
 
 

Hver eru viðhorf þátttakenda Músíktilrauna og hvaða 
ávinning og áhrif hefur þátttaka ? 

 

Ellen Agata Jónsdóttir 

Lokaverkefni til B.A.-prófs í tómstunda og félagsmálafræði 

Leiðsögukennari: Jakob Frímann Þorsteinsson 

 

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2013 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver eru viðhorf þátttakenda Músíktilrauna og hvaða ávinning og áhrif 
hefur þátttaka ? 
Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA-prófs við Íþrótta-, 
tómstunda- og þroskaþjálfadeild, Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

© 2013 Ellen Agata Jónsdóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Bóksala kennaranema 

Reykjavík, Ísland 2013 



 
 

Efnisyfirlit 
 

Myndaskrá ..........................................................................................................................................4 

Ágrip ...................................................................................................................................................5 

Þakkarorð ...........................................................................................................................................6 

1. Inngangur .......................................................................................................................................7 

2. Fræðilegt samhengi .........................................................................................................................9 

2.1. Skipulagt tómstundarstarf ........................................................................................................9 

2.2. Skipulagt tónlistarnám............................................................................................................ 10 

2.3. Viðburðir ................................................................................................................................ 11 

2.4. Áhrif tónlistar ......................................................................................................................... 12 

2.5. Reynslunám ........................................................................................................................... 12 

2.6. Óformlegt nám ....................................................................................................................... 15 

3. Lýsing á viðfangsefni ..................................................................................................................... 16 

3.1. Músíktilraunir ......................................................................................................................... 16 

3.2. Saga Músíktilrauna ................................................................................................................. 16 

3.3. Markmið og reglur Músíktirauna ............................................................................................ 17 

4. Aðferð rannsóknar ........................................................................................................................ 19 

4.1. Rannsókn og þátttakendur ..................................................................................................... 19 

4.2. Spurningarlistinn .................................................................................................................... 19 

4.3. Framkvæmd ........................................................................................................................... 20 

5. Niðurstöður rannsóknar ................................................................................................................ 21 

5.1. Niðurstöður rannsóknar 2013 ................................................................................................. 21 

5.2. Samanburður fyrri ára ............................................................................................................ 29 

7. Umræður og lokaorð ..................................................................................................................... 31 

8. Heimildaskrá ................................................................................................................................. 33 

9. Viðauki .......................................................................................................................................... 36 

Sigurvegarar Músíktilrauna frá upphafi: ........................................................................................ 36 

Músíktilraunir 2013 - Spurningar fyrir þátttakendur ...................................................................... 37 

 

 
 

 



 
 

 

Myndaskrá 
 

Mynd 1: Námshringur Kolbs .................................................................................................14 

Mynd 2: Kyn þátttakenda .....................................................................................................21 

Mynd 3: Fæðingarár þátttakenda .........................................................................................22 

Mynd 4: Búseta þátttakenda ................................................................................................22 

Mynd 5: Þátttakendur á  höfuðborgarsvæðinu. ....................................................................23 

Mynd 6: Eru þátttakendur að taka þátt í fyrsta skipti? ..........................................................23 

Mynd 7: Þátttakendur sem hafa tekið þátt oftar. ..................................................................24 

Mynd 8: Hljómsveitin stofnuð til að taka þátt í Músíktilraunum. ...........................................24 

Mynd 9: Skráningarferli ........................................................................................................25 

Mynd 10: Þátttökugjald ........................................................................................................25 

Mynd 11:Staðsetning Músíktilrauna .....................................................................................25 

Mynd 12: Auglýsing Músíktilrauna ........................................................................................26 

Mynd 13: Telja þátttakendur Músíktilraunir vera stökkpall fyrir hljómsveitir? ......................26 

Mynd 14: Hvar náðu þátttakendur í kunnáttu sína? ..............................................................27 

Mynd 15: Af hverju ákvaðstu að taka þátt? ...........................................................................27 

Mynd 16: Telur þú þig læra eitthvað af þátttöku í Músíktilraunum? .....................................28 

Mynd 17: Ef já, hvað ? ..........................................................................................................28 

Mynd 18: Myndir þú vilja breyta einhverju við Músíktilraunir ? ............................................29 

 

 

 

 

 



5 
 

Ágrip  
 

Eftirfarandi ritgerð er rannsókn sem fjallar um Músíktilraunir. Ritgerðin er 10 eininga 

lokaverkefni við Háskóla Íslands í tómstunda- og félagsmálafræði. Markmið þessarar 

ritgerðar er að reyna að komast að því hvert viðhorf þátttakennda til Músíktilrauna er. Einnig 

að skoða hvort þátttaka í keppninni hafi einhver áhrif og/eða ávinninga fyrir þátttakendur. 

Eru Músíktilraunir góður stökkpallur að þeirra mati? Með settum könnunum er nauðsynlegt 

að geta séð hvort um sé að ræða ávinning þeirra sem taka þátt og hversu mikils keppnin er 

metin í hugum þeirra sem taka þátt. Rannsóknarspurning ritgerðinnar er því: „Hver eru 

viðhorf þátttakenda Músíktilrauna og hvaða ávinning og áhrif hefur þátttaka“? 

Gerð verður grein fyrir fræðilegu samhengi Músíktilraunanna. Spilar þar skipulagt 

tómstundarstarf og reynslunám stórt hlutverk. Að auki eru áhrif tónlistar, viðburðir og 

óformlegt nám skoðað nánar.  

Niðurstöður spurningalistakannananna eru birtar og bornar saman við kannanir fyrri 

ára. Helstu niðurstöður benda til þess að flestir þátttakendur sýna Músíktilraunum gott 

viðhorf. Þátttakendur gera sér einnig grein fyrir því á hvað plani keppnin er og  leggja mikla 

vinnu í þátttöku sína. Þau vita að verið er að fylgjast með þeim og það að standa sig vel í 

Músíktilraunum getur haft góð áhrif í för með sér. 
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1. Inngangur  
 

Lífið er fullt af tækifærum sem hægt er að nýta sér og geta allir leitast eftir því að notfæra  

hæfileika sína til þess að fullnægja lífsþörfum.  Það er oft verið skortur af sjálfstraust sem 

gerir það að verkum að einstaklingar hverfi frá hugmyndum sínum og hugmyndaaugði í stað 

þess að láta til skara skríða. Það er nauðsynlegt fyrir þann hóp að mynda þann farveg sem til 

þarf svo að einstaklingarnir geta blómstrað á sínu sviði. Flestir hafa ellnast við reynslusögur 

þeirra sem hafa brotist út úr skelinni og staðið með sjálfum sér og því sem þeir hafa fram á 

að bjóða. Þá fyrst verður til sigurvegari. Þessi sigurvegari getur svo notað sína eigin hæfileika 

til að sækja fram og ná árangri á öllum sviðum lífsins.  

Á Íslandi hefur skapast vettvangur fyrir ungt fólk til þess að sanna sig, jafnt í  

íþróttum, listum eða öðru tengdu þörfum ungs fólks sem vill ná árangri. Það er til marks um 

þá grósku að margir atburðir á ári hverju eru skipulagðir einmitt fyrir þá sem vilja taka þátt 

og reyna fyrir sér á hinum ýmsu sviðum. Við horfum til þess að í grunnskólum er nú keppni í 

hreysti sem er sjónvarpað þar sem unglingar sýna hvað í þeim býr. Einnig getum við séð 

söngvara reyna fyrir sér í söngkeppni framhaldsskólanna og oftar en ekki hefur siguvegarinn 

orðið að landsþekktum tónlistarmanni. Þetta er til marks um það hversu mikilvægt er að 

fagna fjölbreytileikanum og virða þarfir hvers og eins. Á Íslandi er vettvangurinn fyrir 

tónlistarfólk breiður og á hverju ári er haldin keppni sem ýtir undir að ungt fólk fái með 

þátttöku sinni að spreyta sig á sviði tónlistar. Músíktilraunir hvetja tónlistarmenn til þess að 

semja, syngja og spila frumsamin tónverk í von um að hljóta hylli dómnefndar, áheyrenda og 

þjóðarinnar. Reynslan af því einu að taka þátt í keppninni getur verið gott veganesti inn í 

framtíðina og mikilvægt að horfa til þess að þátttaka í slíkri keppni getur opnað margar dyr 

(af spennandi tækifærum).  

Markmið þessarar ritgerðar er að reyna að komast að því hvert viðhorf þátttakennda 

Músíktilrauna er. Einnig að skoða hvort þátttaka í keppninni hafi einhver áhrif og/eða 

ávinninga fyrir þátttakendur. Eru Músíktilraunir góður stökkpallur að þeirra mati? Með 

settum könnunum er nauðsynlegt að geta séð hvort um sé að ræða ávinning þeirra sem taka 

þátt og hversu mikils keppnin er metin í hugum þeirra sem taka þátt. Það ætti að vera 

mikilvægasta áherslubreytan hjá þeim sem skipuleggja atburði hvað það gefur af sér í víðu 

samhengi. Þar er hægt að ræða ítarlega um afstöðu þeirra sem taka þátt, um félagslega 
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þáttinn og ávinning þeirra sem halda slíka viðburði.  Saga Músiktilrauna er mikilvægur 

vitnisburður og menningararfleið í íslensku tónlistarlífi. Það kemur líklega mörgum á óvart 

hversu marga tónlistarmenn keppnin hefur í gegnum tíðina skilað inn í íslenskt tónlistarlíf og 

nokkur dæmi eru einnig um að hún hafi verið upphafið af heimsfrægð hljómsveita.  

Það er athyglisvert að fylgjast með þróun Músiktilrauna og hverjar afleiðingar þeirra 

hafa orðið á undanförnum áratugum. Hitt Húsið, sem sér um skipulagningu 

Músíktilraunanna, hefur séð til þess að tækifærin séu til staðar fyrir ungt fólk á Íslandi sem 

hefur þessa sköpunarþörf og vilja til þess láta ljós sitt skína. Það ætti því að vera mikilvægt 

fyrir þátttakendur, skipuleggjendur og áhorfendur að hefja upp alla umræðu um 

möguleikana sem bjóðast við þáttöku í þessari keppni því það er mikilvægt að halda gildi 

hennar um komandi framtíð. Ungt fólk á Íslandi hefur framtíðina fyrir sér á öllum vígstöðum 

og það er bæði stjórnvalda, félagasamtaka, einkaaðila og fleiri einstaklinga að bera ábyrgð á 

því að þessi tækifæri sem hafa skapast fyrir ungt fólk á liðnum árum haldi áfram að þróast og 

eflast.  

Músíktilraunir verða skoðaðar frá fræðilegu samhengi. Fyrst út frá skipulögðu 

tómstundarstarfi og út frá því skipulögðu tónlistanámi.  Lítillega verður farið yfir áhrif 

tónlistar á ungmenni. Þar næst verða viðburðir kannaðir en Músíktilraunir er stór 

tónlistaviðburður hér á landi. Að lokum er farið yfir reynslunám og óformlegt nám. Greint 

verður frá viðfangsefni ritgerðarinnar, Músíktilraunum, farið yfir sögu keppninnar, reglur og 

markmið og annað slíkt. Niðurstöður spurningalistakannana verða kynntar og bornar saman 

við kannanir síðustu ára. Endað verður á umræðum um efnið.   

„Að taka þátt í Músíktilraunum er frábær upplifun og ómetanleg reynsla fyrir 

upprennandi og skapandi tónlistarfólk“ (musiktilraunir.is, e.d.a).  
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2. Fræðilegt samhengi  
 

2.1. Skipulagt tómstundarstarf  

 

Í grein Vöndu Sigurgeirsdóttur (2010:2) kemur fram að skilgreinigar á tómstundum á Íslandi 

eru af skornum skammti. Margir erlendir fræðimenn hafa velt hugtakinu fyrir sér með 

mismunandi niðurstöðum. Til dæmis skilgreina Leitner og Leitner (2004:3) tómstundir sem 

lausnatíma eða frítíma þar sem einstaklingurinn er laus við skyldur sínar eins og vinnu og 

aðrar athafnir sem nauðsynlegar eru til framfærslu. Það getur því verið erfitt að finna hina 

eiginlegu skilgreiningu. Það má þó ganga út frá því að tómstundir eigi sér stað í frítíma hjá 

einstaklingum og séu hegðun, athafnir og/eða stafsemi sem einstaklingurinn lítur sjálfur á að 

sé tómstund og veki jákvæð áhrif og ánægju, aukningu á lífsgæðum og vellíðan hjá 

viðkomandi einstaklingi (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010:8). 

 

Rannsóknir hafa sýnt að skipulagt tómstunda- og æskulýðsstarf hafi jákvæð áhrif, 

gegni mikilvægu hlutverki í þroska ungmenna og kemur í veg fyrir það að þau stígi inn á 

brautir sem hafa neikvæð áhrif og afleiðingar á líf þeirra. Svo virðist sem svo að ungmenni 

sem taka þátt í skipulögðu tómstundastarfi séu ólíklegri til að leiðast út í áhættuhegðun líkt 

og áfengis og vímuefnaneyslu en þau sem taka ekki þátt í skipulögðu starfi. Skipulagt 

tómstundastarf er þýðingarmikið fyrir unglinga þar sem það getur veitt þeim tækifæri til að 

taka þátt í hefðbundnu starfi á vettvangi þar sem þeir geti fundið sér áhugaverða afþreyingu 

að vinna að og unnið að ákveðnum markmiðum. Fræðimenn hafa bent á það að mikilvægt sé 

að fagfólk, til dæmis kennarar eða leiðbeinendur, vinni með gildi tómstundastarfsins og leggji 

áherslu á að starfið sé skipulagt þannig að það hafi jákvæð áhrif á unglingana. Rannsóknir 

þeirra hafa einnig sýnt fram á að unglingar sem farnir voru að sýna áhættuhegðun sneru við 

blaðinu eftir þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi þar fengu þeir hvatningu og stuðning og 

mynduðu tengsl við fullorðna sem jafnvel höfðu ekki myndast á heimilum þeirra. Mikilvægt 

sé því að tómstundastarfið sé unnið af ábyrgum aðilum sem hafa umsjón með því sem fram 

fer heldur en að tómstundastafið sé aðeins á jafningjagrundvelli þar sem engin  fyrirmynd sé 

til staðar sem getur gripið inn í þegar þess þarf og leiðbeint. Niðurstöður rannsókna sýna það 

skýrt að tómstundarstarf sem skipulagt er af ábyrgum aðilum er líklegra til að hafa 
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uppbyggileg áhrif á líf þeirra heldur en starf sem ekki er skipulagt af ábyrgum aðila (Álfgeir 

Logi Kristjánsson , Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Margrét Lilja Guðmundsdóttir og 

Jón Sigfússon, 2010:31-32).  

 

2.2. Skipulagt tónlistarnám 

Rannsókn sem gerð var árið 2000 um gildi tónlistanáms fyrir íslensk ungmenni sýndi fram á  

það að unglingar sem stunda reglulega skipulagt tónlistanám eru líklegri til að hafa 

jákvæðara viðhorf til náms og skóla og gangi að jafnaði betur í skóla í samanburði við 

jafnaldra þeirra sem ekki stunda skipulagt tónlistarnám. Rannsókn þessi var gerð á öllum 

íslenskum nemendum í 9. og 10. bekk. Rannsóknin var lögð fyrir alla nemendur sem mættir 

voru í skólann á sama tíma dags og er því þýðið stórt.  

Einkunnir þeirra sem stunda skipulagt tónlistarnám voru að jafnaði nokkuð hærri en 

þeirra sem ekki stunduðu skipulagt tónlistarnám en skoðað var nám í íslensku, ensku, dönsku 

og stærðfræði. Að auki hafa nemendur sem stunda skipulagt tónlistanám meiri áhuga á 

náminu, þau koma betur undirbúin í skólann og leiðist sjaldnar námið. 83% stúlkna og 67% 

drengja sem stunda skipulagt tónlistarnám sögðust vera mjög eða frekar ánægð með árangur 

sinn í skóla á móti 66% stúlkna og 59% drengja sem ekki stunda skipulagt tónlistanám(Inga 

Dóra Sigfúsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2004:9-14). Þessar niðurstöður ríma við 

þann hluta rannsóknarinnar sem snýr að áfengis- og vímuefnaneyslu og reikingum. Þau 

ungmenni sem stunda skipulagt tónlistanám eru hlutfallslega ólíklegri til að hafa verið ölvuð, 

reykt eða verið undir áhrifum annara vímugjafa. Þessar niðurstöður styðja almennt það 

sjónarmið að félagslegt umhverfi hafi mikil áhrif á það hvernig ungu fólki vegnar í lífinu. (Inga 

Dóra Sigfúsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2004:16-19).  
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2.3. Viðburðir  

 

Viðburðir hafa fylgt mannkyninu nánast frá upphafi og hafa oftar en ekki skipað stóran sess í 

samfélögum manna. Áður fyrr, þegar lífið var gjarnan einhæft, gátu viðburðir gert mikið fyrir 

hversdagsleikann og því gat eftirvæntingin verið mikil. Yfirleitt tengdust viðburðirnir 

veðurfarsbreytingum, góðri uppskeru eða trúarbrögðum (Parry og Shone, 2004:3). Í dag er 

eftirvæntingin líklega ekki eins mikil þó svo að lítil börn eigi oft erfitt með að sofna nóttina 

fyrir aðfangadag eða afmælið sitt. Eftirvætningin hjá okkur sem eldri erum hefur þó minnkað 

og má segja að það sé vegna þess að nú í dag er mikið meira um það að við höldum viðburði. 

Fyrir utan þessa viðburði sem tengjast til dæmis veðri eða trú, eins og jólin og sumardagurinn 

fyrsti, þá höldum við svo mikið af öðrum viðburðum sem hafa enga tengingu við dagatal 

okkar eða trú. Nú á dögum höldum við mikið af viðburðum einfaldlega til þess að skemmta 

okkur og þá jafnvel í leiðinni, brjóta upp hversdagsleikann. Þessir viðburðir eru til dæmis 

listsýningar, tónleikar, árshátíðir og íþróttaviðburðir. Við þurfum ekki lengur að hafa ástæðu 

til þess að bregða okkur af bæ. Hvort sem þessir viðburðir eru hefðbundir eða trúarlegs eðlis 

þá geta þeir verið mikilvægir í ferðaþjónustu og af þeim getur öðlast mikill fjárhagslegur 

ávinningur (Parry og Shone, 2004:3).   

Hægt er að skipta viðburðum upp í fjóra flokka eða eftir eðli þeirra og hlutverki. Fyrsti 

flokkurinn eru persónulegir viðburðir sem geta verið ýmis konar afmæli eða brúðkaup. Annar 

flokkurinn eru afþreyingar viðburðir. Það eru íþróttaviðburðir af ýmsum toga og 

tómstundaviðburðir. Þriðji flokkurinn eru menningalegir viðburðir og geta þeir tengst listum, 

menningu, trú eða hefðum. Fjórði flokkurinn eru viðburðir sem tengjast til dæmis 

stjórnmálum, fjáröflunum og auglýsingum. Má kalla þessa viðburði stofnanaviðburði. Hafa 

þarf í huga að flokkar geta skarast og má nefna sem dæmi útskrift úr menntaskóla getur 

verið persónuleg fyrir útskrifarnemann og fjölskyldu hans en einnig er viðburðurinn haldinn 

af skólanum sem gerir hann einnig stofnanaviðburð (Parry og Shone, 2004:4-5). 

Músíktilraunir mundi þá líklega flokkast undir menningarlegan viðburð. 
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2.4. Áhrif tónlistar 

 

Tónlist getur haft gríðarlega mikil áhrif á líkamsstarfsemina og þá sérstaklega á 

taugakerfið. Tónlist getur framkallað vöðvasamdrætti, svitamyndun, aukið blóðflæði og 

andardrátt svo fátt eitt sé nefnt og allt þetta getur haft áhrif á taugakerfi okkar (Etzel, 

Johnsen, Dickerson, Tranel og Adolphs, 2006:án bls). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að tónlist geti hjálpað unglingum að ráða við daglega 

streitu og fá útrás fyrir tilfinningalegum óróa, sem fylgir félagslegum og líffræðilegum 

breytingum unglingsáranna. Unglingar virðast í raun nota tónlist sem einhvers konar úrræði 

við lausn á ýmsum vandamálum og einnig nota þeir tónlistina gagngert til þess að hafa áhrif 

á andlega líðan sína (Miranda og Claes, 2009:216). Tónlist getur einnig verið stór hluti af 

þeirri ímynd sem unglingurinn býr sér til og getur því haft áhrif á félagslegan þátt unglingsins  

(Saarikallio, 2008:17-18). Unglingar geta því oft tengst vinaböndum eftir því hvernig tónlist 

þeir hlusta á og þannig getur tónlistarhlustun haft óbein eða bein áhrif á félagslega hugsun 

unglinga og hegðunarmynstur þeirra (Rentfrow, McDonald, og Oldmeadow, 2009:330). 

 

2.5. Reynslunám 

Í orðabók er orðið reynsla skilgreint sem prófun, könnun eða athugaun (Möður 

Árnasson, 2002:1185) og nám er skilgreint sem það að tileinka sér eitthvað eða að læra 

(Möður Árnasson, 2002:1048). Ekki skilgreinir orðabókin fullkomlega þessi orð og merkingu 

þeirra og því síður hugtakið reynslunám. Mikið er til af heimildum um reynslunám og hafa 

margir fræðimenn fjallað um þessa námsaðferð í gegnum tíðina.  

John Luckner og R.S. Nadler (1997) útskýra merkingu reynslunáms á nokkuð einfaldan 

hátt með því að segja að reynslunám sé samfellt ferli þar sem einstaklingur fær tækifæri til 

að afla sér þekkingu, öðlast færni og hæfileika og geti síðar meir breytt viðhorfum og gildum 

sínum vegna beinnar þátttöku í ólíkum verkefnum 

 

Ekki er hægt að fjalla um reynslunám án þess að minnast á heimspekinginn og 

menntamanninn John Dewey en kenningar hans um reynslunám hafa verið ofarlega á baugi 
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síðastliðin ár þegar menntamál eru skoðuð. John Dewey talaði um að með nýjum 

kennsluháttum kæmu nýjar aðferðir til kennslu. Hann mælti gegn því að börn sætu í 

kennslustofu og lærðu það sem kennari lagði fyrir og ekki væri tekið til greina hvort 

einstaklingurinn hefði nægilegan þroska til þess að takast á við verkefnin sem slík. Með 

nýjum kennsluhætti, reynslunámi, væri hugað að tjáningu og einstaklingseðlinu, í stað 

einstefnukennslu leiðbeinadans. Í stað þess að læra upp úr bókum og af kennurum er lært af 

reynslunni og á móti því að tileinka sér einangraða færni og aðferðir frá ákveðnum valdboða 

er stuðlað að því að leita leiða og ná markmiðum með áhugamálsi hvers og eins að leiðarljósi 

svo eitthvað sé nefnt (Dewey, John 2000:28-30).  

Hugmynd Dewey um samfelluna eru eitt af grunnhugtökum hans þar sem hann tengir 

hugtakið við reynsluna og áhrif hennar á þá stefnu sem þroski og menntun geta tekið hjá 

einstaklingnum. Samfellan birtist í því að þráður reynslunnar er ekki slitinn heldur færir  

einstaklingurinn það sem hann upplifir í ákveðnum aðstæðum yfir á aðrar aðstæður og 

þannig heldur reynsla sem hlotist hefur áður áfram í nýrri reynslu og þróast áfram (Dewey, 

John 2000:45).    

John Dewey hélt því fram að nám væri þroski innan marka reynslunnar (Dewey, John 

2000:39) og gengur skilgreining Deweys þannig út frá því að reynsla sé grunnurinn að öllu 

námi og skipir því ekki máli hvers eðlis það er. Dewey taldi  það vera eitt af mikilvægustu 

verkefnum kennara og/eða leiðbeinenda að stuðla að því að reynslan sem nemendur öðlist 

sé ekki á neikvæðum nótum. Það eigi að vera í verkahring kennarans og/eða leiðbeinandans 

að skipuleggja viðburði og upplifanir sem virkja nemandann til þátttöku og eru meira en bara 

stutt skemmtun sem stuðla lítið að því að nemandinn öðlist reynslu sem hann getur nýtt sér 

áfram í framtíðinni. Getur það oft verið vandamál fyrir kennara og/eða leiðbeinendur að 

velja hvaða aðferðir og athafnir stuði að því að ungmenni öðlist jákvæða reynslu sem það 

getur tekið með sér út í lífið og nýtt sér í framtíðinni til frekara náms (Dewey, John 2000:31). 

Um félagsmótun sagði Dewey í kenningum sínum að í grunninn væri reynslunám upplifun 

sem fólk fái í gegnum samskipti við aðra einstaklinga. Umhverfið verður því gríðarlega 

mikilvægur mótunaraðili í reynslu einstaklinga. Eftir að einstaklingur hefur öðlast reynslu í 

ákveðnum aðstæðum getur hann tekið hana með sér yfir í aðrar aðstæður, yfirfært þær og 

aðlagað  og þannig lært af reynslunni. Þannig er hægt að bæta við þekkingu sína, nám og 
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reynslu. Þetta ferli myndar því nokkurs konar samfellu sem kallast reynslunám (Dewey, John 

2000:34-35). 

David A. Kolb er annar bandarískur prófessor sem útskýrir reynslunám á góðan máta. 

Hann sagði að reynslunám væri ferli þar sem þekkingu er aflað með mótandi áhrifum reynslu 

(Kolb, David 1984:38). Frægasta kenning Kolbs er líklega kenningin um námshringinn sem 

byggir í upphafi á reynslu. Hringurinn byggist upp á fjórum þáttum. Þeir eru eftirfarandi:  

Reynsla, umræða og mat (ígrundun),  lærdómur dregin fram og nýjar hugmyndir í nýjum 

aðstæðum nýttar (Kolb, David og Fry, Roger 1975:79). Kolb taldi að einstaklingurinn þyrfti 

ekki endilega að hefja ferlið í námshringnum á fyrsta punktinum heldur gætu einstaklingar 

komið inn í hann á hvaða stað sem er. Hringurinn virkaði því eins og  spírall sem gengur alltaf 

í hringi og hafa einstaklingar alltaf tækifæri á því að prófa og þreifa sig áfram í þáttunum inni 

í hringnum og jafnvel verið staddir á fleiri stöðum en einum í einu. Þegar námshringurinn er 

skoðaður má sjá að hann gengur út frá því að einstaklingar öðlist ákveðið umráð yfir þeim 

lærdómi sem þeir tileinka sér við tiltekna reynslu þannig að hægt sé að nýta hana í nýjum 

aðstæðum og hefja hringinn að nýju (Jeffs, Tony og Smith, Mark K. 2005:64-65). Má líkja 

kenningum Kolbs um námshringinn við kenningar Dewey um samfelluna.  

 

Mynd 1: Námshringur Kolbs 

 

Reynsla 

Umræða 
og mat 

(ígrundun) 

Lærdómur 
dregin 
fram  

 

Nýjar 
hugmyndir 
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Músíktilraunir geta því orðið vettvangur þar sem nám ungmenna getur átt sér stað utan 

skólans.   Músíktilraunir skapa gott umhverfi  þar sem góðar minningar verða til og geta því 

ungmennin nýtt sér reynsluna áfram, hvort sem það er í tónlistaheiminum eða einfaldlega í lífinu.   

2.6. Óformlegt nám 

Í lokin á þessum kafla verður fjalla um óformlegt nám sem oft fer vel með reynslunáminu. 

Óformlegt nám fer oftast fram með samskiptum og umræðum en formlega námið fer eftir náms- og 

stundarskrám.  Ekki er hægt að bera þessar tvær aðferðir saman  vegna þess hve ólíkar þær eru. Fyrir 

suma virkar að læra innan kerfis formlegs náms en aðra ekki. Báðar aðferðir ganga þó út frá því að 

kenna einstaklingnum eitthvað og vilja sjá hann þroskast og taka framförum.  Óformlegt nám fer 

yfirleitt ekki fram í kennslustofum og því þurfa leiðbeinendur að laga sig að þeim aðstæðum sem þeir 

vinna í hverju sinni, hvort sem það sé úti náttúrunni, í félagsmiðstöð eða á þeim stað sem 

Músíktilraunir fara fram. Þeir þurfa að vera tilbúinir að bregðast við ýmsum aðstæðum, sýna virka, 

jákvæða hlustun og vera hugmyndaríkir,  geta notað nýjar aðferðir þegar aðrar hætta að virka. Allt 

gengur þetta þó út á það að kenna eða leiðbeina einstaklingnum og sjá breytingar og framfarir hjá 

honum (Jeffs, Tony og Smith, Mark K. 2005:22-23).  
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3. Lýsing á viðfangsefni 

3.1. Músíktilraunir  

Músíktilraunir er tónlistarhátíð fyrir ungmenni á aldrinum 13-25 ára.  Tilraunirnar 

hafa verið haldnar frá árinu 1982 með margskonar sniði, allt frá því að vera haldið í 

félagsmiðstöðinni Tónabæ og í það að vera í tónlistar- og ráðstefnuhúsinu Hörpu. Síðustu ár 

hafa tilraunirnar verið fimm daga tónlistarhátíð með fjórum undankvöldum og einu 

úrslitakvöldi. Þeir sem hafa áhuga á því að taka þátt og uppfylla þær kröfur sem settar eru 

senda inn umsókn í gegnum netið og greiða þátttökugjald. Úr þessum umsóknum er valið 

hverjir komast í keppnina. Á undankvöldunum koma að jafnaði fram 10 hljómsveitir og eru 

það því um 40 hljómsveitir sem taka þátt ár hvert í. Á undankvöldunum komast tvær 

hljómsveitir áfram, dómnefnd velur eina hljómsveit áfram en áforfendur úr sal aðra.  Á 

úrslitakvöldina keppa þær átta hljómsveitir sem komast áfram í undankeppnunum áfram en 

dómnefnd hefur það vald að velja allt að fjórar hljómsveitir sem þeim þykir hafa staðið sig vel  

en þó ekki komist áfram á fyrri kvöldum. Þannig eiga allt frá átta til tólf hljómsveitir þann 

möguleika að spila til úrslita (musiktilraunir.is, e.d.a).  

Skipulagning Músíktilraunanna er í höndum Hins Hússins en starfsfólk þess sér fyrir 

húsnæði, starfsfólki og sér um tæknilega þátt keppninar svo einhvað sé nefnt 

(musiktilraunir.is, e.d.a).  Það má með sanni segja að Músíktiraunir væru líklega ekki eins 

glæsilegar og þær eru í dag nema með vinnu þessa fólks og bakhjarla. Aðalbakhjarlar 

Músíktiraunanna eru Icelandair og Sena sem bættust í þann hóp í ár, ásamt FÍH og Rás 2 auk 

annara fyrirtækja sem gefa vinninga til tilraunanna á hverju ári (musiktilraunir.is, e.d.a).

   

 

3.2. Saga Músíktilrauna 

Frá árinu 1982 hafa meira en 1000 tónlistarmenn og hljómsveitir stigið á stokk í 

Músíktiraunum með misjöfnum árangri en eins og í flestum keppnum stendur einhver uppi 

sem sigurvegari. Músíktilraunir hafa oft reynst sem ákveðinn stökkpallur út í íslenskt 

tónlistarlíf og jafnvel út í heim. Þó er það nú misjafnt  hversu lengi sigurhljómsveitirnar 

endast. Hljómsveitin lifir þó áfram í minningunni með þann gæðastimpill sem 

Músíktilraunirnar gefa. Hægt er að nefna hjómsveitir sem eiga það sameiginlegt að vera 
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sigurvegarar Músíktilraunanna og sem í kjölfarið skrifuðu sig inn í sögu íslensks tónlistalífs.  

Þetta eru til dæmis Stuðkompaníið, Kolrassa krókríðandi, Maus, Botnleðja, Mínus, XXX 

Rottweilerhundar, Jakobínarína, Agent Fresco, Mammút, Of Monsters and Men og Samaris. 

Margir þjóðþekktir tónlistarmenn hafa stigið sín fyrstu spor á sviði í Músíktilraunum. Má þar 

til dæmis nefna Ásgeir Trausta og Jónsa í Sigurrós, þá með hljómsveitinni Bee Spiders 

(musiktilraunir.is, e.d.b).  

  Að auki hafa margar þjóðþekktar hljómsveitir, sem ekki báru sigur úr bítum, tekið þátt 

og eru þetta hljómveitir á borð við Skítamóral, Dikta, 200.000 naglbítar, Ultra Mega 

Technobandið Stefán og Landa Sport (musiktilraunir.is, e.d.c). 

Sigurvegarar Músíktilrauna árið 2013 er dúettinn Vök. Hægt er að sjá alla sigurvegara 

Músíktilrauna í viðauka.  

 

3.3. Markmið og reglur Músíktirauna 

 

Opinber markmið Múíktilrauna eru eftirfarandi: Að veita ungu íslensku tónlistarfólki og 

hljómsveitum tækifæri til að koma á framfæri tónlist sinni. Að skapa vettvang þar sem 

tónlistaráhugafólk getur fylgst með ungu og efnilegu tónlistarfólki og hljómsveitum. Að 

stuðla að því að fjölmiðlar skapi kynningu og umræðu  í samfélaginu á ungu og upprennandi 

hljómsveitum og tónlistarfólki. Að lokum að hvetja til íslenskrar textagerðar. 

Reglur Músíktilrauna eru þó nokkrar og mun ég fara yfir þær hér að neðan. 

Músíktilraunir eru ætlaðar fyrir ungt fólk á aldrinum 13-25 ára. Skráning fer eingöngu fram á 

netinu og verða 40-50 hljómsveitir valdar til þátttöku. Þátttökugjald er 7.000 kr. árið 2013 og 

telst skráning ekki gild fyrr en greiðsla hefur borist. Fagnefnd Hins hússins sér um að velja úr 

þeim umsóknum sem berast og geta allt að 40 – 50 hljómsveitir og tónlistafólk tekið þátt á 

ári hverju. Getur framkvæmdarnefnd Músíktilrauna neitað tónlistarmönnum og/eða 

hljómsveitum þátttöku ef sýnishorn (demo) uppfyllir ekki þær tónlistarlegu lágmarkskröfur 

sem gerðar eru til keppninnar, þátttökugjald hefur ekki verið greitt eða af einhverjum öðrum 

ástæðum sem hún telur að ekki sé æskilegt að tónlistamaðurinn og/eða hljómsveitin taki 

þátt. 
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Á hverju undankvöldi skal tónlistarmaður eða hljómsveit flytja tvö frumsamin lög og 

má heildartími þeirra ekki vera meiri en 10 mínútur. Á úrslitakvöldi flytur hver hljómsveit eða 

tónlistarmaður þrjú frumsamin lög. Þá má heildartími ekki vera meiri en 12-15 mínútur. 

Til þess að virkja og hvetja ungt fólk í hverfum Reykjavíkur til tónlistariðkunar og þátttöku í 

Músíktilraunum fá frístundamiðstöðvarnar í Reykjavík að senda fulltrúa frá sér í keppnina. 

Útilokar þetta þó ekki þátttöku annarra tónlistarmanna og/eða hljómsveita úr hverfum 

Reykjavíkur til að sækja um á Músiktilraunum. Notkun áfengis og annarra vímuefna er 

stranglega bönnuð og verða þátttakendum og gestum Músíktilraunanna sem gerast uppvísir 

af slíkri notkun umsvifalaust vísað frá (musiktilraunir.is, e.d.d).  
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4. Aðferð rannsóknar 
 

4.1. Rannsókn og þátttakendur 

Rannsókn þessi hefur verið gerð síðastliðin þrjú ár. Hafa nemendur í áfanganum 

viðburðarstjórnun unnið að könnuninni undir handleiðslu Jakobs Frímann Þorsteinssonar. 

Árið 2011 og 2012 voru allir nemar í áfanganum viðburðarstjórnun, sem tóku þátt í 

vekefninu, ýmist að leggja könnunina fyrir eða að vinna úr niðurstöðum. Sú breyting var gerð 

þetta árið að nemendur í áfanganum viðburðarstjórnun fengu að ákveða sjálfir hvort þeir 

tækju þátt í verkefninu eða ekki. Nemendur hafa lagt spurningalistakönnun fyrir 

þátttakendur í Músíktilraunum og áhorfendur keppninnar. Aðeins er notast við niðurstöður 

úr spurningalistakönnun hjá þátttakendum í þessari ritgerð. Könnunin hjá þátttakendum er 

lögð fyrir sama dag og þeir keppa, þegar hljóðprufur standa yfir. Könnunin er hins vegar lögð 

fyrir áhorfendur í hléi. Þátttakendur og áhorfendur voru spurðir hvort þeir höfðu áhuga á því 

að taka þátt í könnuninni og ef svo væri fengu þeir spurningalista og ritföng og þar með gátu 

þeir framkvæmt könnunina einir síns liðs. Höfundur ritgerðar vann úr niðurstöðum 

spurningalistakannanana.  

Þátttakendur í Músíktilraunum í ár voru 152 talsins og komu úr 39 hljómsveitum (Ása 

Hauksdóttir,2013). Tóku 120 einstaklingar þátt í spurningalistakönnuninni. 

 

4.2. Spurningarlistinn 

Könnunin byggir á svörum alls 16 spurninga sem lagðar voru fyrir þátttakendur. Hægt er að 

sjá spurningarnar í viðauka. Fyrstu spurningarnar snérust um bakgrunn þátttakenda, það er 

að segja kyn, fæðingarár og búsetu. Næstu spurningar voru um skipulagningu Músíktilrauna 

eins og skráningarferli, þátttökugjald og aðstöðu. Að lokum var restin af spurningunum 

tengdar hljómsveitunum eða Músíktilraunum sjálfum. Ætlast var til þess að aðeins væri 

krossað við einn reit í öllum spurningum nema í spurningum númer 11, 12, 13b og 16. 
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4.3. Framkvæmd 

Byrjað var á því að fá leyfi skipuleggjanda Músíktilrauna fyrir því að framkvæma 

spurningalistakönnunina. Ákveðið var að notast við spurningarlista fyrri ára og fóru því 

höfundur ritgerðar og leiðbeinandi yfir spurningarlistann og breytingar gerðar ef við átti.  

Framkvæmd spurningarlistakönnunarinnar var tilkynnt til persónuverndar. 
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5. Niðurstöður rannsóknar 
 

Hér að neðan verður farið yfir helstu niðurstöður spurningalistakönnunarinnar árið 2013. 

Einnig eru niðustöður skoðaðar frá árinu 2011 og 2012 og bornar saman í stuttum kafla. 

5.1. Niðurstöður rannsóknar 2013 

Í rannsókninni árið 2013 tóku 102 karlmenn þátt og 18 kvenmenn. 85% karlmenn tóku þátt 

en aðeins 15% kvenmenn.  

 

 

Mynd 2: Kyn þátttakenda 

 

Aldursmunur keppenda var mjög dreifður. Keppendur voru allt frá 25 ára, sem er 

hámarksaldur keppenda og niður í að vera 14 ára. Lágmarksaldur keppenda er 13 ára. Flestir 

keppendur eru fæddir árið 1995, ungmenni á átjánda aldursári, alls 21 keppandi. Fæstir 

fæddir árið 1999 eða aðeins einn keppandi. 

102 

18 

1 

Kyn þátttakenda 

Karl  Kona 
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Mynd 3: Fæðingarár þátttakenda 

Keppendur Músíktilrauna koma frá fjölmörgum stöðum á landinu. Lang flestir koma af 

höuðborgarsvæðinu eða 68% keppanda. Næst á eftir kemur Selfoss með 6% og aðrir staðir á 

landinu eru með minna hlutfall. Athygli vekur að enginn keppandi kemur frá Austurlandi.  

 

Mynd 4: Búseta þátttakenda 
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Ef höfuðborgarsvæðið er skoðað nánar má sjá að flestir keppendur koma frá Reykjavík en 

fæstir frá Garðabæ. 

 

Mynd 5: Þátttakendur á  höfuðborgarsvæðinu. 

 

Af þeim 120 einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni voru 65 einstaklingar að taka þátt í 

fyrsta skipti og því 55 einstaklingar sem höfðu tekið þátt oftar. 

 

Mynd 6: Eru þátttakendur að taka þátt í fyrsta skipti? 

Af þeim einstaklingum sem höfðu áður tekið þátt voru flestir að taka þátt í annað skiptið eða 

29 einstaklingar. Einn keppandi var að taka þátt í sjöunda skiptið. Það vekur athygli hve mikill 

fjöldi keppenda tekur þátt oftar en einu sinni. Tel ég það vera merki um það að einstaklingar 

hafi gaman af því að taka þátt en einnig getur það verið góð auglýsing fyrir hljómsveitina 

og/eða tónlistarmanninn að taka þátt, ekki síst ef hún/hann ber sigur úr býtum.   
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Mynd 7: Þátttakendur sem hafa tekið þátt oftar. 

Meirihluti hljómsveitanna sem tóku þátt í ár voru ekki stofnaðar fyrir Músíktilraunir með það 

að leiðarljósi að taka þátt í keppninni. Flestar höfðu verið stofnaðar fyrr.  

 

Mynd 8: Hljómsveitin stofnuð til að taka þátt í Músíktilraunum. 

Almenn ánægja var með alla umgjörð Músíktilrauna. Þátttakendur voru flest allir sáttir með 

skráningarferlið í keppnina, þótti þátttökugjaldið hæfilegt og voru 95% þátttakenda ánægðir 

með staðsetningu Músíktilraunanna. Það kemurekki á óvart þar sem umgjörð keppninnar í ár 

var með  glæsilegsta móti.  Í ár voru Músíktilraunir haldnar í  Hörpu tónlistar- og 

ráðstefnuhúsi. Höfundur hefur þó aðeins samanburð við keppni síðasta árs. Einnig þykir 

keppendum keppnin vera vel auglýst í fjölmiðlum. 
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Mynd 9: Skráningarferli 

 

Mynd 10: Þátttökugjald 

 

Mynd 11:Staðsetning Músíktilrauna 
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Mynd 12: Auglýsing Músíktilrauna 

Þátttakendur voru sammála um það að Músíktilraunir séu ákveðinn stökkpallur fyrir 

hljómsveitir. Þátttakendur gátu síðan skrifað af hverju þeir telja að Músíktilraunir sé góður 

stökkpallur fyrir hljómsveitir og komu þar mörg áhugaverð svör. Má þar nefna: „Góð 

auglýsing og góð reynsla, Kynnist fullt af fólki, Góð auglýsing og setur sveitir á hærra level, 

Sagan sýnir það og Að fá tækifæri að vinna með fagfólki og kynnast öðrum böndum“.  

 
Mynd 13: Telja þátttakendur Músíktilraunir vera stökkpall fyrir hljómsveitir? 

 

Þegar þátttakendur voru spurðir um það hvar þeir höfðu öðlast kunnáttu sína í tónlist var 

stór hluti sem hafði náð sér í kunnáttu sína með því að læra sjálfir, nokkuð jafn hópur hafði 

öðlast kunnáttu sína í tónlistaskóla. Lítill hópur þátttakenda hafði öðlast kunnáttu sína 
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annars staðar og voru margir sem sögðst hafa lært af youtube.com.  Má vekja athygli á því að 

þátttakendur gátu krossað í fleiri en einn reit og voru því nokkrir sem töldu sig hafa náð í 

kunnáttu sína af öllum valmöguleikum og enn aðrir af bæði sjálfum sér og í tónlistarskóla. 

 

Mynd 14: Hvar náðu þátttakendur í kunnáttu sína? 

Þátttakendur voru spurðir af hverju þeir ákvaðu að taka þátt í Músíktilraunum og áttu þeir að 

merkja við þann reit sem átti best við. Hægt var að merkja við fleiri en einn reit. Flestir 

keppendur taka þátt í Músíktilraunum vegna þess að það er gaman. Á eftir því kemur til þess 

að koma sér á framfæri, til að fá reynslu í að koma fram og til að spila við góðar aðstæður. 

Ekki eru margir sem telja aðal ástæðuna fyrir því að þeir taki þátt í Músíktilraunum vera 

verðlaunin og verðlaunasæti. 

 
Mynd 15: Af hverju ákvaðstu að taka þátt? 
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Mikill meirihluti þátttakenda telur sig vera að læra eitthvað með þátttöku sinni í 

Músíktilraunum. Voru þeir spurðir hvað þeir töldu sig helst vera að læra gátu þau valið um 

þrjá möguleika. Hægt var að krossa í fleiri en einn kross. Stærsti hluti þátttakenda taldi sig 

vera að læra að koma fram á tónleikum. Fast á hæla fylgir að þátttakendur telja sig vera að 

læra skipulag tónleika, rót og tæknimál. Minnsta hlutfallið fær að vinna með öðrum 

hljómsveitum. 

 

Mynd 16: Telur þú þig læra eitthvað af þátttöku í Músíktilraunum? 

 

 

Mynd 17: Ef já, hvað ? 

Þátttakendur eru almennt sáttir við skipulag Músíktilrauna og vilja ekki breyta þeim. Þær 

breytingatillögur sem komu fram voru að spilatími ætti að vera lengri, mætti bjóða uppá 
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veitingar, banna krúttsveitir og að salurinn ætti ekki að kjósa til að koma í veg fyrir klíkuskap, 

svo fátt eitt sé nefnt. 

 

Mynd 18: Myndir þú vilja breyta einhverju við Músíktilraunir ? 

Þátttakendur höfðu flestir undirbúið þátttöku sína í einn mánuð. Næst á eftir því var innan 

við mánuð. Færri höfðu undirbúið þátttöku sína í meira en einn mánuð.  

 

Mynd 19: Hve lengi hafa þátttakendur undirbúið þáttöku í Músíktilraunum? 

 

5.2. Samanburður fyrri ára 

Þegar niðustöður síðustu þriggja ára eru bornar saman kemur í ljós að kynjahlutfall keppenda 

er öll árin svipað, kvenmenn í miklum minnihluta. Aldur þátttakenda raðast nokkuð jafnt yfir 

þessi ár en þó eru flestir sem eru frá 15. -18. aldursári og gengur það yfir öll árin. Mikill 

meirihluti keppenda kemur frá höfuðborgarsvæðinu og þá helst frá Reykjavík. Það er alltaf 
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nokkur meirihluti keppenda sem er að taka þátt í fyrsta skipti öll árin en þó ekki nema um 

60% og því oftast í kringum 40% keppenda sem eru að taka þátt í annað skipti eða hafa 

jafnvel tekið þátt oftar. Þátttakendur eru almennt mjög sáttir við skipulagningu 

Músíktilrauna, hvort sem það á við skráningarferlið, þátttökugjald, staðsetningu keppninnar 

eða hvort viðburðurinn sé nógu vel auglýstur. Ekki er mikið um að það sé verið að stofna 

hljómsveitir til þess eins að taka þátt í Músíktilraunum heldur er stór meirihluti 

hljómsveitanna búinn að vera starfandi í nokkurn tíma, þó svo að það sé mjög misjafnt hve 

lengi. Að auki er það jafnt hlutfall þátttakenda hvar þeir sækja kunnáttu sína. Flestir segjast 

sækja kunnáttu sína hjá sjálfum sér en fast á eftir fylgja tónlistarskólarnir. Má þó nefna að 

hægt var að merkja við fleiri en einn reit og því eru líklega eitthverjir sem hafa bæði öðlast 

kunnáttu sína í tónlistaskólum og hjá sjálfum sér. Að lokum þá gera keppendur sér grein fyrir 

því að Músíktilraunir geta verið stökkpallur fyrir hljómsveitir og að með þátttöku í 

Músíktilraunum séu þeir að læra og öðlast ákveðna reynslu.  

Með þessu má sjá að niðurstöður síðustu ára eru mjög líkar. Telur höfundur það vera 

gott því hlutir eins og skipulagning Músíktilrauna virðist vera í góðum farvegi og 

þátttakendur taka þátt þessari í keppni af heilum hug og vita að ef rétt er haldið á spöðunum 

þá getur þátttaka í Músíktilrauna orðið af einhverju stærra og meira. Það sem mætti 

breytast, að mati höfundar, með árunum er þátttaka kvenna í keppninni og einnig að fleiri 

keppendur frá landsbyggðinni tækju þátt.  
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7. Umræður og lokaorð 
 

Markmið þessarar ritgerðar og þar af leiðandi kannanirnar var að sjá hvert viðhorf 

þátttakenda í Músíktilraunum væri og einnig að sjá hvort þátttakendur öðluðust einhvern 

ávinning eða yrðu fyrir áhrifum með þátttöku sinni. Með því að rýna í niðurstöður 

spurningalistakannana síðustu ára má álykta að þátttakendur bera virðingu fyrir 

Músíktilraunum og taka þátt af heilum hug. Þátttakendur keppninnar segja þátttöku vera 

ákveðinn stökkpall fyrir hljómsveitir út í tónlistarlífið. Hljómsveitir fá góða umfjöllun á meðan 

á keppni stendur, til dæmis í Morgunblaðinu og á Rás 2, þar sem umfjöllunin er á fagleg  eins 

og við er að búast af fjölmiðlum af þessari stærðargráðu. Ekkert er dregið úr þó að þessar 

hljómsveitir séu margar hverjar ungar, óreyndar og lítt þekktar í „bransanum“. Þessi 

umfjöllun vekur athygli og þó svo að hljómsveitir eða tónlistarmenn hafi ekki borið sigur úr 

býtum er möguleiki að tekið hafi verið eftir þeim og  að önnur tækifæri bjóðist. Hljómsveitir 

fyrri ára, sem hafa tekið þátt, hafa sýnt fram á það að Músíktilraunir geta orðið góður 

stökkpallur út í tónlistarlífið. Besta dæmið er líklega Of Monsters and Men. Hljómsveitin var 

lítið sem ekkert þekkt en sigraði Músíktilraunir og með því öðlaðist hljómsveitin frægð hér á 

landi. Eitt leiddi að öðru og í dag er hljómsveitin á tónleikaferðalagi um allan heim og nýtur 

mikilla vinsælda. Einnig er umgjörð Músíktilrauna til fyrirmyndar að mati þátttakenda. 

Keppnin í ár var haldin í Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúsi og voru aðstæður eins og best er á 

kosið. Ég held ég geti fullyrt að öllum tólistamönnum langi að spila við góðar aðstæður og er 

Harpa slíkur vettvangur. Að auki er viðburðurinn vel auglýstur á ýmsum miðlum sem einnig 

vekur athygli og er orðin þekktur viðburður sem margir hverjir bíða eftir ár hvert til að sjá og 

heyra í nýjum hljómsveitum og tónlistarmönnum. Það vekur athygli höfundar hvers vegna 

svo fáir kvenmenn taka þátt í Músíktilraunum.  Þó var slegið þátttökumet þetta árið hjá 

kvenfólki. Ekki hef ég skýringu á því hvers vegna svo er háttað en aðstandendur 

Músíktilrauna hafa verið að stuðla að því að fleiri kvenmenn taki þátt og er það mjög 

mikilvægt að mínu mati að þeirri vinnu verði haldið áfram.  

 

Sagan hefur sýnt það að Músíktilraunir er góður vettvangur til þess að koma sér á 

framfæri og öðlast reynslu. Getur það verið þáttur reynslunáms sem gerir viðburðinn svo 

áhrifaríkan og raun ber vitni. Þátttakendur taka með sér í reynslubankann það sem þeir læra 
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af þátttöku eins og til dæmis sviðsframkomu, tæknimál og að koma tónlist sinni á framfæri 

svo eitthvað sé nefnt. Þátttakendur taka þá reynslu, sem þeir hafa öðlast með því að taka 

þátt, og nýta hana áfram í önnur verkefni. Það er sá ávinningur sem ég tel að þátttakendur 

séu að öðlast. Það eitt að vera í umhverfi Músíktilrauna getur haft góð áhrif á þátttakendur 

því þar starfar aðeins fagfólk úr tónlistarlífinu og leiðbeinir þeim og gerir athugasemdir ef við 

á. Er þetta gríðarlega gott veganesti fyrir „bransann“. Músíktilraunir er mikilvæg arfleið í 

okkar nútíma samfélagi en keppnin hvetur til þess að þátttakendur leitist eftir því að skapa 

sína eigin list með það að markmiði að njóta hylli allra þeirra sem hlusta. Það er því dýrmæt 

reynsla þeirra sem taka þátt að fá að upplifa og skilja hvernig hluti af tónlistarheiminum 

virkar. Með þessu getur einstaklingurinn nýtt reynsluna sem hann fær með því að taka þátt í 

Músiktilraunum til þess að móta sinn feril enn frekar. Það er til marks um tíðarandann hversu 

vinsæl keppnin er og þá sérstaklega þegar velgengni þeirra sem hafa tekið þátt er óumdeild. 

Músiktilraunir hafa alið af sér fjöldann allan af hæfileikaríku tónlistarfólki sem hefur skapað, 

nýtt sína hæfileika og komist á þann stað að þar sem tónlistin er lifibrauðið. Tækifærin eru 

allt um kring í lífinu og Músiktilraunir er stökkpallur þeirra sem ætla að láta rödd sína heyrast 

í framtíðinni. 
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9. Viðauki 

Sigurvegarar Músíktilrauna frá upphafi: 

1982 - Dron 

1983 - Dúkkulísurnar 

1984 - Verkfall kennara, keppni féll niður 

1985 - Gipsy 

1986 - Greifarnir 

1987 - Stuðkompaníið 

1988 - Jójó 

1989 - Laglausir 

1990 - Nabblastrengir (Umbilical cords) 

1991 - Infusoria (Sororicide) 

1992 - Kolrassa Krókríðandi (Bellatrix) 

1993 - Yukatan 

1994 - Maus 

1995 - Botnleðja (Silt) 

1996 - Stjörnukisi 

1997 - Soðin Fiðla 

1998 - Stæner 

1999 - Mínus 

2000 - XXX Rottweiler hundar 

2001 - Andlát 

2002 - Búdrýgindi 

2003 - Dáðadrengir 

2004 - Mammút 

2005 - Jakobínarína 

2006 - The Foreign Monkeys 

2007 - Shogun 

2008 - Agent Fresco 

2009 - Bróðir Svartúlfs 

2010 - Of Monsters and Men 

http://www.facebook.com/pages/Kolrassa-Kr%C3%B3kr%C3%AD%C3%B0andi-Bellatrix/122190261148657?ref=ts&sk=wall
http://www.facebook.com/pages/Maus/63920072241?ref=ts&sk=wall
http://www.facebook.com/pages/Botnle%C3%B0ja/103724813000146?sk=info
http://www.facebook.com/pages/Stj%C3%B6rnukisi/115075621868749?ref=ts&sk=wall
http://www.facebook.com/pages/Minus/27247242712?ref=ts&sk=wall
http://www.facebook.com/budrygindi?ref=ts&sk=wall
http://www.facebook.com/mammutmusic
http://www.facebook.com/pages/Jakob%C3%ADnar%C3%ADna/109573799068713?ref=ts&sk=info
http://www.facebook.com/agentfresco
http://www.facebook.com/ofmonstersandmen
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2011 - Samaris 

2012 - RetRoBot 

2013 – Vök (musiktilraunir.is, e.d.b). 

 
 
 

Músíktilraunir 2013 - Spurningar fyrir þátttakendur 

 
 
 

Listinn lagður fyrir (dags.): _______________ 
 

1. □ Karl  □ Kona     

2.        Fæðingarár: ___________ 

3.        Búseta (póstnúmer):  _________ 

4.  a) Ertu að taka þátt í fyrsta skipti? 

□ Já  □ Nei,  

b) Ef nei, hve oft hefur þú tekið þátt í Músíktilraunum? ___________ 

5.  Hvernig fannst þér skráningarferlið?  

□ Gott  □ Hef ekki skoðun □ Má bæta, hvað? __________________________ 

6.  Hvað finnst þér um þátttökugjaldið? 

□ Ódýrt     □ Hæfilegt    □ Of dýrt  

7.  Var hljómsveitin stofnuð til þess að taka þátt eða eruð þið búin að vera starfandi lengi? 

□  Stofnuð til að taka þátt □  Hefur starfað lengi? b) Hve lengi? __________ 

8.  Hvernig finnst þér staðsetningin og aðstaðan á Músíktilraunum?  

□ Góð  □ Slæm □ Skiptir mig ekki máli  

http://www.facebook.com/samarisss
https://www.facebook.com/retrobotmusic?ref=ts&fref=ts
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9.  Finnst þér viðburðurinn nógu vel auglýstur? 

□ Já  □ Nei, ef nei hvað má bæta? ___________________________ 

10.  Telur þú Músíktilraunir vera mikilvægan stökkpall fyrir hljómsveitir? 

□ Já  □ Nei 

b) Ef já hvers vegna:_____________________________________________________ 

 

11.  Hvar náðir þú í þína kunnáttu? 

□ Lærði af sjálfum mér  □ Í tónlistarskóla □ Annað: _________________________  

12.  Af hverju ákvaðst þú að taka þátt í Músíktilraunum?   

(ef merkt er við meira en einn þátt nota þá 1, 2, 3,): 

□ Koma sér á framfæri □ Ná verðlaunasæti     □ Það er gaman □ Kynnast öðrum  

□ Til að fá reynslu í að koma fram     □ Aðrir hvöttu mig    □ Verðlaunin  

□ Spila við góðar aðstæður   □ Annað: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

13.  Telur þú þig læra eitthvað af því að taka þátt í Músíktilraunum? 

□ Já  □ Nei 

b) Ef já hvað (ef merkt er við meira en einn þátt nota þá 1, 2, 3,): 

□  Vinna með öðrum hljómsveitum  □  Skipulag tónleika, rót og tæknimál  

□ Koma fram á tónleikum □ Annað: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

14.  Myndir þú vilja breyta einhverju varðandi Músíktilraunir? 

□ Já  □ Nei 

b) Ef já hverju:________________________________________________________________ 

Snúa – líka hinu megin! 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15.  Hve lengi hefur þú undirbúið þátttöku þína í Músíktilraunum ? 

Fjöldi mánaða ____________   eða ár ____________ 

16.  Hvaða samfélagsmiðla notar þú? (merkja má við meira en eitt atriði) 

□ Facebook □ Twitter □ Google+ □ Myspace □ Gogoyoko □ The Hype Machine   

□ Bandcamp  □ YouTube □ SoundCloud □ Indaba Music  □ Annað: _______________ 

 
Takk fyrir þátttökuna! 

 


