ég tel sjálf að það fari eftir 

tónlistinni. Samkvæmt minni reynslu, þá hafa nemendur í 6. bekk sungið með ef 
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vinsæl dægurlagatónlist er spiluð og einbeitingin á námsefnið hefur minnkað. En 

þegar ég hef spilað rólega tónlist, t.d. Friðrik Karlsson, sem nemendur þekkja ekki, 

þá róast bekkurinn og betri einbeiting á sér stað. 

5 Samantekt 

Rannsókn var gerð um tónlistarnotkun kennara í grunnskólum Íslands. Hugmyndin 

var sú að finna út hvort tungumálakennarar nýttu sér tónlist sem verkfæri í kennslu 

og hvernig þeir nýttu hana. Innlend rannsókn um enskukennslu sýndi fram á það að 

kennarar nýttu sér tónlist ekki mikið í kennslu en á móti þótti nemendum 

tónlistarnotkun gagnleg leið til að læra nýtt tungumál. Erlendar rannsóknir hafa 

verið margar og sýna þær að framför hefur orðið í orðaforða, framburði og færni 

þegar tónlist er notuð í tungumálakennslu. Mín rannsókn leiddi í ljós að 

tungumálakennarar nýta sér lítið tónlist í kennslu, sem má ef til vill rekja til þess að 

aðstaðan í mörgum skólanna býður ekki upp á það og að kennarar hafi ekki lært að 

nýta sér hana eða finnst hún truflandi og óþarfi. 
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7 Viðauki 

Könnun 

Spurning 1 

Kyn 

Svarmöguleikar: - aðeins eitt svar leyfilegt 

 Kona. 

 Maður. 

Spurning 2 

Kennir þú á höfuðborgarsvæðinu? 

Svarmöguleikar: - aðeins eitt svar leyfilegt 

 Já, ég kenni á höfuðborgarsvæðinu. 
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 Nei, ég kenni ekki á höfuðborgarsvæðinu. 

Spurning 3 

Á hvaða stigi kennir þú í grunnskóla? 

Svarmöguleikar: - fjölval 

 Á yngsta stigi 

 Á miðstigi 

 Á efsta stigi 

Spurning 4 

Hvers konar kennari ertu? 

Svarmöguleikar: - fjölval 

 Umsjónakennari 

 Tungumálakennari 

 Sérgreinakennari 

 Annað? Hvað? 

 Möguleiki á að skrifa svar 

Spurning 5 

Hvað hefur þú kennt lengi? 

Svarmöguleiki: - aðeins eitt svar leyfilegt 

 0-2 ár 

 2-5 ár 

 5-10 ár 

 10-20 ár 

 20 ár eða lengur 
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Spurning 6 

Notarðu tónlist sem hjálpartæki við kennslu? 

Svarmöguleiki – aðeins eitt svar leyfilegt 

 já oft (1 eða oftar í viku) 

 Já stundum (1-3 í mánuði) 

 Já en sjaldan (1-4 sinnum á önn) 

 Já en mjög sjaldan (1-2 á ári) 

 Nei aldrei 

Spurning 7 

Ef þú svaraðir „Nei aldrei“ í spurningu númer 6. Af hverju notar þú ekki tónlist í 

kennslu? 

Svarmöguleikar: - fjölval 

 Truflandi 

 Óþarfi 

 Enginn búnaður til að hlusta á tónlist 

 Kennarar og nemendur ekki sammála um tónlist til að spila 

 Nemendur ekki sammála um tónlist til að spila 

 Nemendur hlusta á ipod (eða sambærilegt) þegar þeir vilja hlusta á tónlist 

 Annað? Hvað? 

 Möguleika á að skrifa svar 

Spurning 8 

Ef þú svaraðir já við 6. spurningu. Hvernig notarðu tónlist við kennslu? 

Svarmöguleikar: - fjölval 

 Sem bakgrunnstónlist við skapandi skrif 



 24 

 Sem bakgrunnstónlist í stærðfræði 

 Sem bakgrunnstónlist í sérgreinum 

 Sem bakgrunnstónlist í íslensku 

 Sem bakgrunnstónlist í ensku 

 Sem bakgrunnstónlist í náttúrufræði, samfélagsfræði og/eða 

trúarbragðafræði 

 Sem bakgrunnstónlist í dönsku  

 Sem bakgrunnstónlist í lífsleikni 

 Sem bakgrunnstónlist í öðrum greinum 

 Ég nota taktinn í tónlistinni við kennslu 

 Ég nota textann í tónlistinni við kennslu 

 Annað? Hvað? 

 Möguleiki á að skrifa svar 

Spurning 9 

Hvernig tónlist spilar þú í kennslustofunni? 

Svarmöguleikar: -fjölval 

 Popptónlist 

 Rokktónlist 

 Klassíska tónlist 

 Íslenska tónlist 

 Dægurlagatónlist 

 Annað? Hvað? 

 Möguleiki á að skrifa svar 

Spurning 10 

Notarðu tónlist markvisst í kennslu eða sem umbun fyrir góða hegðun? 

Svarmöguleikar: - aðeins eitt svar leyfilegt 
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 Markvisst 

 Umbun 

 Bæði 

 Annað? Hvað? 

 Möguleiki á að skrifa svar 

Spurning 11 

Velja nemendur tónlistina eða þú sjálf/ur? 

Svarmöguleikar: - aðeins eitt svar leyfilegt 

 Nemendur 

 Ég 

 Bæði 

Spurning 12 

Notarðu tónlist öðruvísi en bakgrunnstónlist? 

Svarmöguleikar: - aðeins eitt svar leyfilegt 

 Já 

 Nei 

Spurning 13 

Ef þú svaraðir já í spurningu 12, í hvaða kennslustundum? 

Svarmöguleikar: - fjölval 

 Íslensku 

 Stærðfræði 

 Ensku 

 Dönsku 

 Sérgreinum 
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 Náttúrufræði 

 Samfélagsfræði 

 Trúarbragðafræði 

 Í öðrum greinum? (hvaða?) 

 Möguleiki að skrifa svar 

Spurning 14 

Hvernig notarðu tónlist öðruvísi en bakgrunnstónlist? 

Svarmöguleikar: - fjölval 

 Til að æfa framburð í íslensku 

 Til að æfa hlustun í íslensku 

 Til að æfa framburð í öðru tungumáli 

 Til að æfa hlustun í öðru tungumáli 

 Verkefni úr kennslubókum 

 Annað? Hvað? 

 Möguleiki að skrifa svar 

Spurning 15 

Ef þú svaraðir nei í spurning 12. Af hverju ekki? 

Svarmöguleikar: - fjölval 

 Truflandi 

 Óþarfi 

 Annað? Hvað? 

 Möguleiki að skrifa svar 


