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Úrdráttur 

Tónlistarþerapía er nokkuð ný af nálinni hér á landi en annars staðar í heiminum hefur hún 

verið stunduð síðan eftir seinni heimstyrjöldina. Áhrif tónlistar á líkama og sál hafa þó verið 

þekkt mun lengur en sú þekking hefur verið til frá að minnsta kosti 500 árum fyrir tíma Krists. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum tónlistar. Auk þess hafa áhrif tónlistarþerapíu 

verið rannsökuð með jákvæðum útkomum sem styðja notkun aðferðarinnar. 

Tónlist er meðfæddur þáttur í lífi hvers barns og er þar að auki vel til þess fallin að efla 

þroskaþætti þeirra, því ætti hún að vera hluti af daglegu leikskólastarfi. Aðferðir 

tónlistarþerapíu eru ólíkar því tónlistarstarfi sem fram fer í leikskólum en viðfangsefni þessa 

verkefnis er að skoða hvort hægt sé að nýta aðferðir tónlistarþerapíu í leikskólastarfi.  

 

 

 

Abstract 

The term music therapy is quite new in Iceland but elsewhere in the world it has been used 

since after the World War II. The physical and mental effects of music have been known a lot 

longer but that knowledge has existed at least since 500 B.C. Many researches hvae been done 

on the effects of music. The influence of music therapy has also been explored and have 

shown positive outcomes which supports the use of the method.  

Music is a natural part of every childs life and is also well suited to promote child 

development, therefore it should be a part of their daily kindergarten life. The methods of 

music therapy are different from the music teaching in kindergarten but the objective of this 

project is to examine whether it is possible to use methods of music therapy in the 

kindergarten setting.   
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1. Inngangur 

Tónlist skipar stórann sess í lífi margra. Hún getur valdið tilfinningaróti og haft veruleg áhrif 

á líðan fólks. Í dag fæðast mörg börn við undirleik tónlistar þar sem fæðingartónlist er orðið 

vinsælt fyrirbæri. Þar að auki eru flestar ef ekki allar jarðarfarir fylltar fallegri tónlist. Það er 

því í raun ekki rangt að segja að tónlist fylgi okkur frá vöggu til grafar. 

Eftir að hafa lokið vettvangsnámi mínu við Háskólann á Akureyri vissi ég að ég vildi 

skrifa um tónlist, áhrif hennar og hvernig hægt sé að nota hana til að hjálpa þeim sem þurfa á 

einhvers konar aðstoð að halda. Fyrri hluta vettvangsnámsins dvaldi ég í leikskóla þar sem 

unnið er með blöndun fatlaðra og ófatlaðra barna. Ég heillaðist af starfinu með börnunum þar 

og öðlaðist mikinn áhuga á því viðfangsefni. Í seinni hluta vettvangsnámsins einbeitti ég mér 

að tónlistarstarfi á deildinni sem ég var á. Ég fylgdist með börnunum yfir daginn og tók eftir 

því að í leik þeirra átti tónlist sérstakan sess. Sú tónlist sem höfðaði til þeirra var ekki endilega 

þessi venjulega leikskólatónlist heldur lög sem þau heyrðu í útvarpinu, til dæmis lagið 

Bahama með Ingó og Veðurguðunum. Þetta varð kveikja að nokkrum söngstundum með 

börnunum. Ég fékk lánaðan gítar í leikskólanum og útvegaði mér texta með lögunum sem þau 

höfðu verið að syngja. Börnunum virtist þykja þetta virkilega gaman og ég naut þessa stunda  

ekki síður en þau.  

Í söngstundunum vakti það athygli mína hversu auðvelt það var að vinna með 

börnunum þegar höfðað var til áhuga þeirra. Ég tók líka eftir því að þau börn sem áttu yfirleitt 

erfitt með að halda athygli og áttu það til að draga úr gildi samverustundanna fyrir hinum 

börnunum voru mun einbeittari, áhugasamari og glaðari þegar stundin var sett upp þannig að 

áhugasvið barnanna var nýtt og þau fengu að taka þátt allan tímann.  

Fyrir vettvangsnámið hafði ég haft mikinn áhuga á að kynna mér þau áhrif sem tónlist 

hefur á ung börn en á vettvangi kviknaði hinsvegar áhugi minn á því hvernig hægt er að nota 

tónlist til að vinna með börnunum þannig að allt gangi betur fyrir bæði þau og kennarann. Ég 

hafði nýlega heyrt um hugtakið tónlistarþerapía og ákvað að kynna mér hana betur. Að mínu 

mati hljómaði þessi aðferð virkilega spennandi. Mig langaði að læra meira um hana og þá 

sérstaklega hvernig hægt væri að nota hana með börnum. Þegar ég fór að leita að heimildum 

þá komst ég að því að það hefur ekki verið mikið skrifað um þetta viðfangsefni enda er það 

tiltölulega nýtt af nálinni. Nánast ekkert var til af heimildum um notkun tónlistarþerapíu með 

börnum hér á Íslandi. Af þeim ástæðum ákvað ég að kynna mér betur tónlistarþerapíu með 

börnum með því að taka viðtal við tónlistarþerapista. Einnig fór ég í heimsókn í leikskóla þar 

sem unnið er með tónlistarþerapíu með einhverfum börnum.   
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Sú rannsóknarspurning sem lagt verður upp með í verkefninu er Má nýta aðferðir 

tónlistarþerapíu í leikskólastarfi? Til að svara henni verður tónlistarþerapía skilgreind þ.e. 

hvað hún felur í sér, hvert er hlutverk hennar og áhrif með áherslu á gildi hennar fyrir börn á 

leikskólaaldri.  

Verkefnið mun fjalla um tónlistarþerapíu, sögu hennar og markmið sem og þýðingu 

hennar fyrir börn. Einnig verður sagt frá almennu tónlistarstarfi í leikskólum. Ég mun setja 

fram hugmyndabanka í þriðja hlutanum og að lokum verða helstu atriðin dreginn upp í 

umræðukafla og rannsóknarspurningunni svarað.  
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2. Tónlistarþerapía 

Tónlistarþerapía er skilgreind sem inngrip þar sem tónlist er notuð til að ná 

einstaklingsbundnum markmiðum. Þetta er framkvæmt af tónlistarþerapista, sérmenntuðum 

fagmanni sem lokið hefur samþykktu námi í tónlistarþerapíu (American Music Therapy 

Association, 2011).  

Tónlist er grundvallarverkfæri tónlistarþerapista og er sá hlutur sem aðskilur hann frá 

öðrum sálfræðingum. Tónlistarþerapistar leggja ekki áherslu á samræður við skjólstæðinginn 

heldur mynda þeir samskipti í gegnum tónlistarleg viðfangsefni, t.d. söng, hljóðfæraleik, 

hlustun eða sköpun (Peters, 1987, bls. 6).   

Tónlist er mikilvægur þáttur í lífi margra og eflaust eru margir sem geta ekki hugsað 

sér lífið án tónlistar. Hún á vissan sess í lífi fólks jafnvel þó að það geri sér ekki grein fyrir 

því. Þó eru líklega flestir meðvitaðir um að tónlist hefur einhvers konar áhrif á hugarástand og 

líðan. 

Taktur er allstaðar í kringum okkur. Í raun samanstendur heimurinn af takti, svo sem 

hjartslætti mannvera og árstíðirnar byggjast einnig á ákveðnum takti. Matur er tugginn í 

sérstökum takti, það sama má segja um þegar við göngum eða hlaupum og fæðingarhríðar 

byggjast þar að auki á takti. Það fyrsta sem fólk heyrir þegar það upplifir tónlist er taktur 

(Berger, 2002, bls. 112–129).  

Tónlist hefur margar birtingarmyndir. Hún heyrist í kvikmyndum og útvarpi, hún er 

spiluð í verslunarmiðstöðvum og oft er hún notuð sem afþreying í símum meðan á bið 

stendur. Hún er einnig á hárgreiðslustofum, í strætisvögnum og í líkamsræktarstöðum. Hún er 

allt í kringum okkur án þess að við áttum okkur á því. Fyrir einhverja hefur tónlist ef til vill 

litla sem enga merkingu á meðan aðrir nota hana sem miðil til að tjá tilfinningar sínar eða 

njóta þess einfaldlega að hlusta á hana.  

Notagildi tónlistar er einnig margvíslegt. Oft er hún notuð þegar rugga á ungbörnum í 

svefn, börn nota hana í leik sínum, fólk dansar við hana og hún er notuð sem meðferðartæki. 

Notagildi tónlistar tengist einnig hvaða áhrif hún hefur eða hvernig hún örvar fólk. Flest vitum 

við að vögguvísur eru róandi og því eru þær notaðar í slökun, til dæmis  í nuddtímum eða í 

hvíldarstundum í leikskólum. Tónlist með hröðum takti kemur blóðflæðinu af stað og örvar 

þannig fólk til að hreyfa sig hraðar, því er hún notuð á næturklúbbum eða á 

líkamsræktarstöðvum svo dæmi sé tekið. Margir eru meðvitaðir um þetta notagildi 

tónlistarinnar og nýta sér til að hafa gagn af. Sem dæmi má taka að búðareigendur spila tónlist 
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sem örvar fólk til að staldra lengur við í búðinni og eyða meiri peningum (Pound og Harrison, 

2003, bls. 11).  

Bob Marley syngur í laginu Trenchtown rock „One good thing about music, when it 

hits you, you feel no pain“ (Marley, 1975). Með þessum orðum lýsir hann þeim áhrifum sem 

tónlist hefur á hann. Hún hefur margvísleg áhrif á fólk en þó er ekki hægt að staðhæfa hvernig 

hún virkar á hvern og einn. Klassísk tónlist getur þannig róað eða bætt líðan á einhvern hátt á 

meðan rokk virkar á sama hátt á aðra (Avers, Mathur og Kamat, 2007, bls. 576).    

Margir nota tónlist til að bæta líðan í sínu daglega lífi. Á leiðinni í vinnuna hlustar fólk 

oft á geisladisk eða stillir á þá útvarpsstöð sem spilar þá tónlist sem hreyfir við því á einhvern 

hátt; róar, kemur í gott skap eða rétta stuðið. Þannig er tónlist nýtt til að bæta líðan, tjá 

tillfinningar eða hugsanir.  

Sú hugmynd að tónlist sé ekki eingöngu til skemmtunar eða ánægju byggist á þeirri 

fornu, þvermenningarlegu trú að tónlist hafi lækningarleg áhrif á hug og líkama fólks (Thaut, 

2005, bls. 114). Síðan á tímum forn Grikklands og Egyptalands hefur verið þráður á milli 

tónlistar og læknisfræði. Þó er ekki langt síðan að tónlistarþerapía varð viðurkennd sem grein 

innan sálfræði. Fjallað verður nánar um sögu tónlistarþerapíu í næsta kafla.   

Tónlistarþerapía getur gagnast öllum aldurshópum, jafnt ungum sem öldnum og skiptir 

ekki máli hvert vandamálið er, allir geta notið góðs af tónlistarþerapíu. Hún hefur reynst hafa 

sérstaklega góð áhrif á þá sem þjást af alzheimer eða öðrum hrörnunarsjúkdómum, þeim sem 

hlotið hafa heilaskaða eða aðra líkamlega skaða og einniglíkamlega fötluðum einstaklingum. 

Hún getur hjálpað til við að leiðrétta þroska- og námsörðugleika hjá börnum og minnkað 

langvarandi sársauka t.d. í fæðingarhríðum. Fyrir heilbrigða einstaklinga getur hún meðal 

annars gagnast sem slökun eða streitustjórnun. Í tónlistarþerapíu er lögð áhersla á sköpun, 

söng og hreyfingu ásamt því að hlustað er á sérstaklega valda tónlist sem tónlistarþerapistinn 

telur henta hverjum einstaklingi fyrir sig. Því getur meðferðin falið í sér ýmis konar athafnir 

svo sem spuna, dans, lagasmíði, hlustun og sviðsframkomu (American Music Therapy 

Association, 2011; Ruud, 2010, bls. 76; Soffía F. Rafnsdóttir, munnleg heimild, 8. febrúar 

2012).   

 Eins og kom fram hér að framan þá er tónlist „út um allt“ á einhvern hátt. Hún hefur 

margar birtingarmyndir og notagildi. Eitt af þeim er tónlistarþerapía. Í köflunum hér á eftir 

verður fjallað ítarlegar um tónlistarþerapíu. Sagt verður frá sögu tónlistar sem 

meðferðarúrræði og ferli hennar þangað til farið var að skilgreina hana sem tónlistarþerapíu. 

Þá verður fjallað um hlutverk hennar og þýðingu og er þá sérstaklega einblínt á notkun hennar 

með börnum.  
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3. Saga tónlistarþerapíu 

Leifar af hljóðfærum, myndir á hellisveggjum á steinöld og myndletur Egypta gefa til kynna 

að tónlist hafi alla tíð skipað mikilvægt hlutverk. Hún hefur verið notuð um allan heim í 

gegnum sögu mannkynsins til að tjá tilfinningar og hugmyndir sem ekki hefur verið hægt að 

tjá í gegnum venjulegt samtal. Stundum hefur verið talað um tónlist sem tungumál alheimsins. 

Rannsóknir hafa sýnt að mál og tónlist hafa svipaða byggingu þegar horft er á bragfræði 

beggja. Bæði hafa þau ákveðna tónhæð, tímalengd, tónblæ, styrk, áherslur og hrynjandi 

(Gardner, 1983, bls. 115; Thaut, 2005, bls. 1–3, 114).  

Í raun er ekki vitað hvar eða hvenær tónlist varð fyrst til. Leifarnar sem sagt var frá hér 

að ofan sýna þó að tónlist hefur verið til í mjög langan tíma. Þær eru einu vísbendingarnar um 

tónlist fyrr á öldum. Það var ekki fyrr en á miðöldum að tónlist tók að festa sinn sess í sögunni 

í vestrænum menningarheimi (Greata, 2006, bls. 22; Storr, 1997, bls. 1).  

Áhrif tónlistar á mannslíkamann, huga og sál hafa hinsvegar verið þekkt að minnsta 

kosti síðan heimspekingurinn Pýþagóras var uppi í Grikklandi hinu forna, um 500 fyrir Krist. 

Taldi hann að líkami, hugur og lífsandi væru ein heild og að tónlist virkaði á alla þættina. 

Sögur segja að Pýþagóristar, fylgismenn Pýþagórasar, hafi byrjað daginn á því að spila á 

hörpu og syngja til að fá aukna orku til að takast á við verkefni dagsins. Eins enduðu þeir 

hvern dag með tónlist í þeim tilgangi að hreinsa hug sinn af áhyggjum fyrir svefninn (Bonde, 

Pedersen og Wigram, 2001, bls. 15; Borchgrevink, 1986, bls. 78; Shaw, 2000, bls. 6).  

Sjá má tilvitnanir um tónlist og læknisfræði í gömlum grískum og latneskum 

fræðibókum. Snemma á sextándu öld komu fram hugmyndir um hvernig tónlist gæti læknað 

geðveiki og einnig væri hægt að nota hana sem meðferðarúrræði við þjóftaki. Þá lék 

flautuleikari á hljóðfæri sitt yfir meiðslunum og hrakti þannig sársaukann burt með tónlistinni 

(Bonde, Pedersen og Wigram, 2001, bls. 14; Henson, 1980, bls. 6).  

Á síðari hluta nítjándu aldar var læknisfræði á hraðri uppleið í Bretlandi. Hartford, 

þekktur tónlistarmaður á þeim tíma, var viss í sinni sök um að hægt væri að nota tónlist til að 

lækna ákveðna sjúkdóma þó ekki væru allir sammála honum. Til að sanna mál sitt 

framkvæmdi hann rannsóknir á þessu sviði og komst meðal annars að því að með því að nota 

róandi tónlist hjálpaði hann sjúkum, eldri konum með svefn. Þessi uppgötvun varð til þess að 

Hartford hélt áfram að rannsaka áhrif tónlistar á sjúklinga. Hann gerði aðra tilraun í samráði 

við lækna á nærliggjandi spítölum til að athuga hvort hægt væri að hjálpa sérvöldum 

sjúklingum eingöngu með því að láta þá hlusta á tónlist. Hann undirbjó hljómsveit samansetta 

úr fiðluleikurum og söngkonum sem spiluðu tónlist sína á bakvið tjald eða í öðru herbergi 
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þannig að sjúklingurinn sá hljómsveitina ekki. Útkoma tilraunarinnar sýndi að sjúklingarnir 

sögðust líða betur eða höfðu sefast við tónlistina. Einn sjúklingurinn sem þjáðist af þunglyndi 

sagðist hafa talað í fyrsta skipti í tvær vikur eftir að hafa tekið þátt í tilrauninni (Tyler, 2000, 

bls. 376–377). 

Á sama tíma í Ameríku var áhugi fyrir að nota tónlist sem meðferðarúrræði orðinn 

verulega mikill og var þar leitast markvisst eftir að fá frekari kynningu á aðferðinni. Árið 

1919 kenndi til dæmis breskur tónlistarmaður áfanga í tónlistarþerapíu við háskólann í 

Columbiu. Árið 1950 var svo stofnað félagið National Association of Music Therapy eða 

alþjóðlegu tónlistarþerapíusamtökin (Tyler, 2000, bls. 379).   

Nútíma tónlistarþerapía er talin hafa byrjað eftir seinni heimstyrjöldina, í kringum 

1940, þegar tónlistarmenn hófu að heimsækja særða hermenn á sjúkrahús og leika fyrir þá á 

hljóðfæri sín. Þegar læknar og hjúkrunarfólk tóku eftir áhrifum tónlistarinnar á líkamlega og 

tilfinningalega heilsu hermannanna óskuðu þau eftir að ráðnir yrðu tónlistarmenn á spítalana. 

Það varð hinsvegar fljótlega ljóst að þeir tónlistarmenn sem ráðnir voru þörfnuðust einhvers 

konar þjálfunar fyrir starfið þannig að úr varð krafa um háskólanám á þessu sviði. Fyrsta 

námið í heiminum sem leiddi af sér gráðu í tónlistarþerapíu var stofnað árið 1944 í Michigan 

State University. Í dag er tónlistarþerapía vinsæl um allan heim og er sem dæmi tekið boðið 

upp á hana á spítölum, elliheimilum og grunnskólum í mörgum löndum (American Music 

Therapy Association, 2011; Bang, 1985, bls. 20; Bonde, Pedersen og Wigram, 2001, bls. 146; 

Thaut, 2005, bls. 113).   

 

3.1 Tónlistarþerapía á Íslandi  

Tónlistarþerapía er ekki mjög þekkt fyrirbæri á Íslandi, þó hún sé vel þekkt og notuð mikið 

erlendis. Örfáir íslendingar hafa lært þessa starfsgrein og verða nokkrir þeirra kynntir í 

þessum kafla jafnframt því sem tónlistarþerapía og saga hennar á Íslandi verður kynnt jafn 

óðum.  

Fyrsti tónlistarþerapisti á Íslandi var Eyjólfur Melsted. Hann nam tónlistarþerapíu í 

Vínarborg í Austurríki og hóf eftir það að stunda tónlistarþerapíu á Íslandi árið 1970. Starfaði 

hann t.d. með fjölfötluðum einstaklingum á Kópavogshæli og síðar í Safamýrarskóla sem 

kallaðist á þeim tíma Þjálfunarskóli ríkisins og sinnti aðallega þroskaheftum og fjölfötluðum 

börnum. Síðar flutti Eyjólfur aftur til Austurríkis og starfaði þar m.a. við tónlistarþerapíu í 

leikskóla fyrir ófötluð og fötluð börn. Hann býr og starfar enn í dag í Austurríki (Perla Kolka 

Leifsdóttir, á.á; Sveinn Guðjónsson, 2003).  
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 Tónstofa Valgerðar var stofnuð árið 1987 en það er tónlistarskóli fyrir þá einstaklinga 

sem ekki geta stundað almennt tónlistarnám. Fléttast þar saman tónlistarnám og 

tónlistarþerapía eftir þörfum nemanda. Stofnandi skólans er Valgerður Jónsdóttir en hún 

útskrifaðist sem tónmenntakennari og tónlistarþerapisti árið 1987. Hefur hún síðan lokið 

meistaragráðu í tónlistarþerapíu frá tónlistarháskólanum í Osló og er þar að auki fyrsti 

íslendingurinn til að ljúka doktorsprófi í tónlistarþerapíu. Hún starfar hjá Tónstofu Valgerðar 

ásamt Jónu Þórsdóttur sem er einnig menntuð sem tónlistarþerapisti. Tónstofan hefur hlotið 

viðurkenningar fyrir brautryðjandi tónlistarstarf með fötluðum börnum og árið 2005 var hún 

samþykkt sem viðurkenndur tónlistarskóli (Tónstofa Valgerðar, 2011). 

Félag músikþerapista á Íslandi var stofnað árið 1997 og sinnti Valgerður Jónsdóttir 

stöðu formanns félagsins frá upphafi til ársins 2011. Í félaginu eru sex meðlimir, allir 

faglærðir sem tónlistarþerapistar (Soffía F. Rafnsdóttir, tónlistarþerapisti, munnleg heimild, 8. 

febrúar 2012; Tónstofa Valgerðar, 2011).  

Hér á landi er ekki boðið upp á nám í tónlistarþerapíu. Mögulegt er að læra það í 

mörgum háskólum erlendis og sumir þeirra bjóða upp á að taka námið í fjarnámi. Námið er 

hægt að sækja í ýmsum evrópulöndum t.d. Danmörku og Noregi sem og víðsvegar um allan 

heiminn.  

Tónlistarþerapía er ekki viðurkennd grein hér á landi en Félag músikþerapista á Íslandi 

vinnur að því að fag þeirri verði viðurkennt og lögleitt. Þar sem tónlistarþerapía er 

kostnaðarsöm fyrir þá sem hana vilja sækja gæti skipt máli að hún verði viðurkennd og 

lögleidd, það gæti valdið auknum vinsældum hennar hér á landi og gert fleirum kleift að nýta 

sér hana (Soffía F. Rafnsdóttir, tónlistarþerapisti, munnleg heimild, 8. febrúar 2012). 

 Eins kom fram hér að framan eru þúsundir ára síðan áhrif tónlistar á líkama og sál 

voru viðurkennd. Byrjað var að kenna tónlistarþerapíu í háskólum bæði í Ameríku og Evrópu 

eftir seinni heimstyrjöldina. Hafið var að stunda hana á sjöunda áratugnum á Íslandi. Í 

kaflanum hér á eftir verður fjallað almennt um hlutverk tónlistarþerapíu og markmiðasetningu 

í meðferðinni. Einnig verður sagt frá rannsóknum sem gerðar hafa verið á áhrifum tónlistar.   
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4. Hlutverk tónlistarþerapíu  

Fólk sækir tónlistarþerapíu af mjög fjölbreyttum ástæðum. Þessar ástæður geta til dæmis verið 

að ráða þarf úr einhvers konar vandamálum, breyta hegðunarmunstri eða takast á við áföll eða 

veikindi. Tónlistarþerapía hefur sérstaklega verið notuð til að ná valdi á tilfinningalegu og 

andlegu ástandi. Einnig er hún notuð sem streitustjórnun og sem verkjameðferð (Avers, 

Mathur og Kamat, 2007, bls. 575).  

Þar sem ástæðurnar fyrir því að fólk nýtir sér tónlistarþerapíu eru svo margbreytilegar 

eru markmið hennar mismunandi eftir hverjum einstaklingi. Þau markmið sem sett eru fyrir 

einstakling með einhverfu eru því ekki endilega þau sömu og markmiðin sem eiga við 

fjölfatlaðan einstakling. Til að gefa örlítið dæmi um markmiðasetningu er hér að neðan stuttur 

listi af markmiðum sem oft eru notuð í tónlistarþerapíu.  

• Mynda sambönd og samskipti  
• Þróun skynfæra 
• Æfa grófhreyfingar/fínhreyfingar 
• Æfa félagsfærni 
• Þjálfun máls og tungumáls  

Þessi markmið henta vel fyrir barn eða með einstakling með einhvers konar fötlun. Leiðirnar 

að þessum markmiðum eru meðal annars framkvæmdar með  hljóðfæratímum, spuna, 

hljómsveitaræfingum, dansi og söng (Bang, 1986, bls. 21–22).     

Meðferðin hefst á því að tónlistarþerapisti greinir skjólstæðinginn og í framhaldi af því 

velur hann og undirbýr það viðfangsefni sem hann telur eiga við þarfir einstaklingsins. Boðið 

er upp á bæði einstaklingsmeðferðir og hópmeðferðir en það fer eftir greiningu þerapistans 

hvað hentar skjólstæðingnum. Ekki er til sérstök uppskrift að tónlistarþerapíutíma þar sem 

hver tími er einstaklingsmiðaður eftir þörfum hvers og eins (American Music Therapy 

Association, 2011; Bang, 1986, bls. 20).  

Markmið tónlistarþerapista er að hjálpa einstaklingum að vaxa og breytast á jákvæðan 

hátt (Hanser, 1999, bls. 49). Tónlistarþerapía snýst þar af leiðandi ekki um að þróa 

tónlistarhæfileika heldur er það ferlið sem skiptir mestu máli. Þegar horft er á ferlið þá er ekki 

til neitt rétt eða rangt. Þegar þátttakandinn fær það viðhorf að það ekki sé hægt að gera mistök 

er hann líklegri til að fá frelsi til að sleppa sér í tónlistinni (Luedtke-Smith, á.á.). 

Tónlistarþerapía er yfirleitt langt ferli sem stendur yfir í marga mánuði og jafnvel ár. Á 

þessum tíma þróast ákveðið samband milli tónlistarþerapistans og einstaklingsins sem 

meðferðina sækir (Oldfield, 2006, bls. 70). Af þeirri ástæðu uppgötva tónlistarþerapistar oft 

eitthvað um skjólstæðinga sína sem hefur ekki komið fram eða sést ekki í öðru samhengi 

(Bonde, Pedersen og Wigram, 2001, bls. 170).  
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4.1 Rannsóknir á áhrifum tónlistar 

Tónlist hefur töluverð áhrif á heila og líkamsstarfsemi fólks og hafa verið gerðar fjölmargar 

rannsóknir á því sviði. Hugmyndir hafa jafnvel verið settar fram um að tónlist opni dyr að 

aukinni heilavirkni. Til að skilja mikilvægi tónlistarþerapíu er vert að skoða nokkrar af þeim 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á áhrifum tónlistar á heila- og líkamsstarfsemi.  

Við fæðingu hefur ungbarn ótalmarga taugaenda í heila sínum og enn fleiri tengi milli 

þessara taugaenda. Heilar ungbarna eru forritaðir til að móttaka og vinna úr upplýsingum úr 

umhverfi sínu. Móta þau þessar upplýsingar í gegnum skynfæri sín. Því meiri örvun sem barn 

fær því fleiri tengi mynda taugaendarnir og styrkjast við það. Ef barnið fær enga örvun 

myndast engin tengi milli taugaendanna og þeir byrja að visna upp. Sumir rannsakendur telja 

þó að ef engin tónlistarleg örvun sé til staðar þá byrji taugaendarnir sem tileinkaðir eru tónlist 

að styðja önnur svæði sem eru í þróun, til dæmis málþroska eða sjón (Pound og Harrison, 

2003, bls. 10). Ef horft er til þessarar rannsóknar gæti það útskýrt afhverju sumir virðast hafa 

meiri tónlistarlega hæfileika en aðrir.  

Heili okkar inniheldur tvö heilahvel, það hægra og það vinstra. Rannsóknir á 

heilastarfsemi hafa sýnt að vinstra heilahvelið tengist máli og rökhugsun á meðan hægra 

heilahvel tengist mörgum sviðum t.d. litum, snertiskyni og rýmisskynjun. Þegar tónlist er 

skoðuð í tengslum við heilahvelin kemur í ljós að vinstra heilahvel felur í sér mállegu hlið 

tónlistarinnar á meðan hægri hliðin vinnur úr laginu sjálfu. Tónlist örvar því bæði hægra og 

vinstra heilahvel á sama tíma (Pound og Harrison, 2003, bls. 10).   

Í fjöldamörg ár hefur verið vitneskja um að ákveðnar tónlistarupplifanir leiða til 

breytinga á blóðþrýsingi, púlsi og öndun. Tónlist getur einnig valdið líkamlegum viðbrögðum 

þrátt fyrir að hljóðin séu meðtekin ómeðvitað, t.d. á meðan við sofum og í gegnum 

bakgrunnstónlist sem heyrist oft í kvikmyndum og lyftum svo dæmi sé tekið. Þær rannsóknir 

sem gerðar hafa verið í tengslum við tónlist og heila hafa sýnt að tónlist hefur greinileg áhrif á 

heilastarfsemi þar sem hún örvar flókin líffræðileg ferli, svo sem vitsmuna-, tilfinninga- og 

skynhreyfigetu (Harrier og Harrier, 1980, bls. 202–203; Thaut, 2005, bls. 115).  

Börn njóta þess að hlusta á tónlist og kjósa ákveðnar tegundir tónlistar. Þau kjósa 

tónlist sem móðirin hlustaði á á síðari hluta meðgöngunnar fram yfir tónlist sem þau hafa ekki 

heyrt áður. Einnig vilja þau frekar hlusta á sögur sem móðirin las fyrir þau á meðan þau voru í 

móðurkviði heldur en sögur sem voru ekki lesnar fyrir þau á meðgöngunni. Rannsókn var 

gerð á þessu efni þar sem mæður voru beðnar um að lesa söguna kötturinn með höttinn í alls 5 

klst á síðustu 6 vikum meðgöngunnar. Þegar börnin voru fædd lásu þær söguna fyrir þau 
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ásamt öðrum sögum eftir sama höfund og kom þá í ljós að börnin kusu söguna sem lesin var á 

meðgöngunni fram yfir aðrar sögur og gerðu þar greinilega greinarmun á sögunum sem lesnar 

voru (Pound og Harrison, 2003, bls. 22–40). 

Rannsóknir sýna að hægt sé að nota tónlistarlega örvun til að eiga samskipti við þá 

sem ekki bregðast við eðlilegum samskiptum. Þetta á sérstaklega við ungbörn og börn með 

þroskahamlanir. Söngur getur hjálpað til við að ýta undir talgetu og hreyfing við ákveðinn takt 

stuðlar að örvun grófhreyfinga sem með tímanum geta hjálpað til við tjáningu ef 

einstaklingurinn nær ekki að tjá sig með orðum (Borchgrevink, 1986, bls. 78).  

Rannsakendur eru sammála um að mjög snemma séu ungabörn opin fyrir tónlistarlegri 

örvun og geti þar með greint til dæmis breytingu á hraða og fleiri eiginleika í hljóðum sem 

þau heyra. Þau bregðast vel við tónlist með einföldu þema og sterkum, reglulegum takti 

(Pound og Harrison, 2003, bls. 22–40). 

Rannsókn sem gerð var á þriggja ára leikskólabörnum sýndi að þau börn sem fengu 

sex mánaða þjálfun á hljómborð höfðu 30% meiri rýmis- og tímaskynjun (e. spatial-temporal 

reasoning) en þau börn sem fengu ekki hljómborðsþjálfun. Sýnir þetta hvernig tónlist getur 

bætt það hvernig við hugsum, rökfærum og sköpum (Shaw, 2000, bls. 34).  

Mozart áhrifin, eða The Mozart effect, eru vel þekkt innan tónlistarheimsins. Byggir 

aðferðin á rannsóknum sem hafa sýnt ýmis jákvæð áhrif þess að hlusta á tónlist sem samin var 

af tónskáldinu Mozart. Meðal þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið innan læknisfræði var 

fólk sem haldið var flogaveiki. Í 29 af 36 tilfellum varð greinileg minnkun á flogum hjá 

sjúklingnum (Shaw, 2000, bls. 38).  

 Ljóst er að hlutverk tónlistarþerapíu er vítt og fólk sækir hana af mörgum mismunandi 

ástæðum. Með notkun tónlistarþerapíu er meðal annars hægt að hafa áhrif á líkama, huga og 

sál fólks.  Rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum tónlistar styðja notkun tónlistarþerapíu 

með því að sýna jákvæð ferli bæði í heilavirkni og líkamsstarfsemi sem verða við 

tónlistarlegar upplifanir. Hér að neðan verður tónlistarþerapía með börnum kynnt og fjallað 

um hlutverk, markmið og gildi hennar fyrir börn. 
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5. Tónlistarþerapía með börnum 

Tónlistarþerapistar meðhöndla meðal annars börn með einhverfu, ýmiskonar þroskahamlanir, 

börn sem hafa lent í áföllum til dæmis kynferðislegu ofbeldi, börn með Downs heilkenni, 

fyrirbura og í einhverjum tilfellum börn sem eru ekki fötluð. Oft starfa þeir sem hluti af teymi 

sem vinnur með barninu. Þetta teymi getur innihaldið sérfræðinga eins og lækna, sálfræðinga, 

talmeinafræðinga og kennara en það fer eftir hvernig barnið er greint og hvaða aðstoð það 

þarf (Bonde, Pedersen og Wigram, 2001, bls. 170).  

Markmið tónlistarþerapista er meðal annars að styrkja færni barns, breyta ákveðinni 

hegðun, bæta núverandi ástand eða að hjálpa barni að öðlast nýja kunnáttu með því að nota 

tónlistarlegar upplifanir. Oft er tónlistarþerapía notuð til að styðja við þroska barna sem fá 

ekki næga örvun annars staðar, má þar sem dæmi taka vitsmuna-, félags- og tilfinningaþroska. 

(American Music Therapy Association, 2006; Hanser, 1999, bls. 3–4). 

Í tónlistarþerapíu er stuðst við markmiðasetningu til að ná sem mestum árangri. 

Markmiðin eru einstaklingsbundin og miðast við ólíkar þarfir og persónuleika. Nauðsynlegt er 

að horft sé til og stutt við þroskamöguleika barns og eiga markmiðin að vera í samræmi við 

það. Tónlist er viðeigandi leið til að vinna með ýmis vandamál hjá börnum þar sem hún er 

stór þáttur af lífi þeirra og mikilvægur tjáningarmiðill. Þau nota til dæmis söng í leik sínum og 

söngla oft setningar sín á milli. Það er ekki fyrr en að börn eldast að tónlist hættir að hafa 

þessa þýðingu fyrir þau og þau byrja að horfa frekar á hana sér til skemmtunar. 

Tónlistarþerapía getur þar að auki verið kærkomin tilbreyting fyrir börn sem þurfa að sækja 

margskonar sérfræðiþjónustu (Bonde, Pedersen og Wigram, 2001, bls. 170–171).     

Ýmsir kvarðar hafa verið búnir til í því skyni að meta eða greina börn sem sækja 

tónlistarþerapíu. Kvarðarnir geta ýmist verið notaðir til að greina tiltekna þróun í meðferðinni, 

meta samband milli barns og foreldra eða til að styðja við greiningar t.d. ADHD eða einhverfu 

(Oldfield, 2006, bls. 35). Þegar tekin eru saman gögn um framvindu í meðferðinni er meðal 

annars horft til hvort breyting hafi orðið á; 

• Einbeitingu og námi 
• Tungumálanotkun 
• Félagslegum samskiptum 
• Tjáningarmöguleikum 
• Trausti 
• Félagslegum skilningi 
• Sambandi við sjálfan sig og aðra (Bonde, Pedersen og Wigram, 2001, bls. 

175). 
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Stór hluti af starfi tónlistarþerapista er að skapa gott samband við foreldra barna sem 

sækja tónlistarþerapíu. Vitað er að þegar foreldrar eru öruggir þá stuðlar það að öryggi 

barnanna og því skiptir miklu máli að foreldrunum líði vel og fá allar þær upplýsingar sem 

þeir þurfa (Bonde, Pedersen og Wigram, 2001, bls. 175).   

Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um áhrif tónlistarþerapíu á börn. Farið verður í 

rannsóknir sem gerðar hafa verið varðandi tónlist og börn. Einnig er frásögn af starfi 

tónlistarþerapista með barni með kjörþögli.   

 

5.1 Þýðing tónlistarþerapíu fyrir börn 

Gerðar hafa verið fjölmargar rannsóknir á áhrifum tónlistar og þeim læknandi áhrifum sem 

hún getur haft. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á tónlistarþerapíu með börnum beinast 

mest að ákveðnum vandamálum, s.s. fjölfötluðum börnum og börnum sem lent hafa í 

kynferðislegu ofbeldi. Flestar rannsóknir ná þó yfir börn með einhverfu. Markmiðið með 

þessum kafla er þó ekki að útlista áhrif tónlistarþerapíu á ákveðinn vanda heldur að gera grein 

fyrir áhrifum hennar almennt séð. Þær rannsóknir sem fjallað verður um hér að neðan hafa því 

það að markmiði að gefa okkur örlitla innsýn í hvaða þýðingu tónlistarþerapía hefur fyrir 

börn.  

Nýleg rannsókn á fyrirburum sýnir að þeir fyrirburar sem hlusta á sinfóníur eftir 

Mozart í 30 mínútur einu sinni á dag eru rólegri en þeir sem gera það ekki, eyða minni orku 

og færri kaloríum og þyngjast þar af leiðandi betur. Þetta er mikilvægur þáttur þar sem 

fyrirburarnir fá að fara fyrr heim með foreldrum sínum en dvöl á spítala eykur hættu á alls 

kyns sýkingum. Eðlileg þyngd, þ.e. þegar barn fylgir þyngdarstaðli sínum, er einnig talin 

styrkja ónæmiskerfi barnanna (Baker, 2010).  

Rannsóknir hafa sýnt að þau börn sem iðka tónlist þróa með sér aukna vitsmunagetu, 

betra minni, eftirtekt og grófhreyfingar (Sundin, 1986, bls. 162). Í tónlistarþerapíu fá börn 

tækifæri til að nálgast fjölbreytt úrval hljóðfæra og frelsi til að prófa sig áfram í tónlistarlegum 

tilraunum. Meðferðin getur valdið bæði breytingu á hegðun barnsins og stuðlað að þróun 

félags-, vitsmuna- og tilfinningaþroska, grófhreyfinga og skynjunar. Það nám sem fer fram 

með aðstoð tónlistarþerapista getur einnig orðið til þess að börnin öðlast aukna námshæfni á 

öðrum sviðum (American Music Therapy Association, 2006).  

Börn söngla, dansa, ríma og leika sér með hljóð. Með því eru þau að ná áttum í lífinu, 

mynda tengingar, móta vitund um samhengi og þróa hugmyndaflug sitt með því að setja það í 

einhvers konar tjáningarlega mynd (Sundin, 1985, bls. 163). Tónlist fléttar saman vitsmuna-, 

tungumála-, líkams-, félags- og tilfinningaþroska (Greata, 2006, bls. 47) og hefur þannig áhrif 
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á nánast allar hliðar þroska barna. Með því að nota tónlist eru börn að læra og uppgötva sjálf 

sig, umhverfi sitt og heiminn. 

Groβ, Linden og Ostermann (2010) rannsökuðu áhrif tónlistarþerapíu á börn með 

seinkun í málþroska. Valin voru börn á aldrinum 3,5–6 ára til þátttöku í rannsókninni. Þurftu 

þau að gangast undir læknisrannsókn til að athuga hvort um málþroskavanda væri að ræða hjá 

þeim. Þau börn sem voru valin til að taka þátt voru ekki með líkamlegar fatlanir og gátu hreyft 

og athafnað sig eðlilega. Þau voru heldur ekki með einhverfu né með málþroskavanda vegna 

annarra vandamála eins og t.d. heyrnarleysis. Rannsóknin var sett þannig upp að börnin sóttu 

tónlistarþerapíu í tvær vikur í senn og fengu enga meðferð í tvær vikur. Var þetta ferli 

endurtekið í átta vikur alls. Fyrir og eftir hverja meðferðarlotu tóku börnin málþroskapróf og 

greindarpróf fyrir börn til að meta hvernig málþroski þeirra þróaðist. Niðurstöður úr 

rannsókninni sýndu greinilega aukningu á málþroska barnanna á þeim stutta tíma sem 

rannsókninni stóð yfir. Aukningin var mest vikurnar sem börnin sóttu tónlistarþerapíuna og á 

sumum sviðum, t.d. í setningaskilningi, varð aukning á meðan tónlistarþerapíunni stóð en 

minnkun á þeim tíma sem hún var ekki. Veruleg framför varð á hljóðrænu minni (e. 

phonological memory) og setningaskilningi barnanna. Munurinn á milli líffræðilegs aldurs (e. 

biological age) barnanna og þroskaaldurs (e. developmental age) minnkaði einnig verulega. 

Kennarar og foreldrar barnanna tóku þar að auki eftir að börnin byrjuðu að tjá sig oftar og 

sóttust frekar eftir félagslegum samskiptum.     

 Í bókinni Music and health (1986, bls. 15–18) segir tónlistarþerapistinn Unni Johns frá 

Tamara, 8 ára stúlku sem var haldin kjörþögli (e. selective mutism). Þegar Unni hitti Tamara í 

fyrsta skipti notaði hún sama sem enga líkamlega tjáningu eða andlitssvipi, líkami hennar var 

stífur og hreyfingarnar hægar. Í byrjun meðferðarinnar notaðist Unni við einföld lög með 

texta sem byggði á því sem þær voru að gera, t.d. að sitja saman í þögn. Á þann hátt sýndi hún 

Tamara að hún væri sátt með aðstæðurnar og gerði henni þannig auðveldara með að slaka á. 

Eftir nokkra tíma lét Unni Tamara fá trommukjuða í þeim tilgangi að losa um stífleikann í 

líkama hennar. Tamara hélt um kjuðann krepptri hendi og barði trommuna óörugg og 

taktlaust. Unni spilaði undir á píanóið og fylgdi trommuleiknum eftir, ef Tamara stoppaði þá 

stoppaði Unni. Með tímanum urðu þessi samskipti að ákveðnum leik á milli þeirra. Eftir tvo 

og hálfan mánuð í meðferðinni gaf Tamara frá sér pínulítið fliss þegar þær voru í einum af 

tónlistarlegu leikjunum sem Unni fann upp á. Síðar meir varð flissið að hlátri. Eftir ár í 

meðferð hjá Unni var Tamara orðin allt annað barn en áður. Hegðun hennar var frjálsari, hún 

var virkari í félagslegum aðstæðum og rödd hennar heyrðist og var notuð með gleði.  
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Markmið tónlistarþerapíu fyrir börn er að nota tónlistarlegar upplifanir til að örva og 

bæta hæfni þeirra og getu. Eins og kom fram hér að framan þá getur tónlistarþerapía haft 

margvísleg áhrif á börn og þær rannsóknir sem gerðar hafa á því viðfangsefni verið styðja 

það. Í næsta kafla verður fjallað um mikilvægi tónlistarstarfs í leikskólum og reynt að komast 

til botns um það hvort hægt sé að vinna með tónlist á svipaðan hátt og tónlistarþerapía er 

notuð. Til þess að komast að því var meðal annars rætt við tónlistarþerapista og farið í 

heimsókn í leikskóla þar sem tónlistarþerapía er notuð með einhverfum börnum. 
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6. Tónlist í leikskóla 

Tónlist er meðfæddur þáttur í lífi barna. Í móðurkviði heyra þau taktinn í hjarta móður sinnar 

og þegar þau fæðast halda þau áfram að hlusta eftir þessum takti þegar þau liggja í fangi 

hennar. Þegar þau byrja að sitja sjálf dilla þau sér eða skoppa og hreyfa hendurnar við takt 

tónlistarinnar. Á ákveðnum aldri lemja þau öllum hlutum við veggi, gólf eða borð til að búa til 

hljóð (Dombro, Colker og Dodge, 1997, bls. 297). Þetta er þáttur í þroska barna sem ber að 

hlúa að og virða. Tónlist gegnir sérstöku hlutverki í uppeldi og námi og á síðustu árum virðast 

umönnunaraðilar hafa orðið mun meðvitaðri um mikilvægi hennar í daglegu lífi barna. Í dag 

er tónlist óaðskiljanlegur þáttur í skólastarfi, hvort sem það er í leikskólum eða grunnskólum.     

Í Aðalnámskrá leikskóla sem kom út árið 2011 kemur tónlist víða við sögu. Þar er 

tekið fram að sköpun og menning séu eitt af námsviðum leikskóla. Börn hafa í eðli sínu ríka 

þörf fyrir samskipti og tjáningu og er tónlist sögð vera eitt af tjáningarformum þeirra. Þá 

kemur einnig fram að veita eigi börnum tækifæri til að taka þátt í söng og einnig sé mikilvægt 

að þau fái að skapa og tjá sig meðal annars í gegnum tónlist.  

Kenningar ýmissa fræðimanna hafa sett mark sitt á tónlistarstarf í leikskólum en þar 

má þó helst nefna kenningar bandaríska sálfræðingsins Howard Gardners. Árið 1983 setti 

Gardner fram kenningu um greind, mismunandi þætti greindar, eða greindir, frekar en eina 

greind og gengur kenningin undir heitinu fjölgreindakenningin. Greindirnar sagði hann að 

væru sjö talsins en bætti svo þeirri áttundu við. Áleit hann að allir væru gæddir þessum 

tegundum greinda en hefðu mismikinn hæfileika í þeim. Ein af þessum átta greindum er 

tónlistargreind. Gardner trúir því að tónlistargreindin sé fyrsta greindin til að þróast og að hún 

byrji jafnvel að þróast strax á fjórða eða fimmta mánuði í móðurkviði. Hann segir foreldra og 

aðra umönnunaraðila eiga stóran þátt í þróun greindanna og beri því ábyrgð á að örva börnin 

frá upphafi þannig að greindir þeirra þróist sem best (Gardner, 1983, bls. 99;  Greata, 2006, 

bls. 30). Margir leikskólar í dag líta til fjölgreindakenningar Gardners í starfi sínu og hafa það 

að leiðarljósi að efla og þroska allar greindir barnanna á sem bestan hátt. 

Í leikskólanum byggist daglega starfið á ýmis konar tónlistarupplifunum. Dagskipulag 

flestra leikskóla er svipað og fléttast í kringum matartíma og hvíldartíma barnanna. Með 

dagskipulagi er átt þann ramma sem settur er um starfið þannig að jafnvægi myndast á milli 

þeirra þátta sem leikskólinn vinnur með.   

Hægt er að flétta tónlist á einhvern hátt inn í alla þætti leikskólastarfsins. Söngur á 

nánast alltaf við, sama hvað er verið að gera, og börn njóta þess þar að auki að syngja. Sem 

dæmi er hægt er að nota náttúruna til að búa til tónlist og einnig er hægt að safna hljóðgjöfum 
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í náttúrunni, s.s. skeljum, steinum, viðarbútum og fleira. Þegar hugmyndaflugið er látið ráða 

för er hægt að finna tónlistinni stað hvar sem er.  

Í mörgum leikskólum er að minnsta kosti ein eða fleiri samverustund. Samverustundir 

eru yfirleitt fyrir og/eða eftir matartíma barnanna. Oft eru þær notaðar fyrir söng, ný lög kynnt 

og nýir textar æfðir. Margir leikskólar hafa tekið upp þá hefð að hafa sameiginlega söngstund 

einu sinni í viku eða í hverjum mánuði þar sem allar deildir leikskólans hittast og syngja 

saman. Aðrir leikskólar hafa jafnvel stofnað kór sem er yfirleitt fyrir elstu börn leikskólans.  

Ljóst er að það er margt að gerast í huga barna þegar þau syngja, dansa, hlusta á tónlist 

eða kanna og kynnast hljóðfærum. Það má sem dæmi nefna að þegar barn syngur barnalagið 

Kalli litli kónguló með hreyfingum þá er barnið ekki eingöngu búið að læra texta, laglínu og 

hreyfingar og getur samhæft allt þetta í einu heldur er það einnig að læra hvað er upp og hvað 

er niður, æfa fínhreyfingar sem og grófhreyfingar. 

Í námi leikskólakennara er ekki lögð mikil áhersla á tónlist. Er það mikill ókostur þar 

sem tónlist hefur, eins og áður hefur komið fram, áhrif á marga þætti í þroska barna. 

Rannsóknir hafa sýnt að hlustun og tónlistarsköpun hjálpar til við að mynda heilatengi sem 

eru nauðsynleg til að skilja stærðfræði, raunvísindi og verkfræði. Þar að auki veitir tónlist 

tækifæri til að kanna tilfinningar, sambönd og fleiri mikilvæg hugtök. Þessar upplifanir efla 

einnig þroska á sviðum eins og hlustun og málfærni, grófhreyfingar, sköpun og 

fagurfræðilegan skilning (Dombro, Colker og Dodge, 1997, bls. 297). Miðað við þá áherslu 

sem lögð er á tónlist í Aðalnámskrá leikskóla hafa leikskólakennarar ekki þekkingu eftir nám 

sitt til að halda uppi sterku tónlistarstarfi í leikskólanum. Möguleiki er á að það sé hægt ef þeir 

hafa sérstaka tónlistarmenntun eða mikinn áhuga á tónlist og leggi áherslu á að kynna sér 

hvernig áhrif hún hefur á börn. Sumir leikskólar hafa jafnvel tekið þann pól í hæðina að ráða 

tónlistarkennara til að sjá um tónlistarstarfið í leikskólanum, tekið upp samstarf við 

tónlistarskóla eða fengið tónlistarfólk til að halda námskeið fyrir starfsmenn sína.   

  

6.1 Tónlistarþerapía í leikskólum 

Soffía Fransiska Rafnsdóttir, tónlistarþerapisti, segir að greinilegur munur sé á 

meðferðarvinnu og því starfi sem fram fer í leikskólum þar sem sérstök matstæki eru notuð til 

að vinna úr upplýsingum sem koma fram í meðferðinni. Tónlistin verður þar miðill fyrir 

eitthvað sem er ekki hægt að tjá á annan hátt, sem einstaklingurinn finnur ekki orð yfir eða 

hefur ekki getu til að tjá. Tónlistarþerapisti hefur þekkingu til að vinna úr þessu ferli. Því fer 

mikil vinna fram sem leikskólakennari hefur ekki getu, reynslu eða nám til að framkvæma. 

Soffía telur þó að hægt sé að nýta grunnþætti tónlistar til að vinna með inn í leikskólum á 
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svipaðan hátt og tónlistarþerapía er notuð (Soffía F. Rafnsdóttir, tónlistarþerapisti, munnleg 

heimild, 8. febrúar 2012).  

Í leikskólanum Heiðarseli í Keflavík er notuð tónlistarþerapía með einhverfum 

börnum. Þar starfar leikskólakennari sem stundaði nám í tónlistarþerapíu við Goldsmiths 

University í London. Hún er menntuð söngkona og hefur kennt í tónlistarskóla í mörg ár. 

Ásamt tónlistarþerapíu sinnir hún einnig tónlistarstarfi með börnunum á Heiðarseli. 

Tónlistarþerapían fer aðallega fram við borð inn í sérkennsluherbergi leikskólans þó að hún 

komi víðar fram í leikskólastarfinu en þá ekki jafn markvisst og í sérkennsluherberginu. Er 

notaður ýmiskonar efniviður í þerapíunni s.s. hristur, gítar, fingrabrúður og margt fleira. 

Leikur barnanna er tvinnaður saman við tónlistarþerapíuna og þannig verður ákveðin þróun 

og nám hjá börnunum. Allar framfarir sem verða teljast vera jákvæðar og styðja við þá 

ákvörðun að nota tónlistarþerapíu með börnunum í leikskólanum (María Guðmunsdóttir, 

leikskólakennari og Ólöf Guðmundsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri, munnleg heimild, 6. mars 

2012). 

Tónlistarþerapía felur í sér háskólanám sem hefur þær forkröfur að umsækjendur hafi 

góða þekkingu á hljóðfærum og geti spilað vel á að minnsta kosti tvö. Ekki er nauðsynlegt að 

leikskólakennarar kunni á hljóðfæri til að vinna með tónlist í leikskólum, þó svo að auðvitað 

sé það bæði til gagns og gamans þegar þeir geta notað þess konar kunnáttu í starfi sínu. Gott 

er þó að hafa aðgang að margvíslegum hljóðfærum og einhverja þekkingu á þeim, en það ætti 

ekki að vera erfitt að öðlast þá þekkingu með aðstoð Internetsins. Allt sem þarf er áhugi og 

vilji. Mikilvægt er að leikskólakennarar kynni sér mikilvægi tónlistar fyrir börn og áhrif 

hennar. Þeir þurfa að skilja hvað og hvernig börnin læra í gegnum tónlist og kynna sér 

mismunandi aðferðir. Áhugahvöt kennarans skiptir einnig miklu máli í öllu sem þeir taka sér 

fyrir hendur (Prentice, Matthews og Taylor, 2004, bls. 207).     

Eins og áður kom fram er tónlistarþerapía skilgreind sem inngrip þar sem tónlist er 

notuð til að ná einstaklingsbundnum markmiðum. Leikskólakennari hefur hvorki sömu 

þekkingu, nám né reynslu og tónlistarþerapisti til að geta valið tónlist og aðferðir sem henta 

best en með tilliti til skilgreiningarinnar, þ.e. að ná einstaklingsbundnum markmiðum, þá 

getur leikskólakennari sett markmið og notað tónlist til að ná þeim. Munurinn á 

tónlistarþerapíu og tónlist með börnum liggur í því að á bakvið tónlistarþerapíu eru markmið 

fyrir hvern einstakling fyrir sig sem unnið er markvisst að. Tónlistarlegar upplifanir eru því 

sérstaklega valdar til að mæta ákveðnum þörfum einstaklingsins. Starf með tónlistarþerapista 

er að öllum líkindum mun markvissara en það starf sem mögulegt er að framkvæma í 
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leikskólum en þrátt fyrir það á notkun tónlistar í leikskólum ekki að vera annað en öllum til 

gagns og gamans.   

 Í kaflanum hér að ofan kom fram að tónlist er mikilvægur þáttur í leikskólastarfi enda 

er það rökrétt þegar litið er til þeirra áhrifa sem tónlist hefur á börn. Þegar skoðaðar eru 

aðferðir tónlistarþerapíu í tengslum við leikskólastarf kemur í ljós að hægt er að nýta 

grunnþætti hennar í tónlistarstarfi í leikskólum. Hér að neðan er hugmyndabanki sem er 

ætlaður til að gefa bæði dæmi og hugmyndir um hvernig hægt sé að nota aðferðir svipaðar 

tónlistarþerapíu þegar unnið er markvisst með tónlist í leikskólum.   
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7. Hugmyndabanki 

Í þessum kafla verða settar fram nokkrar hugmyndir um hvernig leikskólakennarar geta notað 

tónlist til að bæta þroska eða getu barnanna í leikskólanum. Teknir verða fyrir sex flokkar; 

slökun, hreyfiþroski, málörvun, tilfinningagreind, hegðunarvandamál og samskipti. Sumar af 

aðferðunum eru ef til vill nú þegar notaðar í leikskólastarfi en þar sem einnig verður útskýrt 

hvaða þroskaþætti aðferðirnar hafa áhrif á gæti starfsfólk leikskóla notið góðs af að kynna sér 

þessar hugmyndir.  

Hugmyndabankinn á að gefa dæmi um hvernig hægt er að nota tónlist til að ná 

ákveðnum markmiðum hjá börnunum. Dæmin í flokkunum sex fela flest í sér fleira en 

eingöngu það viðfangsefni sem á við flokkana. Þær aðferðir sem settar eru í kaflanum um 

hreyfiþroska fela því líka í sér málörvun, samskipti, tjáningu, einbeitingu, hugsun, 

ímyndunarafl og svo margt fleira. Listinn er ekki tæmandi og má bæta endalaust við hann. 

Það er afar gagnlegt að vinna með tónlist í leikskólum á skapandi hátt því eins og komið hefur 

fram í ritgerðinni þá skipta tónlistarupplifanir miklu máli fyrir þroska barna og því ættu þær 

að vera stór þáttur í leikskólastarfi.   

Margar af aðferðunum í hugmyndabankanum koma úr bókinni Music activities for 

special children (1987) en þar eru fjölmargar leiðir sem hægt er að nota með 

leikskólabörnum. Einnig bendi ég á bókina Tónlist í leikskóla (2010) eftir Sigríði Pálmadóttur 

en í henni eru góðar leiðbeiningar og tónlistarathafnir sem hægt er að framkvæma með 

börnum.  

Mikilvægt er að hafa í huga að tónlistarstarf í leikskólum getur aldrei haft slæm áhrif á 

þroska barna, þó svo að notaðar séu aðrar aðferðir en koma fram í hugmyndbankanum þá 

hefur tónlist samt sem áður jákvæð áhrif á börn á einhvern hátt 

 

7.1 Framkvæmd 

Til að nota aðferðir tónlistarþerapíu í leikskólum er nauðsynlegt að framkvæma mat á 

börnunum og ákveða í framhaldi hvaða þætti þarf að bæta og vinna með hjá þeim. Næsta 

skref er að gera markmið fyrir hvert og eitt barn fyrir sig og setja niður leiðir að 

markmiðunum. Þessar leiðir innihalda þær tónlistarlegu upplifanir sem leikskólakennarinn 

telur henta til að nálgast markmiðin. 

 Tónlistarstundir geta verið settar upp á margan hátt. Alltaf skal byrja og enda á 

kveðjulagi en meginmál stundanna getur verið margbreytilegt. Sé markmiðið til dæmis að 

leggja áherslu á hreyfiörvun hentar vel að hafa hreyfileiki og nota lög með hreyfingum. Lengd 
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tónlistarstunda fer að mestu eftir dagsformi barnanna, kennarinn þarf að vera tilbúinn að 

breyta til eða hætta fyrr ef börnin eru óróleg. Einnig getur verið gott að hann sé með aukaefni 

þannig að hann geti lengt stundina ef vel gengur og nægur tími er til. Sveigjanleiki skiptir 

miklu máli, því þó að stundin sé undirbúin fyrir fram þá geta hlutirnir breyst fyrirvaralaust og 

þá þarf kennarinn að vera tilbúinn að breyta til.   

 Hafa verður í huga að börn eru ekki gerð til þess að sitja lengi og hlusta eingöngu. 

Tónlistarstundirnar verða því að vera vel skipulagðar og allur efniviður sem notast á við skal 

vera tilbúinn. Stundirnar verða að vera fjölbreyttar þannig að börnin fái bæði að slaka á og 

hreyfa sig (Zinar, 1987, bls. 36). Tónlistarstund sem sett er þannig upp að börnin eiga að sitja 

allan tímann leysist oft upp í áhugaleysi, því er hentar vel að blanda saman söng og 

hreyfilögum eða hreyfileikjum. Gott getur verið að kennarinn sitji á gólfinu þannig að hann 

nái augnsambandi við börnin, þannig heldur hann athygli þeirra ef til vill betur. Að mínu mati 

er best að sitja á móti börnunum þannig að öll börnin sjái kennarann en þó kjósa sumir að sitja 

í hring og er það allt í lagi.  

 

7.2 Slökun  

Það er börnum nauðsynlegt að geta slakað á en fyrir mörg börn er það ekki auðvelt. Hægt er 

að byrja tónlistarstund á aðferðum Maríu Montessori sem kallast þagnarstund eða lession of 

silence. Hún er notuð til að kenna börnum að hlusta með athygli og einnig til að búa þau undir 

að hlusta á tónlist. Börnin sitja í þögn og á meðan heldur kennarinn uppi tíu fingrum og setur 

einn og einn niður þangað til enginn er eftir. Á meðan þessu stendur eiga börnin að hlusta á 

hljóðin sem heyrast í umhverfinu. Þegar tíminn er liðinn spyr kennarinn börnin hvað þau 

heyrðu og fá þau öll tækifæri til að svara. Ekkert svar er rétt né rangt, börnin mega segja hvað 

þau heyrðu eða jafnvel búa eitthvað til (Flohr, 2005, bls. 39). Þessi aðferð hentar vel til að 

koma tónlistarstarfinu af stað í rólegheitum. Þar að auki er mikilvægt að börn læri að nota 

eyrun sín til að hlusta og hjálpar þetta til við það markmið. Börn sem læra að hlusta á tónlist 

læra að njóta hennar á eigin forsendum og leita eftir því að uppgötva meira um tónlist 

(Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 66). 

Gott er að nota tónlist til að slaka á í samveru eða í hvíldarstundum. Þá er mikilvægt 

að búið sé að útskýra fyrir börnunum fyrirfram hvað verið sé að fara að gera. Útskýringarnar 

þurfa að vera einfaldar og skýrar. Til dæmis er hægt að segja að núna ætli allir að fara í slökun 

inn í herbergi, allir eigi að finna sér dýnu á gólfinu þar sem þeir geti slakað á og hafa nóg 

pláss fyrir sig. Tónlistin sem er notuð á að vera með hægum og ákveðnum takti. Annað hvort 

er hægt að nota tónlist af diski eða leikskólakennarinn getur jafnvel slegið takt á trommu. 
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Mikilvægt er að halda föstum takti því annað getur valdið óróleika hjá börnunum (Grocke og 

Wigram, 2007, bls. 84). Einnig eru til vefsíður með sérstakri slökunartónlist og má þar sem 

dæmi nefna soundsleeping.com en þar má finna trommuslátt, flautuleik, fuglahljóð og fleiri 

hljóð sem nota má í slökun.  

 Sniðugt er að hafa tónlistarhorn með litlum geisladiskaspilara, eða kasettutæki, og 

eyrnatólum þar sem börn geta setið og hlustað á tónlist eða sögu í einrúmi. Til að gera hornið 

þægilegt væri hægt að setja púða og jafnvel teppi þannig að barnið geti þá notað svæðið til að 

slaka á og einbeita sér að tónlistinni. Þá væri einnig hægt að hafa bækur um tónlist og 

hljóðfæri í tónlistarhorninu. Þetta getur hentað vel fyrir börn sem þjást af einbeitingarskorti 

eða ofvirkni og eiga erfitt með að sitja kyrr og trufla hin börnin (Zinar, 1987, bls. 26–27). 

 Eins og kom fram í kafla 4.1. þá getur bakgrunnstónlist haft áhrif á okkur þó að við 

gerum okkur ekki grein fyrir því. Sé valin rétt bakgrunnstónlist getur hún haft róandi áhrif á 

barnahópinn, þau hafa ef til vill betri einbeitingu við verkefnið sem þau vinna að og minni 

hávaði skapast. Af þeirri ástæðu getur verið hentugt að kveikja á rólegri tónlist þegar börnin 

eru í borðvinnu t.d. að lita, púsla eða klippa (Zinar, 1987, bls. 19).  

 

7.3 Málörvun 

Söngur er þeim eiginleikum gæddur að geta aukið málþroska barnanna og skiptir því miklu 

máli í leikskólastarfinu. Þegar sungið er með börnum þarf að hafa ýmislegt í huga. Velja þarf 

tónhæð sem hentar rödd barnanna og takt sem er hvorki of hægur né hraður heldur þannig að 

börnin nái að bera fram öll orðin í textanum. Það að sýna börnunum hvar er best að taka 

öndun á milli orða eða laglína hjálpar þeim að syngja af meiri krafti, stjórna betur styrk 

raddarinnar og þau detta síður út úr laginu. Leikskólakennarinn ætti að kunna lögin vel sem 

syngja á svo að hann geti einbeitt sér alfarið að börnunum. Með þessu móti hafa börnin meiri 

athygli og þetta eykur einnig líkurnar á því að börnunum finnist gaman að syngja og taka því 

frekar þátt (Nordoff og Robbins, 1975, bls. 21, 43). 

Þegar valin eru lög sem syngja á með börnum er gott að hafa í huga að textinn 

innihaldi hluti sem þau þurfa að læra. Má þar sem dæmi nefna:  

• Vikudagana 
• Veðrið 
• Tölustafina 
• Nöfnin á hinum börnunum 
• Litina 
• Föt 
• Tilfinningar 
• Hátíðir 
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• Dýrin 

Þau lög sem hafa mest áhrif eru þau sem höfða á einhvern hátt til barnanna, innihalda það sem 

þau þekkja, geta ímyndað sér eða þróað þekkingu á. Þau lög syngja þau af ákafa og 

sannfæringu þar sem þau ná best til þeirra (Nordoff og Robbins, 1975, bls. 21–24, 27).  

Þegar unnið er með söng til að bæta málþroska er mikilvægt að bera skýrt fram öll orð 

í textanum. Með því að nota lög með fjölbreyttum textum er hægt að bæta orðaforða 

barnanna. Þó má textinn ekki vera það flókinn að börnin skilji hann ekki því þau þurfa að geta 

tengst innihaldi hans og það geta þau ekki ef þau skilja textann ekki. Þá getur verið gott að 

ræða við börnin um þau lög sem verið er að syngja hverju sinni eða þá tónlist sem hlustað var 

á og fá þau þannig til að tjá sig með sínum eigin orðum (Nordoff og Robbins, 1975, bls. 24; 

Zinar, 1987, bls. 172–175).   

Hægt er að nota tónlist á margan hátt til að vinna með málþroska og því er um að gera 

að nota hugmyndaflugið.  

 

7.4 Hreyfiþroski 

Börn hafa mikla þörf fyrir hreyfingu og hægt er að nota tónlist sem leið til að örva 

hreyfiþroska þeirra. Það má sem dæmi nefna að þegar börn dansa eru þau ekki eingöngu að 

þjálfa grófhreyfingar sínar heldur eru þau einnig að örva ímyndunaraflið, sköpunargáfuna og 

sjálfstæði sitt með því að búa til sínar eigin hreyfingar á eigin forsendum. Auk þess tjá börn 

sig mikið í gegnum hreyfingu þannig að hægt er að lesa mikið í líðan þeirra með því að 

fylgjast með þeim dansa.  

  Hreyfilög eru mikið notuð í leikskólum. Þau lög sem oft eru notuð eru t.d. 

• Kalli litli kónguló  
• Bátasmiðurinn 
• Höfuð, herðar, hné og tær 
• Við erum söngvasveinar 
• Lagið um litina 
• Upp á grænum 
• Lagið um fiskana tvo 
• Hóký póký 
• Fílaleiðangur  

Hreyfilög örva bæði fín- og grófhreyfingar barnanna og börn hafa þar að auki virkilega gaman 

að þeim. Lagið Hreyfa litla fingur hentar vel til að örva hreyfiþroska en þegar hlustað er á það 

læra börnin að þekkja líkamshlutana og að hafa stjórn á líkama sínum, hreyfa aðeins hvern 

líkamshluta fyrir sig þegar það á við og stoppa þegar lagið segir til.  
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 Þá er einnig hægt að nota slökun til að æfa hreyfiþroska barnanna með því að biðja 

þau um að liggja á gólfinu og hlusta á slökunartónlist á meðan kennarinn segir þeim að hreyfa 

einn líkamshluta í einu, t.d. fingur eða tær (Zinar, 1987, bls. 145). Á þennan hátt verða börnin 

meðvitaðri um líkamshlutana og hvernig þau geta stjórnað þeim. Mikilvægt er að láta börnin 

vita að það sé allt í lagi ef þau vilja ekki hreyfa tær eða fingur, þau stjórni því alveg sjálf hvort 

þau liggja bara kyrr eða taka þátt. Það er getur nefnilega verið stór þáttur í aðferðum 

tónlistarþerapíu að börnum finnist þau hafa stjórn á hlutunum en það sé ekki alltaf einhver 

sem ræður yfir þeim. 

Hreyfileikir og dans henta vel til að þjálfa spunahæfileika barna, einnig hjálpa þeir til 

við að auka tilfinningu fyrir tíma og takti. Hér er dæmi um skemmtilegan og einfaldan 

hreyfileik sem hentar vel fyrir leikskólabörn. Kennarinn setur taktfasta tónlist á, t.d. 

diskótónlist. Börnin eiga að standa alveg kyrr í stórum hring þangað til að kennarinn kallar 

einhvern líkamshluta og þá mega þau byrja að hreyfa hann. Líkamshlutarnir vakna hver af 

öðrum með hverju kalli kennarans. Þegar allur líkaminn er kominn á hreyfingu þá byrjar 

kennarinn að slökkva á líkamshlutunum aftur á sama hátt og áður nema núna hætta börnin að 

hreyfa þann líkamshluta sem kennarinn kallar (Storms, 2000, bls 90–91).    

 Þegar þjálfa þarf samhæfingu barns er gott að láta það klappa einfaldan takt. Eins er 

hægt að fá barnið til að slá á læri sér ákveðinn takt með annari hönd og annan takt með hinni 

höndinni. Þegar barnið hefur náð að framkvæma þetta verkefni með góðum árangri þá getur 

það fengið að slá takt á trommu, á sama hátt og hitt verkefnið en núna með trommukjuða 

(Zinar, 1987, bls. 45). 

 Til að æfa fínhreyfingar barna er hægt að nota Tonika-do kerfið sem tónskáldið Zoltán 

Kodály bjó til. Í því eru notuð mismunandi handarmerki fyrir dúrtónstigann og hækkar höndin 

eftir því sem tónninn er hærri og lækkar þegar hann er lægri (Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 

35–36). Hér er mynd af handarmerkjunum í Tonika-do kerfinu: 
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   1 

 

7.5 Tilfinningagreind 

Tilfinningagreind er mikilvægur þáttur í uppeldi barna. Hún er ein af átta greindum 

sálfræðingsins Howard Gardners sem áður hefur verið fjallað um. Tilfinningagreind er 

skilgreind sem geta einstaklings til að þekkja og skilja eigin tilfinningar og annarra ásamt 

þeirri getu til að hvetja sjálfan sig og hafa stjórn á eigin tilfinningum og samskiptum við 

annað fólk (Gardner, 1983, bls. 239; Goleman, 2000, bls. 317). Mögulegt er að örva 

tilfinningagreind á margan hátt með því að nota tónlist.  

Árstíðirnar (e. four seasons) eftir Vivaldi eru í fjórum þáttum; vor, sumar, haust og 

vetur og táknar hver þeirra ákveðna tilfinningu. Þegar hlustað er á þær er hægt að ræða um 

tilfinninguna í lögunum. Þá gæti verið gott að byrja á að spyrja hvort lagið hafi verið hægt eða 

hratt, hvort það hafi verið sterkt eða veikt og hvaða hljóðfæri voru notuð. Síðan er spurt um 

tilfinningu lagsins og hvaða tilfinningar komu upp hjá börnunum. Kennarinn getur gefið 

börnunum dæmi t.d. var tónlistin leið, glöð, spennt, reið og svo framvegis (Zinar, 1987, bls. 

28). Þá gæti verið sniðugt að vera með litlar myndir af mismunandi svipbrigðum til að sýna 

börnunum sem þau geta tengt við tilfinningarnar.  

Í framhaldi af þessu er hægt að biðja börnin um að sýna tilfinningar á hljóðfæri. 

Trommur eða hristur eru kjörnar fyrir það viðfangsefni. Hægt er að spyrja þau hvernig þau 

lemji trommuna þegar þau eru reið eða þegar þau eru glöð. Þetta örvar líka hreyfigetu 

barnanna ásamt því að auka skilning þeirra á tilfinningum og líðan. Einnig getur þetta verið 

þáttur í að veita börnunum útrás og hjálpað til við að losa um tilfinningar þeirra.  

                                                 
1 http://www.classicsforkids.com/teachers/training/handsigns.asp 
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Sagan Pétur og úlfurinn er vel þekkt í leikskólum og kannast flest börn við hana. Í 

sögunni eru notuð ýmis hljóðfæri til að tákna persónurnar sem í henni koma fyrir. Pétur er til 

dæmis táknaður með strengjahljóðfærum og úlfurinn með frönskum hornum. Þessi saga er 

mjög vel til þess fallin að auka tilfinningagreind barnanna. Hægt er að spyrja spurninga eins 

og hvernig leið Pétri, var hann hræddur, glaður eða sorgmæddur? Hvernig leið börnunum 

þegar þau hlustuðu á söguna. Þá er einnig hægt að biðja börnin um að sýna tilfinningarnar á 

hljóðfæri, t.d. trommur. 

Sönglög hafa tilfinningalegt gildi og geta því verið þáttur í að hjálpa börnum að 

uppgötva og kynnast tilfinningum sínum. Fjölbreytt lagaval gefur börnum kost á að upplifa 

margvíslegar tilfinningar s.s. spennu, gleði eða kyrrð (Zinar, 1987, bls. 32). Er þá ekki 

eingöngu átt við innihald laganna heldur einnig takt þeirra og melódíu. Lög sem eru með 

rólegri og ljúfri melódíu höfða oft til barna sem eru með tilfinningaröskun (Nordoff og 

Robbins, 1975, bls. 34). 

 

7.6 Hegðunarvandamál  

Þegar unnið er með börn sem eiga við hegðunarvandamál að stríða er hægt að setja 

tónlistarstundirnar upp með því markmiði að breyta ákveðinni hegðun. Eitt dæmi um það er 

þegar tónlistarathafnir eru notaðar sem umbun fyrir góða hegðun. Ef barn, sem t.d. elskar að 

spila á trommur, er duglegt að sitja kyrrt, lendir ekki í árekstrum við hin börnin eða stendur 

sig vel á einhvern annan hátt, býður kennarinn því að spila á trommurnar í lok tímans. Þá 

getur kennarinn einnig haldið stigatöflu yfir jákvæða hegðun barnsins og þegar það er búið að 

ná ákveðið mörgum jákvæðum athöfnum þá fær það að gera eitthvað sem því finnst 

eftirsóknarvert (Zinar, 1987, bls. 16, 31).  

Mörg börn eiga erfitt með að bíða eftir að röðin komi að þeim og til að þjálfa þau í því 

er hægt að nota tónlistarleiki. Til dæmis er hægt að rétta hristu á milli barnanna á meðan 

sungið er lítið lag. Lagið við þennan leik er svona:  

 

Við réttum hristuna til _________(nafn barnsins sem fær hristuna) 

og_______hristir, við syngjum öll með.  

Góðan dag, góðan dag, hvernig líður þér í dag?  

Vonandi líður þér vel.  
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Og svo er hristan rétt til næsta barns í hringnum. Þennan leik má líka nota til að börnin læri 

nöfnin á hverju öðru. Lagið er hægt að heyra á vefsíðunni bornogtonlist.is. Á þeirri síðu eru 

einnig mikið af tónlistarleikjum sem hægt er að nota í leikskólastarfinu. 

Í bókinni Music Therapy: A perspective from the humanities (2010) er sagt frá konu 

sem tók upp sérstakan söngdans sið til að losna við streitu. Þá hlustaði hún á hraða, háværa 

tónlist og dansaði á fullu og söng með þangað til að hún fann að streitan yfirgaf líkama sinn. 

Þá setti hún á hæga tónlist til að róa sig aftur niður. Þetta væri vel hægt að framkvæma með 

börnum í leikskóla, t.d. ef kennarinn hefur aðgengi að hreyfisal. Börn þurfa á því að halda að 

hreyfa sig og fá útrás fyrir umfram orku og er þetta kjörin leið til þess. Þó er ætti ekki að vera 

með of mörg börn í hópnum. Einnig er gott að biðja þau um að dreifa vel úr sér áður en þau 

byrja að dansa og segja þeim að passa upp á að halda góðri fjarlægð frá hinum börnunum.  

Gott er að halda tónlistarleikjum sem fela í sér líkamlega snertingu í lágmarki þegar 

unnið er með árásargjörn börn. Þannig leikir geta leitt til árekstra milli barnanna. Betra er að 

hafa einstaklingsathafnir t.d. söng með hreyfingum, leiktúlkun og aðra einstaklingsleiki 

þannig að barnið nái að losna við umfram orku á öruggan og skapandi hátt (Zinar, 1987, bls. 

32).   

 

7.7 Samskipti 

Það að koma fram fyrir framan aðra getur verið óskaplega erfitt fyrir sum börn. Fyrir önnur er 

það ekkert mál. Það er bæði mikilvægt að börn læri að koma fram og einnig að þau börn sem 

eiga að fylgjast með hlusti með athygli og veiti jákvæða svörun með klappi og hrósi. Þetta 

eykur sjálfstraust barnanna.  

 Í tengslum við þetta viðfangsefni má velja eitt barn úr hópnum til að vera stjórnandi 

fyrir hin börnin. Þá stendur það barn fyrir framan hin börnin og gerir hreyfingar sem hin 

börnin eiga að herma eftir. Tilbrigði af þessum leik er að setja börnin saman í pör þar sem 

annað barnið á að vera stjórnandi og hitt hermir eftir, svo skipta þau um hlutverk. 

Börn hafa yfirleitt mikinn áhuga á hljóðfærum og njóta þess að kanna og prófa sig 

áfram með þau. Þegar unnið er með hljóðfæri í tónlistarstund með börnum gefst þeim tækifæri 

til að velja, deila, skiptast á og bíða eftir að röðin komi að þeim en það eru mikilvægir þættir 

sem öll börn þurfa að læra. 

Til að vinna með félagsfærni er gott að nota tónlistarleiki sem fela í sér að börnin 

kynnist hvort öðru, til dæmis nafnasöngva. Þá má einnig láta öll börnin fá hristur sem þau 

nota til að slá atkvæðin í nöfnum sínum. Fyrst segir aðeins eitt barnið nafnið sitt og slær 

taktinn við og svo endurtaka hin börnin. Svo gerir næsta barn það sama. Þegar börnin eru 
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orðin klár í þessu þá er hægt að fá þau til að slá taktinn á nafni annars barns í hópnum, án þess 

að segja nafnið, og börnin eiga að reyna að þekkja taktinn í nafninu sínu.    

 Hægt er að nota tónlist á margan hátt til að mynda meiri samheldni í hópnum eða til að 

þróa betri sambönd og samskipti milli barnanna. Til dæmis er hægt að biðja börnin um að 

koma með uppáhaldslagið sitt að heiman og svo hlusta allir á það saman. Einnig er hægt að 

biðja börnin um að velja sitt uppáhalds sönglag og svo syngja það allir saman. Kennarinn 

getur skipt hópnum upp í litar hljómsveitir sem eiga að búa til lag, þau fá hljóðfæri og velja 

söngvara, svo flytja þau verkið sitt fyrir hin börnin. Þetta kennir börnunum til dæmis 

samvinnu og að velja, deila og ákveða (Zinar, 1987, bls. 29–30). 

 Þá er einnig hægt að skipta börnunum í nokkra litla hópa, 3-4 börn í hverjum hóp, og 

fá öllum börnunum sitt hljóðfæri. Eitt barn í fyrsta hópnum byrjar að spila og hin taka svo við 

eitt af öðru sem svar við hljóðfæraleik þess barns sem spilaði á undan. Með þessu myndast 

eins konar tónlistarlegar samræður á milli barnanna. Þegar fyrsti hópurinn er búinn þá tekur 

næsti hópur við (Storms, 1995, bls. 24–25). Þessi leikur krefst þess einnig að börnin hlusti og 

einbeiti sér að hljóðfæraleik hinna barnanna í hópnum.  

 Hægt er að velja saman tveggja barna hópa og biðja hvern hóp um að velja sér lag og 

flytja fyrir hin börnin. Þetta getur látið barn, sem finnst það vera utan við hópinn, líða eins og 

það passi inn eða sé hluti af hópnum. Fyrir þau börn sem eru feimin er gott að biðja hin börnin 

og hópfélagann um að hrósa og hvetja áfram. Þetta getur verið stór þáttur í því að barni finnist 

það vera mikilvægt og eigi heima í hópnum því oft gefst ekki tími á öðrum vettvöngum í 

leikskólastarfinu til að vinna í þess konar vandamálum.  
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8. Umræða  

Hér að framan var leitað leiða til að svara spurningunni Má nýta aðferðir tónlistarþerapíu í 

leikskólastarfi? Til að svara spurningunni er mikilvægt að átta sig á hvað tónlistarþerapía er; 

hvert er gildi hennar, hlutverk, markmið og aðferðir. Einfalt var að mynda tengsl á milli 

tónlistarþerapíu og leikskólastarfs enda á tónlist ákveðinn sess í flestum, ef ekki öllum, 

leikskólum í dag.  

Tónlist hefur alla tíð gegnt mikilvægu hlutverki um allan heim. Þó er ekki vitað 

hvaðan tónlist er upprunnin eða hvenær hún varð til. Fornar heimildir benda til að tónlist hafi 

verið notuð sem heilunaraðferð í margar aldir fyrir tíma Krists. Þrátt fyrir að þekkingin á 

áhrifum tónlistar sé ævaforn er ekki langt síðan hugtakið tónlistarþerapía ruddi sér til rúms en 

það var ekki fyrr en eftir seinni heimstyrjöldina að aðferðin hóf að myndast. Hinsvegar var 

ekki byrjað að stunda tónlistarþerapíu á Íslandi fyrr en á sjöunda áratugnum þó að hún sé ekki 

enn þekkt fyrirbæri hér á landi þar sem aðferðin hefur ekki verið viðurkennd. Það kemur því 

ekki á óvart að nám í tónlistarþerapíu sé ekki í boði á Íslandi en nokkrir íslendingar hafa þó 

lært aðferðina í erlendum háskólum.  

Það kemur á óvart að ekki sé búið að viðurkenna tónlistarþerapíu á Íslandi þegar horft 

er til þess ávinnings sem hún getur haft. Hún er ekki eingöngu andleg aðstoð heldur nýtist hún 

einnig fólki með líkamlegar fatlanir. Tónlistarþerapía getur sem dæmi verið notuð til að hjálpa 

til við þyngdaraukningu fyrirbura, til að efla þroskaþætti barna og til að draga úr kvíða. Af 

þessum ástæðum tel ég að tónlistarþerapía væri góð viðbót við þær sálfræðiþjónustur sem 

viðurkenndar hafa verið nú þegar.   

Tónlist hefur mismunandi áhrif og þýðingu fyrir hvern og einn. Í daglegu lífi notar 

fólk oft tónlist til að láta sér líða betur. Þegar fólk setur tónlist á til að bæta skap sitt eða líðan 

er það í raun búið að setja sér það markmið að nota tónlist til að bæta skap sitt. Með því er á 

vissan hátt verið að nota tónlist sem sjálfsmeðferð eða nokkurs konar tónlistarþerapíu.   

Tónlistarþerapía er skilgreind sem inngrip þar sem tónlist er notuð til að ná 

einstaklingsbundnum markmiðum. Hver sem er getur nýtt sér tónlistarþerapíu hvort sem það 

eru börn, unglingar eða fullorðið fólk. Tónlistarþerapistar vinna að einstaklingsbundnum 

markmiðum sem þeir setja í byrjun meðferðar til að vinna úr vandamálum skjólstæðinga 

sinna. Markmiðin eru mismunandi fyrir hvern og einn þannig að í raun skiptir ekki máli hvert 

vandamál einstaklingsins er. Þau geta verið allt frá geðrænum vandamálum til mikilla 

líkamlegra fatlana. Þar sem vandamálin eru svo margvísleg eru markmiðin einnig mjög 

fjölbreytt. Markmið tónlistarþerapíu er ekki að þróa tónlistarhæfileika, þó að það geti auðvitað 
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verið ein af jákvæðum útkomum hennar, heldur að nota tónlistarlegar upplifanir til að koma af 

stað ákveðinni þróun hjá einstaklingnum. Það er því ferlið sem skiptir mestu máli. 

Þó svo að tónlistarþerapía sé í boði fyrir hvern sem er kom samt sem áður í ljós við 

heimildasöfnun að þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á börnum og tónlistarþerapíu beinast 

aðallega að einhverfum börnum. Margar rannsóknir fjalla um tónlistarþerapíu og fjölfötluð 

börn. Þegar nánar var athugað virðist lítið vera fjallað um tónlistarþerapíu með öðrum börnum 

en þeim sem hafa miklar hegðunarraskanir, hafa verið greind með sjúkdóm eða lent í áfalli 

s.s. misst foreldra eða orðið fyrir kynferðisofbeldi. Það vakti athygli að heimildir um 

athuganir sem gerðar hafa verið á tónlistarþerapíu inn í leikskólum fundust ekki þó svo að 

höfundur viti til þess að hún sé notuð inn í leikskólum.  

Það ferli sem verður í líkama og sál þegar hlustað er á tónlist hefur lengi verið 

viðurkennt en á síðustu árum hafa fjölmargar rannsóknir komið fram sem styðja við það. Það 

að tónlist með hröðum takti veldur því að fólk verður örara á meðan hæg tónlist róar er því 

orðin vísindalega sönnuð staðreynd. Tónlist er þar að auki vel til þess fallin að örva og þróa 

þroskaþætti barna. Hún er náttúrulegur þáttur í lífi þeirra frá fæðingu og með henni tjá þau sig 

frjálslega með því að nota söng eða aðrar tónlistarupplifanir. 

Áhrif tónlistar á börn hafa verið rannsökuð með jákvæðum niðurstöðum. Í raun má 

segja að hægt sé að nota tónlist til að hafa áhrif á heildarþroskaþætti barna. Þegar skoðuð eru 

þau áhrif sem tónlist hefur á börn virðist rökrétt að tónlistarupplifanir í leikskólum eigi að 

vera stór þáttur í leikskólastarfinu. Sú er líka raunin, flestir leikskólar leggja einhvers konar 

áherslu á tónlist í starfi sínu. Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 leggur þar að auki línurnar fyrir 

mikilvægi tónlistarstarfs í leikskólum. Kenningar fræðimanna styðja það mikilvægi og ber 

helst að nefna fjölgreindakenningu Howard Gardners sem margir leikskólar líta til í starfi sínu 

í því samhengi.  

Miðað við gildi tónlistar fyrir þroska barna þykir mér undarlegt að ekki sé lögð meiri 

áhersla á tónlist í námi leikskólakennara. Tónlist er daglegur þáttur í leikskólastarfinu og því 

tel ég mikilvægt að leikskólakennarar þekki áhrif hennar á börn og aðferðir sem hægt er að 

nota til að efla þroskaþætti þeirra. Ef meiri áhersla væri á tónlist í leikskólakennaranáminu 

væru leikskólakennarar ef til vill öruggari með sig varðandi söng og hljóðfæraleik og 

tónlistarstarf í leikskólum yrði líklega öflugra fyrir vikið.    

Vegna mikilvægi tónlistar í leikskólastarfinu tel ég ekki ólíklegt að aðferðir svipaðar 

tónlistarþerapíu eigi heima í leikskólum. Tónlistarstarf er yfirleitt framkvæmt í hópum í 

leikskólum. Þar mætti nota tónlist í meira mæli til að ná einstaklingsbundnum markmiðum 

eins og gert er í tónlistarþerapíu. Þó að aðferðir hennar feli bæði í sér einstaklings- og 
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hópatíma þá eru það markmiðin fyrir hvern einstakling sem gilda. Þannig mætti nota 

markmiðasetningu fyrir börnin í leikskólanum til að einstaklingsmiða tónlistarstundirnar, þó 

svo að þær séu í hópum.  

Mótaður var hugmyndabanki, safn hugmynda til að nota tónlist í leikskólum svipað og 

gert er þegar tónlistarþerpía er notuð. Í hugmyndabankanum eru nokkur dæmi um það hvernig 

hægt er að vinna með tónlist til að ná ákveðnum fyrir fram settum markmiðum. Í honum eru 

settar fram leiðir til að vinna með slökun, málörvun, tilfinningagreind, hreyfiþroska, 

hegðunarvandamál og samskipti. Með hugmyndabankanum er sýnt fram á gildi tónlistar fyrir 

börn og hvernig hægt er að nota hana til að efla nokkra af þroskaþáttum þeirra. Þar að auki er 

hann hugsaður sem stuðningstæki fyrir leikskólakennara sem vilja vinna markvisst með tónlist 

í leikskólastarfinu. Af þeirri ástæðu var lögð áhersla á að hafa hugmyndabankann sem 

einfaldastan og auðveldan í notkun.    

Hverfum aftur til skilgreiningarinnar á tónlistarþerapíu. Ef tónlistarþerapía gengur út á 

að setja markmið og nota tónlist til að vinna að þeim þá á að vera mögulegt að nýta 

grunnþætti hennar til að vinna með tónlist í skipulögðu starfi í leikskólum. Mín skoðun er því 

sú að leikskólakennari sem hefur áhuga á tónlist getur unnið með tónlist í leikskólanum með 

því að nota aðferðir svipaðar tónlistarþerapíu. Þannig starf innan leikskólans verður þó aldrei 

jafn markvisst eða fagmannlegt og þegar farið er til menntaðs tónlistarþerapista þar sem 

leikskólakennari hefur ekki nám í tónlistarþerapíu sér til stuðnings. Hann getur þó kynnt sér 

aðferðirnar og ekki er verra ef hann fengi ráðgjöf og stuðning um aðferðir og framkvæmdir 

frá viðurkenndum tónlistarþerapista. Hvort sem unnið er með aðferðir tónlistarþerapíu eða 

ekki er tónlist samt sem áður mikilvægur þáttur í starfi leikskólakennara og því ættu þeir að 

kynna sér áhrif og aðferðir hennar til að vinna með í starfi sínu.  
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9. Lokaorð  

Tónlist er allt í kringum okkur og í raun er hún innbyggð í okkur, jafnvel strax í móðurkviði. 

Tónlistarstarf er mikilvægur þáttur í leikskólum og því skiptir máli að leikskólakennarar 

fræðist um hvernig hægt sé að nota tónlist til að efla þroskaþætti barna. Það geta þeir með því 

að kynna sér aðferðir tónlistarþerapíu. Ef þær eru mótaðar þannig að þær henti leikskólastarfi 

er hægt að nýta þær til að vinna markvisst með tónlist sem leið til að ná fram ákveðinni þróun 

hjá börnunum. Þar sem tónlist er mikilvægur hlutur af okkur strax á unga aldri tel ég 

mikilvægt að leikskólakennarar kynni sér aðferðir tónlistarþerapíu og tileinki sér í starfi sínu.  

Það sem kom mér á óvart við vinnu verkefnisins var að mjög fáar íslenskar heimildir 

eru til um tónlistarþerapíu. Þar að auki fann ég engar heimildir um notkun tónlistarþerapíu í 

leikskólum. Athyglisvert væri, þar sem lítið er til af rannsóknum á því viðfangsefni, að skoða 

áhrif markvissrar tónlistarþerapíu í íslenskum leikskólum.   

Eitt af markmiðum mínum þegar ég hóf vinnu við þetta verkefni var að afla mér 

upplýsinga um tónlistarþerapíu með börnum og komast að því hvernig hún er notuð. Vegna 

áhuga míns á tónlist langaði mig að öðlast meiri þekkingu á því hvernig hægt er að nota 

tónlist sem leið til að hjálpa, laga og bæta. Ég vona að þetta verkefni muni nýtast bæði mér og 

öðrum leikskólakennurum til að vinna með markvisst tónlistarstarf með börnum í leikskóla.  
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