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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að skrifa sögu verkefnisins Tónlist fyrir alla í 

Kópavogi og meta hvort það hafi haft áhrif á þróun tónlistarlífs og tónleikahald í 

Kópavogi.  Leitað er svara við því hvort börn og unglingar hafi orðið fyrir áhrifum af 

lifandi tónlistarflutningi og kannað hvort reglubundið tónleikahald innan 

grunnskólans hafi áhrif á félagsþroska og samkennd nemendanna og styrki 

skólasamfélagið.  Tónlistin lifir í félagslegu samhengi, og umhverfi og félagsskapur 

hafa áhrif á hvernig fólk skynjar hana og bregst við henni.  Rannsóknir sem lúta að 

hlutverki tónlistar í daglegu lífi og breyttri hlustun eftir að stafræn tónlist kom til 

sögunnar eru skoðaðar.  

 

Markmið Tónlistar fyrir alla í Kópavogi var að gefa grunnskólabörnum frá upphafi 

skólagöngu tækifæri að hlusta á og njóta fjölbreyttrar tónlistar í lifandi flutningi og 

gera tónlistarflutninginn að upplifun og reynslu.  

 

Rannsóknin er með eigindlegu rannsóknarsniði og byggist á gögnum frá 

Héraðsskjalasafni Kópavogs og viðtölum við 11 einstaklinga sem kynntust verkefninu 

Tónlist fyrir alla.  Niðurstöðurnar eru notaðar til að öðlast skilning á upplifun þeirra, 

reynslu og viðhorfi til viðfangsefnis rannsóknarinnar. 

 

Niðurstöður viðtalanna benda til að Tónlist fyrir alla í Kópavogi hafi náð til nemenda 

og kennara þótt tónlistin hafi stundum verið bæði framandi og nýstárleg.  Nándin milli 

flytjenda og áheyrenda á skólatónleikum og kynningar á tónverkunum hafi aukið 

skilning og dregið úr fordómum í garð sígildrar og framandi tónlistar.  Í viðtölum kom 

fram að skólasamfélagið var mjög velviljað verkefninu, sem ýmist braut upp 

hefðbundinn kennsludag eða varð tilefni til að fara úr skólanum á tónleika.  Kennarar 

og annað starfsfólk áttu einnig kost á að bæta við þekkingu sína og öðlast upplifun eins 

og nemendurnir.  Viðmælendur töldu mikilvægt að börn og unglingar fái tækifæri til að 

hlusta á annars konar tónlist en þau velja sjálfviljug eða hafa að jafnaði greiðan aðgang 

að.  Rannsóknin bendir til að Tónlist fyrir alla hafi átt sinn þátt í því að Kópavogsbær 

réðst í það stórvirki að byggja Salinn, Tónlistarhús Kópavogs, fyrsta sérhannaða 

tónleikasal landsins.  Eins kom fram að miklu skiptir að nemendur fái notið lista og 

listrænnar upplifunar óháð efnahag.   
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Í grunnskólanum, þar sem skyldunámið fer fram, er tækifæri til að tryggja öllum 

nemendum menningarlega upplifun og þátttöku í listum án tillits til efnahags og 

heimilisaðstæðna.  

 

Lykilorð: uppeldi, efnahagslegur jöfnuður, tónlistarneysla, tónlistarsmekkur, lifandi 

tónlistarflutningur, habitus, tónlistarþátttaka. 
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Abstract 

This study aims to preserve the history of the project Tónlist fyrir alla (e. Music for 

Everyone) and to examine whether it influenced musical performance and the 

development of musical life in Kópavogur. More specifically, it asks whether live 

musical performances impacted participant children and teenagers and whether 

regular concerts in elementary schools played a role in students’ social development, 

encouraged empathetic behavior and strengthened the school community. The thesis 

departs from the observation that music cannot be divorced from its larger social 

context and that the social environment therefore plays a role in how people 

experience and react to music. It incorporates insights from research on the changing 

role of music in daily life and new modes of listening following the rise of digital 

music consumption. 

 

Tónlist fyrir alla set out to grant all elementary students in Kópavogur the opportunity 

to experience live performances of various kinds of music from an early age.  

Moreover, to encourage engaged listening and active participation.  

 

The thesis adopts a qualitative research design to analyse documents from the 

Kópavogur Municipal Library as well as interviews with 11 individuals that 

participated in the project  Tónlist fyrir alla in one way or another. Their experiences, 

reactions and views inform the conclusions of the study. 

 

Thematic coding of the interviews suggests that Tónlist fyrir alla impacted both 

students and teachers, in spite of the fact that the music it highlighted was often both 

avant garde or drawn from less known musical cultures. Moreover, that the intimate 

setting of the concerts and instructive discussion of the music performed rendered 

classical and avant garde music more accessible and attenuated prejudices. The 

interviews also reveal that the school community was generally open minded about 

this project, which required breaks from regular teaching plans or leaving the 

schoolgrounds to attend concerts. What is more, the project granted teachers and other 

staff the opportunity for further education and new experiences, much like the 

students. The interview subjects agreed that it is important for children and teenagers 

to have the chance to listen to music that they may not choose themselves or have 

ready access to. The study also suggests that Tónlist fyrir alla played a role in 
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Kópavogur municipality’s decision to build the Salurinn concert hall, the first 

dedicated facility of its kind in Iceland. Furthermore, that it was important for 

students to get to enjoy the arts and artistic experiences regardless of economic class. 

Thus, elementary schools, a key site of mandatory education, offer an ideal platform 

to guarantee students’ access to cultural experiences and participation in the arts, no 

matter what their family conditions and economic background are. 

 

Keywords: pedagogy, economic equality, musical consumption, musical taste, live 

music, habitus, musical participation. 
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Þakkir 

Eftir tæpa fjóra áratugi við tónmenntakennslu og stjórnun barnakóra við Kársnesskóla í 

Kópavogi ákvað ég að sækja um námsleyfi skólaárið 2014 - 2015.  Mér til mikillar gleði 

og undrunar var ég svo heppin að vera í hópi þeirra umsækjenda sem fengu jákvætt svar 

frá Sambandi íslenskra sveitafélaga.  Stjórn Námsleyfasjóðs þakka ég traustið sem í því 

fólst.  Einnig þakka ég Kennarasambandinu fyrir styrk til greiðslu skólagjalda. 

 

Ég hugsa með hlýju til Háskólans á Bifröst, kennara og starfsfólks og allra samnemenda 

minna í menningarstjórnun.  Ég var svo lánsöm að fá Sigrúnu Lilju Einarsdóttur sem 

leiðbeinanda og þakka ég henni skemmtileg kynni og góða leiðsögn. 

 

Hugsjónamanninum Jónasi Ingimundarsyni og viðmælendum mínum öllum þakka ég 

þeirra framlag til þessarar rannsóknar.  Einnig langar mig að þakka skólastjórnendum, 

kennurum og nemendum mínum í Kársnesskóla fyrir sveigjanleika og tillitssemi sem 

gerði mér kleift að skrifa þessa ritgerð. 

 

Vinkonur mínar, Stína Vals og Elfa Lilja fá þakkir fyrir stuðning og góðar ábendingar og 

Oddný mín fyrir yfirlestur og lagfæringar á lokasprettinum.  Síðast en ekki síst þakka ég 

Helgu fyrir að hafa hvatt mig til að fara í þetta nám og haft óbilandi trú á mér allan 

tímann. 

 

Ég tileinka þessi skrif Birni Þorsteinssyni, fyrrum framkvæmdastjóra fræðslusviðs 

Kópavogs.  Hann var mikill áhugamaður um tónlist og var ómetanlegur bakhjarl 

Tónlistar fyrir alla og alls tónlistarlífs í Kópavogi svo lengi sem starfsþrek hans leyfði.  

Hann lést árið 2013. 
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1 Inngangur 

1.1 Lýsing á viðfangsefni 

 

Tónlist fyrir alla fól í sér röð skólatónleika fyrir grunnskólanemendur.  Hugmyndina 

átti Jónas Ingimundarson, píanóleikari og í samvinnu við skólayfirvöld á Selfossi, í 

Kópavogi og á Akranest skipulagði hann tónleikaröð undir þessu heiti haustið 1992.  

Ári síðar bættust nokkur sveitarfélög á Suðurnesjum í hópinn.  Í kjölfar 

þjóðhátíðargjafar Norðmanna 1994 setti Menntamálaráðuneytið á stofn starfshóp sem 

fékk það hlutverk að skipuleggja Tónlist fyrir alla á landsvísu.  Í þessari rannsókn er 

sjónum fyrst og fremst beint að Kópavogi en það er eina sveitafélagið þar sem Tónlist 

fyrir alla náði fótfestu og var með reglubundna skólatónleika i 18 ár.  Frá 1993 - 2011 

komu um 70 ólíkir tónlistarhópar fram á rúmlega 1200 tónleikum og miðluðu list sinni 

til nemenda, kennara og annars starfsfólks skólanna.  Hver nemendahópur fór að 

jafnaði þrisvar á skólaárinu á tónleika.  Fjölhæfir tónlistarmenn lögðu sig fram um að 

ná til þeirra með vel undirbúinni efnisskrá sem var sniðin að aldri þeirra og þroska, með 

spjalli milli laga, aðgengilegum kynningum á tónlistinni og hljóðfærum, fróðleik um 

tónskáld og tilurð verka og síðast en ekki síst með virkri þátttöku áheyrenda.  

Nemendur fengu tækifæri til að kynnast helstu tónlistarstefnum og tónlistarformum frá 

mismunandi tímaskeiðum tónlistarsögunnar, ólíkum hljóðfærum, gerð þeirra og 

möguleikum, framandi tónlist fjarlægra landa og menningarsvæða, ólíkum sönghefðum 

og fjölbreyttum raddgerðum.   

 

Tónlist fyrir alla markaðist af þeirri sýn að með því að gefa grunnskólabörnum frá 

upphafi skólagöngu tækifæri til að hlusta á fjölbreytta og krefjandi tónlist, þá fengju 

þau gott veganesti inn í framtíðina.  Því til viðbótar var markmiðið með Tónlist fyrir 

alla að brjóta niður múra milli tónlistarmanna og nemenda og taka listina af stalli.  

Með því að fræða nemendur um helstu tónlistarstefnur og tónlistarform frá 

landnámsöld til samtímans, kenna þeim að þekkja hefðbundin hljóðfæri og ólíkar 

raddgerðir var leitast við að brjóta niður fordóma í garð sígildrar og framandi tónlistar 

og skapa mótvægi við þá tónlist sem ríkjandi er í samfélaginu.  
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Viðbótarávinningur fólst í því að víkka sjóndeildarhring skólabarnanna, kynna 

fyrir þeim alls kyns tónlist, framreidda á fjölbreyttan hátt.  Auk íslenskra 

tónlistarmanna komu erlendir gestir fram á skólatónleikum, m.a. frumbyggjar frá 

Ástralíu, Grænlandi og Kanada.  Auk þess sóttu finnskir, írskir, rússneskir og suður-

amerískir listamenn skólabörn í Kópavogi heim í tengslum við ýmsa 

menningarviðburði sem haldnir voru í bænum.  Skrá yfir skólatónleika í Kópavogi má 

finna í fylgiskjali.  

 

Sérstaða Tónlistar fyrir alla í Kópavogi var sú að allir grunnskólanemendur í 

næststærsta bæjarfélagi landsins fengu að jafnaði að upplifa þrenna tónleika á ári, 

tónleikarnir fóru fram á skólatíma og voru skólunum að kostnaðarlausu.  Bæjarsjóður 

Kópavogs greiddi laun tónlistarmannanna, en frumkvöðullinn Jónas Ingimundarson, 

tónlistarráðunautur Kópavogs, Björn Þorsteinsson, sviðsstjóri fræðslu- og 

menningarsviðs bæjarins og Þórunn Björnsdóttir, tónmenntakennari við Kársnesskóla, 

sáu um skipulag og framkvæmd tónleikanna að undanskildum skólaárunum 1996 - 

1998, en þá fluttist umsjónin til verkefnisstjórnar sem skipuð var af 

menntamálaráðherra.  Tónleikarnir fóru ýmist fram í skólunum, í Listasafni Kópavogs 

eða í kirkjum bæjarins.  Eftir að Salurinn, Tónlistarhús Kópavogs, var tekinn í notkun 

í janúar 1999 var kappkostað að nemendur færu á tónleika í Salnum a.m.k. einu sinni 

á ári. Auk þess var farið á tónleika hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands, annað hvort í 

íþróttahúsunum í bænum eða í Háskólabíói.  Lengd skólatónleikanna miðaðist við 

eina kennslustund eða 40 mínútur.   

1.2 Þríþætt markmið rannsóknar – hagnýt, fræðileg, og nýmæli 

Markmið þessarar rannsóknar er í fyrsta lagi að halda til haga mikilvægum þætti í 

skólasögu Kópavogs sem ella mun hugsanlega glatast.  Í rannsókninni er Tónlist fyrir 

alla sett í samhengi við byggingu Salarins, Tónlistarhúss Kópavogs og jafnframt eru 

skoðuð sambærileg verkefni í Noregi en þar er áratuga hefð fyrir skólatónleikum. 

 

Í öðru lagi er Tónlist fyrir alla í Kópavogi sett í samhengi við skrif fræðimanna og 

við stefnumótun sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu á sviði lista og menningar og 

menningarstefnu ríkisins (2013).  Í stefnunni er víða vikið að þátttöku barna og 

ungmenna í menningarlífi landsmanna og bent á að skólar á öllum stigum gegni 

víðtæku hlutverki, ekki síst í tengslum við barnamenningu, listfræðslu og eflingu á 
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menningarlæsi.  Sveitarfélögin vilja leggja áherslu á að tengja verkefni á listasviðinu 

við skipulagt skólastarf og virkni barna og ungmenna í skólum.  Hér er leitast við að 

skýra reynsluna af Tónlist fyrir alla í von um að hún gagnist  öðrum við framkvæmd 

menningarstefnunnar.  

 

Í þriðja lagi fjallar rannsóknin um þau nýmæli sem fólust í Tónlist fyrir alla á 

sínum tíma.  Hljóðheimur barna og unglinga einkennist af fjöldaframleiddu 

afþreyingarefni sem gerir litlar sem engar kröfur til virkrar hlustunar.  Markmiðið 

með Tónlist fyrir alla var að kenna grunnskólabörnum frá upphafi skólagöngu að 

hlusta á og njóta tónlistar í lifandi flutningi og að gera tónlistarflutninginn að upplifun 

og reynslu.  Þannig gætu nemendur styrkt stöðu sína menningarlega og félagslega.  

1.3 Rannsóknarspurningar og rannsóknarmarkmið 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort tónlistaruppeldi eins og það sem 

grunnskólanemendur í Kópavogi hlutu gegnum verkefnið Tónlist fyrir alla hefur 

skilað árangri og þá í hverju hann felst.  Rannsóknarspurningarnar voru: 

 

1. Hvert var hlutverk Tónlistar fyrir alla? 

2. Hvaða áhrif hafði Tónlist fyrir alla á skólasamfélagið? 

3. Hvaða áhrif hafði Tónlist fyrir alla á þróun tónlistarlífs og tónleikahalds 

Kópavogi?  

1.4 Þátttakendur í rannsókninni 

Leitað var til fulltrúa þeirra þriggja meginhópa sem verkefnið snerti: 

 

1. Listamanna sem tóku þátt í verkefninu frá upphafi til loka.  

2. Kennara sem sóttu reglubundið tónleika með nemendum sínum.  

3. Nemenda sem sóttu skólatónleika. 

 

Rannsakandi hafði samband við þrjá tónlistarmenn, þrjá kennara og einn skólastjóra, 

allt viðmælendur sem höfðu tekið þátt í Tónlist fyrir alla í Kópavogi með mismunandi 

hætti.  Kennarar aðstoðuðu rannsakanda við val á nemendum.  Markmiðið var að 

úrtak viðmælenda endurspeglaði þýðið eftir föngum og mismunandi sjónarhorn kæmu 

fram í rannsókninni.  Að auki var leitað svara hjá Vigdísi Esradóttur, sem var 

forstöðumaður Salarins 1999 – 2009 og hjá Jónasi Ingimundarsyni, píanóleikara og 
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forsvarsmanni verkefnisins, en hann gegndi starfi tónlistarráðunautar Kópavogsbæjar 

á þessum árum. 

1.5 Fræðileg nálgun, helstu kenningar  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á mikilvægi tónlistar fyrir þroska barna og 

unglinga.  Í þessari rannsókn er sjónum fyrst og fremst beint að rannsóknum sem fjalla 

um mikilvægi tónlistarhlustunar og félagslegrar þátttöku í tónlistariðkun.  Má þar nefna 

rannsóknir The Institute of Education  (The Centre for Use of Research & Evidence in 

Education, 2011) um gildi söngsins í skólasamfélaginu en þær benda til að söngurinn 

stuðli að andlegu, líkamlegu og félagslegu heilbrigði, styrki sjálfstraust og efli 

jafnframt samfélagskennd barna.  Aðrar rannsóknir benda til þess að kórsöngur hafi 

jákvæð áhrif á líkamlega heilsu, dragi úr álagseinkennum og kvíða og auki ánægju og 

lífsfyllingu (Vickhoff et al., 2013).  Rannsókn Kjell Skyllstad (1993, 1997) leiddi í ljós 

að markviss kynning á tónlist og menningu innflytjenda á skólatónleikum dró úr 

fordómum og áreitni meðal skólabarna. 

 

Rannsóknarspurningarnar í þessari ritgerð lúta sérstaklega að skólasamfélaginu og 

tónlistarlífi í bænum.  Sérstaða Tónlistar fyrir alla fólst ekki síst í því að tryggja að 

nemendur væru virkir hlustendur.  Þess vegna er sjónum fyrst og fremst beint að 

fræðiskrifum og sértækari rannsóknum sem sýna fram á mikilvægi virkar 

tónlistarhlustunar og þátttöku í tónlistariðkun fyrir nemendur og nærsamfélag þeirra.  

Þannig hafa North og Hargreaves fært fyrir því rök að með tæknilegum breytingum sé 

tónlist orðin hversdaglegur hluti af hljóðheiminum sem umlykur okkur og að gildi 

hennar sé því ekki síst félagslegt (North og Hargreaves, 1999).  Þeir telja að 

tónlistariðkun leiki lykilhlutverk í því að móta sjálfsmynd fólks og skapi grundvöll 

fyrir samskipti við aðra.  Þá taldi J. Dewey að greiður aðgangur að listum og 

menningu styddi við fagurfræðilegan og vitsmunalegan þroska barna (Dewey, 2005). 

Að sama skapi byggjast kennsluaðferðir uppeldisfræðinganna E. Gordon (Gordon, 

2003) og S. Suzuki (Suzuki, 1998) á virkri hlustun barna, sem gerði þeim kleift að 

læra betur en ella.  Einnig má nefna að J. Sloboda (Sloboda, 2005) telur 

tilfinningaþroska órofa þátt í tónlistarferlinu, eins og kemur fram í rannsókn hans sem 

fólst í því að valinn hópur fullorðinna skráði endurminningar um tónlistarupplifun  úr 

æsku sinni. 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#150a351046925bb0__msocom_2
https://mail.google.com/mail/u/0/#150a351046925bb0__msocom_3
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Í aðalnámsskrá grunnskólans og í menningarstefnu ríkisins er lögð áhersla á að ýta 

undir jákvæða afstöðu barna til tónlistar, vekja áhuga þeirra á tónlist og 

tónlistarþátttöku, þroska hæfileika nemenda til að njóta tónlistar og jafnframt að auka 

samstarf listamanna og skóla.  Í viðtölum í þessari rannsókn er leitast við að draga fram 

hvort áhrif verkefnisins hafi verið í samræmi við það sem rannsóknir og fræðiskrif 

benda til.  Niðurstöður viðtala og rannsókna sem gerð er grein fyrir í þessari ritgerð 

benda til að verkefnið Tónlist fyrir alla hafi leikið mikilvægt hlutverk í að ýta undir 

jákvæða afstöðu barna í Kópavogi til tónlistar og tónlistarþátttöku og til að auka 

samstarf milli listamanna og skóla.   

1.6 Kynning á aðferðafræði rannsóknar 

Rannsóknin er með eigindlegu rannsóknarsniði og byggist á viðtölum við fulltrúa þeirra 

þriggja meginhópa sem tengdust verkefninu Tónlist fyrir alla.  Lögð er áhersla á að 

viðmælendur endurspegli þýðið til að fá fram sem ólíkust sjónarhorn á upplifun, reynslu 

og viðhorf til verkefnisins.  Áður en viðtölin fóru fram hafði rannsakandi farið vandlega 

yfir gögn sem tengjast viðfangsefninu á Héraðsskjalasafni Kópavogs og á timarit.is og 

lesið bækur, viðtöl og greinar sem tengjast sögu tónlistar í Kópavogi.  Skráði rannsakandi 

það sem hann taldi gagnast þessari rannsókn og til að móta spurningar.  Rannsakandi 

undirbjó spurningar í viðtölum fyrirfram en innihald viðtala og áherslur réðust að nokkru 

meðan á þeim stóð.  Viðtölin voru hljóðrituð og skráð samdægurs.  Viðmælendum var 

gefinn kostur á að lesa yfir þann hluta ritgerðarinnar þar sem unnið var úr viðtölum og 

gera athugasemdir eða breytingar óskuðu þeir þess. Viðtölin voru þemagreind og þegar 

heildarmynd lá fyrir þróaði rannsakandi greiningarlíkan fyrir hvern viðmælanda.  Líkönin 

voru síðan borin saman við þær rannsóknir og kenningar sem eru fræðilegur bakgrunnur 

þessarar rannsóknar.  

1.7 Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 

Kópavogur fagnaði 60 ára kaupstaðarréttindum 11. maí 2015.  Á þessum sex áratugum 

hefur uppbygging verið mikil og hröð og íbúafjöldi vaxið mjög, ekki síst á þeim árum 

sem verkefnið Tónlist fyrir alla stóð yfir.  Um var að ræða frumkvöðlaverkefni og eitt af 

því sem einkennir slík verkefni er óvissa um framtíð þeirra og líftíma (Casson, 2002).  

Svo fór líka þegar gripið var til sparnaðaraðgerða í skólahaldi í Kópavogi haustið 2011 að 

skólatónleikarnir lögðust af.  Meginviðfangsefni þessarar rannsóknar er að gera úttekt á 

þessu verkefni sem setti svip á skólahald og bæjarbrag í tæpa tvo áratugi, halda sögu þess 
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til haga og kanna hvort það hafi haft áhrif á tónlistarlíf og tónleikahald í Kópavogi og á 

nemendur, kennara og starfsfólkið sem upplifðu það. 

1.8 Uppbygging ritgerðar 

Kafli 1 lýsir viðfangsefninu, markmiðum þess, rannsóknarspurningum og uppbyggingu. 

 

Í kafla 2 er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og rannsóknir sem lúta 

að mikilvægi tónlistar, tónlistarþátttöku og tónlistaruppeldis og breyttu hlutverki og 

hlutskipti tónlistar.  

 

Kafli 3 lýsir aðferðafræði rannsóknarinnar, hvernig viðmælendur voru valdir og 

hvaða aðferðir voru notaðar við öflun og greiningu gagna.  Einnig er fjallað um kosti 

og galla rannsóknaraðferðarinnar, réttmæti og áreiðanleika og stöðu rannsakanda 

innan hennar.  

 

Í kafla 4 er stiklað á stóru í íslenskri tónlistarsögu, fjallað um tónleikahald í 

Kópavogi, og upphaf verkefnisins Tónlist fyrir alla er sett í sögulegt samhengi.  

Hugað er að tónlistaruppeldi og sérstaklega er horft til skólatónleika Rikskonsertene í 

Noregi sem hafa verið starfræktir í áratugi og eru um margt sambærilegir Tónlist fyrir 

alla.  

 

Kafli 5 gerir grein fyrir viðtölunum og greiningu þeirra undir fjórum 

þemayfirskriftum.  

 

Í kafla 6 er að finna niðurstöður og ályktanir sem unnt er að draga miðað við 

rannsóknargögnin.  Þær eru reifaðar í samræmi við þemaflokkunina og settar í 

samhengi við fræðilegan bakgrunn þessarar rannsóknar.  

 

Lokaorðin í kafla 7 lýsa áhyggjum rannsakanda af stöðu tónlistarnáms og 

tónlistarkennslu.  Hvatt er til sóknar í almennu tónlistaruppeldi í grunnskólum 

landsins og að Tónlist fyrir alla verði stórefld.  

 

Að lokum eru í fylgiskjölum heimildaskrá, kynningarbréf til þátttakenda, 

spurningalisti fyrir viðtölin og listi yfir þau tónlistaratriði sem flutt voru á 

skólatónleikum Tónlistar fyrir alla í Kópavogi ásamt hópverkefni í tónmennt sem lagt 

var fyrir nemendur að loknum tónleikum slagverkshópsins Bendu.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Fræðileg markmið 

Í Vegvísi UNESCO frá árinu 2007 segir að þótt mörg dæmi séu til um árangursríka 

listfræðslu „láist oft að setja fram þá fræðilegu undirstöðu sem byggt er á eða skrásetja 

nægjanlega vel þann árangur og ávinning sem næst.  Fá dæmi liggja því fyrir um 

rannsóknir á einstaka fyrirmyndar verkefnum sem nota mætti til að afla listfræðslu 

fylgis” (UNESCO, 2007, bls. 12). Í sömu heimild segir að þessi skortur á 

aðgengilegum upplýsingum sé ein stærsta hindrun bættra kennsluaðferða og standi í 

vegi fyrir því að sannfæra stefnumótandi aðila um mikilvægi listfræðslu og tryggja 

þannig að hún fái sinn sess í menntakerfinu. Í þessari ritgerð verður leitast við að bæta 

úr þessu með því að greina verkefnið Tónlist fyrir alla og áhrif þess á skólaumhverfi og 

bæjarfélagið.  Með því að setja greininguna í fræðilegt samhengi fæst skýrari og 

áhrifaríkari mynd.  

 

Margir hafa skrifað um gildi tónlistaruppeldis og tónlistarkennslu barna, eins og 

fram kemur hér á eftir, en fáar íslenskar rannsóknir eru til um áhrif lifandi og 

reglubundins tónlistarflutnings á grunnskólanemendur og skólasamfélagið.  Helst ber 

að nefna rannsókn sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið lét gera 2008 - 2009 á 

stöðu list- og menningarfræðslu barna og ungmenna sem er sú viðamesta sem gerð 

hefur verið hér á landi (Bamford, 2011).  Niðurstöður þeirrar skýrslu benda til þess að 

á heimsvísu sé listfræðsla á Íslandi afar góð og kennarar vel menntaðir.  Vert er að 

hafa í huga að þegar skýrslan var unnin voru áhrif efnahagskreppunnar ekki komin í 

ljós með þeim þunga sem síðar varð þegar skólum var gert að grípa til 

sparnaðaraðgerða og þrengt var að tónlistarskólunum. 

 

Í Menningarstefnu ríkisins er lögð áhersla á að menningarlæsi og 

menningarþátttaka séu lykilþættir í menntun barna og unglinga:  „Aðgengi þeirra að 

menningu eykur þeim víðsýni og umburðarlyndi, og þátttaka í menningarstarfi eykur 

vitund um lýðræði, réttlæti og sögulegt samhengi. Þannig er líklegt að þroski og færni 

borgaranna til samfélagslegrar þátttöku eflist“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 14).  
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Rannsókn Bamford (2011) undirstrikar mikilvægi þess að skrásetja og greina áhrif 

verkefna sem hafa það að leiðarljósi að efla listfræðslu.  Hún tók þó ekki til einstakra 

verkefna og ekki var lagt upp með að varpa ljósi á áhrif virkrar tónlistarþátttöku.  Í 

þessari rannsókn er leitast við að gera þetta tvennt og bæta þannig þekkingu okkar á 

þessu sviði.  Þar sem ekki er um auðugan garð að gresja í íslenskum rannsóknum 

verður að mestu stuðst við erlendar rannsóknir til að setja þetta verkefni í fræðilegt 

samhengi.  Sjónum  verður einnig beint að kenningum sem hverfast um þátt tónlistar í 

mótun sjálfsmyndar (e. musical identities) barna og unglinga, tónlistarneyslu (e. 

music consumption) og tónlistarkanónu (e. music canon) en orðið kanóna „...vísar til 

einhvers sem er talið æðra en eitthvað annað“ (Hjalti Snær Ægisson, 2004).   

 

Fræðilegt framlag ritgerðarinnar er margþætt.  Það felst meðal annars í því að 

benda á þátt verkefna á borð við Tónlist fyrir alla í að byggja upp menningarauð (e. 

cultural capital) ungs fólks, óháð stétt og stöðu.  Nemendur sem tóku þátt í Tónlist 

fyrir alla  komust í kynni við fjölbreytilega tónlist og þannig fjölgaði tækifærum 

þeirra til að móta sjálfsmynd með rætur í tónlist. Í þessu samhengi skiptir bein 

þátttaka nemenda í tónleikum máli, en hún gaf þeim oft færi á að upplifa sjálfa sig 

sem virka þátttakendur en ekki eingöngu óvirka áheyrendur.  Fjölbreytileikinn sem 

einkenndi Tónlist fyrir alla ögraði nemendum sem ella hefðu að öllum líkindum fyrst 

og fremst hlustað á tónlist sem gerir minni kröfur til virkrar hlustunar.   

2.2 Tónlistarhæfni, stétt og staða 

Meðfædd tónlistarhneigð virðist vera hjá flestum við fæðingu og nýfædd börn sýna 

líkamleg og tilfinningaleg viðbrögð við mismunandi tónlist og hljóðáreiti.  Heyrnin er 

eina skynfæri barnsins sem er virkt fyrir fæðingu og kornabörn þekkja rödd móður 

sinnar og greina aftur tónlist sem þau heyrðu í móðurkviði (Helga Rut Guðmundsdóttir, 

2013). Bandaríski tónlistarfræðingurinn Edwin E. Gordon (1927) hefur rannsakað 

tónlistarhæfni barna og skrifað margar rannsóknargreinar um tónlistargreind þeirra.  

Hann telur að öll börn fæðist með tónlistarhæfileika og að þroski barna í tónlist byrji 

strax í móðurkviði.  Því skiptir tónlistarumhverfi móðurinnar á meðgöngunni miklu 

máli (Gordon 1997, bls. 10).  Gordon hefur þróað kennsluaðferð Music learning theory 

sem byggist á hlustun barna, þannig að þau læri tónlist eins og tungumál.  Hlustunin er 

lykilatriði þar sem börn rækta með sér innsæi og skynja uppbyggingu og hrynjandi 

tónlistarinnar.  Þannig raðar barnið nýjum tón- og hrynmynstrum saman við fyrri 
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reynslu og fær hugboð um framhaldið.  Barnið dregur ályktun út frá eigin upplifunum 

og skynjunum og verður sinn eigin kennari.  Þessi hæfni þroskast með því að hlusta á 

tónlist á sama hátt og málþroskinn lærist þegar talað er við barnið (Gordon, 2003, bls. 

20-21). 

 

Annar tónlistarfræðingur, Japaninn Shinichi Suzuki (1898-1998), þróaði 

kennsluaðferð byggða á þeirri grunnhugmynd að öll börn geti lært tónlist eins og öll 

börn læra móðurmálið.  Það sem greinir tónlistarkennslu Suzuki frá öðrum 

kennsluaðferðum er að börnin nema tónlistina með því að hlusta og leika eftir 

(Kristinn Örn Kristinsson, 1998).  Grundvallarheimspeki móðurmálsaðferðarinnar í 

tónlistaruppeldi felst í þessum orðum Suzuki:  

 

Maðurinn er sonur umhverfisins. Með því að virkja þá orku 

sem í hverjum einstaklingi býr á réttan hvetjandi hátt er hægt 

að gefa börnum tækifæri til þess að þroska hæfileika sína og 

að skapa heilan einstakling. Fullorðinn einstaklingur sem 

notið hefur hvetjandi og jákvæðs umhverfis í uppvexti sínum 

er betur fær um að njóta hæfileika sinna og móta líf sitt á þann 

besta hátt sem honum hentar. 

 

Aðrir fræðimenn taka í sama streng og telja t.d. að allir geti lært að syngja (Knight, 

1999).  Ef börn alast hins vegar upp í letjandi og neikvæðu umhverfi glata margir 

þessum meðfæddu hæfileikum og fara að líta á sjálfa sig sem „ómúsíkalska” (Knight 

1999).  Algengt er að hæfileikar á sviði tónlistar séu metnir út frá því hvort fólk spilar á 

hljóðfæri en æ fleiri fræðimenn benda á að sú skilgreining sé óþarflega þröng (DeNora 

2000).  Þannig eru þeir sem taldir eru hæfileikaríkir á sviði tónlistar gjarnan þeir sem 

hafa hlotið mesta hvatningu og átt kost á því að læra á hljóðfæri, en tækifæri af þessu 

tagi haldast oft í hendur við stétt og stöðu foreldra og afstöðu til tónlistar á heimilinu 

(Lamont 2002; Knight 1999).  Svipað er uppi á teningnum hvað neyslu tónlistar snertir.  

Þannig benti félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu á að tónlistarsmekkur (og annar 

smekkur) er oft litaður af menntun og félagslegri stöðu.  Hann er aðgreinandi og skipar 

fólki í hópa.  Þannig á smekkur þátt í að viðhalda stéttaskiptingu þar sem sumar 

tegundir menningarneyslu teljast fágaðri og fínni en aðrar (Davíð Kristinsson, 2007, 

bls. 15).   

 

Síðari rannsóknir benda þó til að stéttaskiptingin í þessu tilliti sé á undanhaldi.  Í 

grein frá 1996 fjalla Peterson og Kern um að smekkur menningarvita sé að breytast – 
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snobbið sé að víkja fyrir alhliða smekk.  Skilningur á æðri listum hafi á ofanverðri 19. 

öld verið liður í viðleitni til að greina milli menningarsinnaðra Bandaríkjamanna af 

engilsaxneskum uppruna og innflytjenda, sem síðar komu til landsins.  Þeir voru taldir 

menningarsnauðir og dægurmenning þeirra til þess fallin að grafa undan 

almannasiðferði.  Á síðari tímum hafi menningaráhugi fólks af hærri þjóðfélagsstigum 

orðið til muna fjölþættari og jafnvel mjög alhliða.  Í stað útilokandi menningarsnobbs 

sem einkennt hafi yfirstéttina megi nú sjá hjá henni opinn huga og fjölbreytilegan 

áhuga umfram það sem er hjá öðrum stéttum (Peterson og Kern, 1996).  Í grein frá 

2005 vísar Peterson til fjölda fyrri rannsókna sem bendi til að breyting af þessum toga 

hafi átt sér stað.  Menningarlegt uppeldi og klassísk tónlistarkennsla hafi verið meðal 

þess sem ný borgarastétt, sem komst til auðs og áhrifa á fyrri hluta síðustu aldar, 

sóttist eftir.  Ungu viðskiptajöfrarnir sem nú hafa tekið við hlutverki ráðandi stéttar í 

alþjóðavæddum heimi hafa hins vegar áhuga á öllum mögulegum tegundum tónlistar, 

séu alætur á því sviði.  Í því speglast m.a. viðurkenning á tónlistarframlagi fleiri en 

bara hvíta mannsins sem lengst af leit á það sem sitt hlutverk að færa eigin 

siðmenningu til fólks í öðrum heimshlutum (Peterson, 2005, bls. 273).  

 

Markmið Tónlistar fyrir alla í Kópavogi var að skapa hvetjandi og jákvætt 

umhverfi fyrir nemendur til að þeir gætu notið fjölbreyttrar tónlistar, óháð félagslegri 

stöðu.  Þetta er mjög veigamikið atriði.  Ekki er nóg með að það sporni gegn 

stéttaskiptingu sem byggist á neyslu menningar, eins og Bourdieu benti á, heldur hafa 

tónlist og tónlistarþátttaka ýmis almenn jákvæð áhrif, eins og fram kemur í næsta 

kafla.  Auk þess skiptir sjálfsmynd sem á rætur í tónlist máli fyrir þroska barna og 

unglinga.  Verkefnið gerði nemendum í Kópavogi kleift að upplifa, kynnast og taka 

þátt í flutningi tónlistar utan hefðbundins tónlistarnáms.  Það opnaði augu þeirra fyrir 

öllum mögulegum tegundum tónlistar, líka frá öðrum menningarheimum.  

 

Þannig var Tónlist fyrir alla í anda þess sem kallað hefur verið upplifunarnám (e. 

learning by doing) og er einkum tengt við heimspekinginn og menntunarfræðinginn 

John Dewey (1859 – 1952).  Hann hafði mikil áhrif á kennsluhætti víða um heim um 

aldamótin 1900.  Grundvallarinntak í heimspeki hans var að börn læri best með því að 

öðlast beina reynslu og upplifun.  Upplifunarnám byggist á því að virkja líkamann og 

öll skynfærin til lærdóms.  Dewey lagði áherslu á gildi örvandi umhverfis og að börn 

ættu greiðan aðgang að listum.  Listin ætti að vera öllum aðgengileg, taka þyrfti hana 
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af stalli og tengja hana við daglegt líf.  Hann taldi listina felast í því að upplifa og 

öðlast reynslu á sama tíma (Dewey, 2005).  Samkvæmt kenningum Dewey er 

samfellan, eða hið reglubundna, forsenda „upplifunarnáms“.  Einstaka viðburður 

hefur ekki sama vægi því nemendur byggja nýja reynslu á fyrri reynslu sem gerir þau 

hæfari í nýjum aðstæðum og nýju umhverfi.  Sérhver reynsla lifir í nýrri reynslu sem 

nemandinn hefur tileinkað sér af þekkingu og færni og verður tæki til að skilja og fást 

á árangursríkan hátt við þær aðstæður sem á eftir koma.  Þannig eykur hann þekkingu 

sína, þroska, skynsemi og siðgæði (Dewey, 1938, bls. 54).  Þetta átti við um Tónlist 

fyrir alla í Kópavogi.  

2.3 Félagsleg áhrif tónlistar og mótun sjálfsmyndar 

Fræðilegur áhugi á áhrifum tónlistar á þroska mannsins á sér langa sögu.  Þannig leit 

forngríski heimspekingurinn Platon svo á að hljómlistin væri höfuð uppeldisins og að 

hún væri helst til þess fallin „að smjúga inn að rótum sálarinnar, ná sterkustu tökum á 

henni og gera hana sjálfa þokkafulla, sé rétt að uppeldinu staðið“ (Platon, 1997, bls. 

261).  Maður sem hefði hlotið sómasamlegt uppeldi í hljómlist væri betur til þess 

fallinn að greina hverju væri ábótavant og hvað til lýta, forðaðist ljótleikann og lofaði 

hið fagra, „nærist á því og verður góður og gegn maður“ (Platon, 1997, bls. 261).  Hann 

taldi að tónlistarnám ætti að hefjast strax á fyrstu árum bernskunnar því það flýtti fyrir 

þroska barna, bæði andlega og tilfinningalega.  Tónlist og tónlistariðkun væri 

mikilvæg, félagsleg athöfn sem hefði samfélagslegt gildi (Staumo, 2002).  Þótt óralangt 

sé liðið frá því að Platon skráði hugleiðingar sínar eru þær enn viðurkenndar í 

rannsóknum á tónlistariðkun. 

Fjölmargar rannsóknir sýna að söngur stuðlar að andlegu, líkamlegu og félagslegu 

heilbrigði.  Anshel og Kipper sýndu til dæmis fram á að samsöngur, umfram aðra 

menningarþátttöku eins og ljóðalestur og kvikmyndaáhorf, skapar traust og eflir 

samvinnu (Anshel og Kipper, 1988).  Niðurstöður rannsókna á 15 ungum 

kórsöngvurum í Svíþjóð sýna að söngurinn hefur jákvæð áhrif á öndun, blóðflæði og 

hjartslátt og bendir ótvírætt til þess að kórsöngur skapi vellíðan og hafi góð áhrif á 

heilsu manna, sérstaklega á hjartsláttinn (Vickhoff, et al., 2013).  The Institute of 

Education (IoE) gerði rannsókn meðal 10 þúsund nemenda úr 177 skólum sem hafa 

tekið þátt í verkefninu Syngjum saman (e. Sing Up) í Englandi (The Centre for Use of 

Research & Evidence in Education, 2011).  Í ljós kom að söngurinn styrkir sjálfstraust 
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nemenda og eflir samfélagskennd þeirra.  Prófessor Graham Welch sem var í forsvari 

fyrir rannsóknarhópinn, telur rannsóknina renna sterkum stoðum undir þá kenningu að 

söngur gegni mikilvægu hlutverki í þroska barna og styrki þá tilfinningu að þau 

tilheyri skólasamfélaginu.  „Það sem gerir sönginn sérstakan er að hann eflir 

samkennd meðal barnanna, því í samsöng er enginn sem vinnur eða tapar“.  Welch 

bendir einnig á að söngurinn stuðli að andlegu, líkamlegu og félagslegu heilbrigði og 

styrki jafnframt börnin tónlistarlega og námslega (The Centre for Use of Research & 

Evidence in Education, 2011).  

 

Bók Johns Sloboda prófessors við Keele háskóla The Musical Mind (Sloboda, 

1985) telst hafa markað ákveðin þáttaskil í tónlistarsálfræði.  Síðan hefur 

tónlistarsálfræði sem rannsóknasviði vaxið fiskur um hrygg og hefur hún sem 

vísindagrein skírskotun inn á margháttuð önnur fagsvið svo sem heilbrigðis- og 

taugavísindi og menntunarfræði.  Sloboda hefur haldið áfram rannsóknum á þessu 

sviði og tuttugu árum síðar kom út bók hans Exploring the Musical Mind (Sloboda, 

2005).  Þar er umfjöllun um tónlist undir fjórum yfirskriftum, greind, tilfinningar og 

hvatning, hæfileikar og færni og að lokum hlutverk. Þar gerir Sloboda grein fyrir 

niðurstöðum rannsóknar sem fólst í því að hann bað valinn hóp að skrá niður 

endurminningar um tónlistarupplifun frá fyrstu tíu árum ævinnar.  Hann safnaði 

saman 113 endurminningum frá 70 manns, allt frá atvinnutónlistarmönnum til fólks 

sem hafði lítil sem engin tengsl við tónlist (Sloboda, 2005, bls.181).  

 

Sem dæmi um áhugaverðar niðurstöður má nefna: 

 

1. Nánast engin dæmi eru um neikvæða tónlistarupplifun. Svarendur 

minntust ekki atburðar þar sem tónlistin féll þeim ekki í geð en nokkuð var 

um neikvæðar minningar tengdar ytri áhrifum.   

2. Það var aðeins í 17% tilvika sem bæði ytri og innri áhrif voru hlutlaus.   

3. Sárafá dæmi voru um jákvæð innri áhrif þar sem ytri áhrifin voru neikvæð. 

 

Þessi rannsókn Sloboda hefur beina skírskotun til Tónlistar fyrir alla.  Hún fjallar um 

áhrif tónlistarupplifunar á börn í yngri bekkjum grunnskóla.  Hún sýnir að stór hluti 

þeirra sem lagt hafa tónlist fyrir sig á minningar um einstaka tónlistaratburði í bernsku 

sem höfðu mótandi áhrif á þá og lögðu grunninn að tónlistarþátttöku þeirra síðar á 
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ævinni.  Verkin hrifu þá með sér, gerðu þá eftir atvikum glaða eða hrygga, en 

reyndust þeim ógleymanleg.  Jákvæð ytri áhrif dugðu ekki sem hvati til þátttöku í 

tónlistarstarfi heldur voru innri áhrifin, tónlistin sjálf, ráðandi (Sloboda, 2005, bls. 

185).  Rannsóknin benti ekki til þess að formlegt tónlistar- eða hljóðfæranám fyrir tíu 

ára aldur hefði mikil áhrif á upplifun af tónlistaratburðum.  Hins vegar mátti ráða að 

jákvæð upplifun af tónlistaratburði í bernsku leiddi til áhuga barna á því að komast í 

tónlistarnám. 

 

Á heimasíðu Sloboda er einnig athyglisverð umfjöllun um áhrif tilfinninga í 

tónlistarferlinu, frá tónskáldinu gegnum flytjanda tónlistarinnar og til áheyrandans.  

Tilfinningaleg viðbrögð við tónlist þróast frá bernsku og mismunandi aðgengi að 

tónlist hefur ráðandi áhrif á hvort einstaklingar verða síðar á ævinni þátttakendur á 

tónlistarsviðinu og njóta tónlistarinnar.  Nú orðið er almennt viðurkennt að því aðeins 

sé hægt að öðlast skilning á hlutverki og möguleikum tónlistar í samfélaginu að bæði 

sé horft til vitsmunalegra þátta og tilfinninga og hvata.  Hvati sé lykilhugtak í 

rannsóknum á tónlistarmenntun og lærdómsferlum í tónlist (Sloboda, e.d.).  

  

Robert Walker (2005) hefur bent á hversu mikilvægt er að kenna börnum að vera 

virkir hlustendur og kynna þau fyrir mismunandi tegundum tónlistar.  Hann telur að 

breyta eigi tónlistarkennslu og leggja meiri áherslu á að kenna börnum að hlusta á 

fjölbreytta tónlist.  Þannig megi tryggja að nemendur útskrifist úr skóla sem vel 

upplýstir og þroskaðir hlustendur sem geti sjálfir stjórnað því hvers konar tónlist þeir 

hlusta á en láti ekki stjórnast af ráðandi stöðu menningariðnaðarins (Walker, 2005).  

Lucy Green hefur einnig lagt áherslu á virka hlustun og mælir með því að nema 

tónlist í hópi og líkja eftir því sem maður heyrir frekar en að styðjast við nótur (Green, 

2005).  Allt skiptir þetta máli fyrir verkefnið Tónlist fyrir alla sem fléttaði saman 

tónleikum, virkri þátttöku áheyrenda og fræðslu um fjölbreytta tónlist. 

 

Auk þessara almennu jákvæðu áhrifa hafa fjölmargir fræðimenn bent á það 

hlutverk sem tónlist leikur í sjálfsmynd barna og unglinga.  Til dæmis hefur Cook 

haldið því fram að tónlistarsmekkur eigi þátt í að skynja hver maður er og ákveða 

hver maður vill vera (Cook, 1998).  Hargreaves, Miell og MacDonald (2002) eru á 

svipuðum nótum og halda því fram að fólk noti tónlist meðal annars til að tjá sig, 

skapa tengsl og sýna umheiminum hvaða mann það hefur að geyma (Hargreaves, 



 

  
24 

 

Miell og MacDonald, 2002).  Þetta rímar vel við skoðanir hins merka skólamanns, 

Guðmundar Finnbogasonar, sem lagði til árið 1905 að söngur yrði ein 

höfuðnámsgreina í barnaskólum á Íslandi, af því að „[þ]eir sem að unna sama laginu, 

sama ljóðinu eru að sama skapi andlega skyldir og skilja því betur hver annan“ 

(Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 111-112).  Lamont hefur einnig lagt áherslu á 

hlutverk tónlistar í mótun sjálfsmyndar barna.  Hún færir fyrir því rök að tónlist hafi 

áhrif á sjálfsmynd barna frá sjö ára aldri (Lamont, 2002).  Tónlistarsmekkur og neysla 

á tónlist mótast þó vitanlega ekki í tómarúmi, heldur hafa menntun, félagslegt 

umhverfi og aðrir þættir oftast töluvert að segja um tónlistarsmekk fólks (Hargreaves, 

1986; Hargreaves, Miell and MacDonald, 2002). Smekkur vina og jafnaldra, sem 

oftast tekur aðeins til popptónlistar (Harrison og Ryan, 2010), hefur sérstaklega mikil 

áhrif á unglinga (Lamont, 2002).  

 

Í ljósi alls þessa er Tónlist fyrir alla verkefni sem verðugt er að greina ekki bara 

vegna almennra jákvæðra áhrifa á tónlistarþátttöku heldur og vegna þess að það 

víkkaði sjóndeildarhring nemenda og kenndi þeim að hlusta á tónlist sem var þeim 

framandi.  Þannig opnuðust nýir möguleikar í samspili sjálfsmyndar og 

tónlistarneyslu.  Að þessu leyti rímar verkefnið vel við gagnrýni Hennion á sýn 

Bourdieu á (tónlistar)smekk (Hennion, 2004,  bls.6-7).  Hennoin heldur því fram að 

Bourdieu geri stétt of hátt undir höfði í greiningu sinni.  Hann telur að 

tónlistarsmekkur ráðist frekar af menntun en stétt og að fólk geti lært að meta nýjar 

tegundir tónlistar.  Í áður tilvitnaðri grein Petersons frá 2005 kemur fram að víðtækari 

menntun fólks, bætt efnahagsleg og félagsleg skilyrði og útbreiðsla menningar 

gegnum fjölmiðla hafi stækkað þann hóp sem á greiðan aðgang að æðri listum.  Fyrir 

vikið hætti skilningur á æðri listum að vera það útilokandi afl sem hann áður var milli 

stétta.  Það sé ekki menntastéttin ein sem hlustar á klassíska tónlist (Peterson, 2005, 

bls. 274).  

 

Til þess að fleiri fái notið menntunar af þessu tagi þurfa stjórnvöld að ákveða að 

fjárfesta í henni, eins og gerðist þegar Tónlist fyrir alla var ýtt úr vör.  Eins og 

Peterson bendir á þá dregur saman með fólki og þjóðfélagshópum af mismunandi 

uppruna þegar allir öðlast sams konar aðgang að listum og menningu.  Þess vegna ætti 

verkefni eins og Tónlist fyrir alla að eiga meðbyr í þeim samfélögum sem leggja 
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áherslu á jöfnuð.  Verkefni af þessum toga geta verið ein undirstaðan til að efla 

samheldni og samskilning.  

2.4 Breytt tónlistarneysla ungs fólks og virk hlustun  

Hlutverk og hlutskipti tónlistar hafa breyst mikið síðustu ár og sömu sögu er að segja 

um notagildi hennar, hvernig við hlustum á hana, tengjumst henni og njótum hennar.  

Frá því að stafræn tónlist kom á markað um 1990 hefur orðið bylting í miðlun og 

aðgengi að tónlist.  Löglegar og ólöglegar netsíður gera fólki kleift að hala niður eða 

streyma hvers konar tónlist, hvar og hvenær sem er.  Auk þess er greiður aðgangur að 

sjónvarpi og fjölbreyttum útvarpsrásum sem senda út tónlist allan sólarhringinn, alla 

daga vikunnar.  North og Hargreaves halda því fram að við þessar breytingar á 

dreifingu tónlistar hafi gildi hennar hríðfallið.  Áður var hlustað á tónlist með andakt 

þar sem flutningurinn fór fram í tónleikasölum, höllum, leikhúsum eða 

kirkjubyggingum og mikil virðing var borin fyrir tónskáldum og flytjendum.  Nú orðið 

er tónlistin oftar en ekki hluti af hljóðumhverfi þar sem flytjendur eru ósýnilegir, þorri 

þeirra illa launaður og lítil virðing borin fyrir listrænu framlagi þeirra (North og 

Hargreaves, 2008). 

 

Bresk könnun á tónlistarneyslu ungs fólks leiddi í ljós að 26% þeirra hlusta ekki 

einu sinni á diskana eða plöturnar sem þeir hafa eytt peningum í að kaupa 

(„thevinylfactory.com/vinyl-factory-news“, 2014).  Hægur vandi er að hala niður alls 

kyns tónlistarforritum sem gera öllum sem kunna á tölvu kleift að hanna eigin tónlist 

og breyta annarra hugverkum að vild.  Tónlistin er orðin svo hversdagsleg að stórlega 

hefur dregið úr þeim áhrifum sem henni var ætlað að vekja.  Klassísk öndvegisverk 

tónbókmenntanna berast til þorra fólks með auglýsingum sem tengja þau við 

stjórnmál, þjónustustofnanir eða neysluvörur.  Tónlistin er þannig orðin eins og hver 

önnur framleiðsluvara (North og Hargreaves, 2008).  Margir eru með tónlist í 

bakgrunni alla daga á meðan öðrum verkefnum er sinnt.  Hún krefst ekki lengur 

hljómflutningstækja, hátalara eða geislaspilara.  Fólk ber í vasanum fullkomna 

stafræna spilara sem innihalda safn tónlistar með þúsundum laga.  Tónlistin er hluti af 

hljóðheiminum sem umlykur okkur hvar sem við erum stödd.  Hún hefur verið tekin 

úr ,,eðlilegu“ umhverfi sínu og hljómar nú í verslunum, almenningsvögnum og 

húsagörðum og á skrifstofum, hótelum, veitingastöðum og torgum (North og 

Hargreaves, 2008).  
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Sumir nota orðið hljóðmengun um þennan flutning tónlistar og finna honum flest til 

foráttu.  Árið 1988 var lögð fram þingsályktunartillaga á Alþingi þar sem „skorað er á 

ríkisstjórnina að láta semja frumvarp til laga um varnir gegn hávaða- og 

hljóðmengun".  Í greinargerð má finna eftirfarandi klausu:  

 

En hér er ekki bara átt við hávaða frá ökutækjum, flugvélum 

eða atvinnurekstri. Staðreyndin er sú að ýmiss konar 

hljóðmengun, t.d. í formi tónlistar og talaðs orðs úr hátölurum 

á almannafæri, bæði úr útvarpi og segulböndum, hefur mjög 

færst í vöxt á seinni árum. Flm. telja nauðsynlegt að spyrna 

við fótum og reyna að draga úr hávaðahljóðmengun sem lítil 

nauðsyn kallar á. (Þingskjal  65, 1998-1999). 

 

Það var þó ekki ómerkari maður en uppfinningamaðurinn Tomas Alva Edison sem 

fyrstur manna breytti sambandinu milli flytjenda tónlistar og áheyrenda hennar 

(Magazines, 1943, bls.150).  Árið 1915 gerði hann tilraun á verkafólki til að kanna 

hvort tónlist gæti aukið framleiðni og afköst.  Hann mætti í verksmiðju með fónógraf, 

glæsilega uppgötvun og tækninýjung þess tíma, og lék tónlist fyrir starfsfólkið, að sögn 

með marktækum árangri (Bergþóra Jónsdóttir, 2002).  Þessi þróun varð ekki stöðvuð, 

enda var það markmið í byrjun 20. aldar að auka framleiðni hvar sem því var við komið 

í bandaríska hagkerfinu (Taylor, 1919, bls. 5).   

 

Georg Scuire fékk árið 1922 einkaleyfi á kerfi sem hann hannaði til að senda 

tónlist í pípum um skrifstofubyggingar í New York (Bergþóra Jónsdóttir, 2002).  Það 

var þá staðfest að fólk ynni hraðar undir þægilegri tónlist og að hún hefði jafnframt 

góð áhrif á líðan starfsmanna.  Þegar háhýsi risu í stórborgunum þótti tilvalið að leyfa 

fólki að njóta tónlistar í lyftunum og því er þessi gerð tónlistar oft nefnd lyftutónlist.  

Hún einkennist af því að hún er þægileg og átakalaus.  Tónlistin er jafnan flutt með 

sama styrk, blæbrigðalaust, án breytinga á takti eða hraða.  Oft eru þekkt lög notuð í 

þessu skyni og tónlistin á ekki að hreyfa við þeim sem heyrir hana, aðeins milda áhrif 

umhverfisins.  Fólk hættir því að hlusta á tónlistina, heyrir aðeins óm hennar.  Áhrifin 

renna saman við suðið í loftræstingunni, skvaldrið í búðinni eða umferðargný 

stórborgarinnar (Bergþóra Jónsdóttir, 2002).  

 

Rannsóknir tónlistarfræðinga hafa líka tekið miklum breytingum.  Á áttunda og 

níunda tug síðustu aldar beindust tónlistarrannsóknir að innri skilningi og 

vitsmunalegri innsýn hlustenda, eins og músíkölsku minni, athygli og dýpri skilningi 
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á tónlistinni.  Þær snerust fyrst og fremst um klassíska tónlist, alvöru tónlist, alvöru 

fólk og alvöru samhengi (A. North & Hargreaves, 2008, bls. 7).  Í rannsóknum sem 

stundaðar hafa verið síðustu ár er sjónum fremur beint að ólíkri tónlistarhegðun, 

tilgangi hennar, afleiðingum og gagnkvæmum áhrifum þessara þátta.  

 

Viðhorf til tónlistar hefur tekið miklum breytingum.  Hún er ekki endilega 

viðurkennd sem krefjandi listform sem kallar á virka hlustun og oft og tíðum nokkra 

þekkingu til að fá notið til fulls heldur er hún í huga margra ódýr neysluvara.  Tónlist 

fyrir alla var til að vekja nemendur til umhugsunar um eigin tónlistarhlustun og auk 

þess að kynna þeim tónlist sem þeir ella hefðu farið á mis við.  Með því að beina 

athygli þeirra að einstaka þáttum í innihaldi tónverkanna voru þau vakin til virkrar 

hlustunar.  Í Tónlist fyrir alla voru nemendur einnig oft virkjaðir til þátttöku á 

tónleikum og komust auk þess í kynni við ólíka tónlistarmenn.  Sú nálægð sem þar 

myndaðist var til þess fallin að vekja þá til umhugsunar um vinnuna og þekkinguna 

sem liggur að baki tónlistarflutningnum.  Lifandi tónlist samanstendur nefnilega alltaf 

af þremur mikilvægum þáttum, þ.e. tónskáldinu, flytjandanum og áheyrandanum sem 

hlýðir á tónlistarflutninginn.  Hlutverk áheyrandans er ekki síður mikilvægt en hinna, 

því í honum lifir tónlistin um lengri eða skemmri tíma, hún vekur með honum 

tilfinningar og skilur eftir upplifun (Sloboda, 2005).  

2.5 Hljómandi samfélag  

Í Tónlist fyrir alla var lögð áhersla á að kynna nemendum ólíkar tónlistarstefnur og 

tónlist frá öllum heimshornum. Þannig má líta á verkefnið sem lið í að auka víðsýni 

þeirra í fjölmenningarlegum heimi og búa þá undir að geta notið mismunandi tegunda 

tónlistar –  orðið alætur (e. omnivorous) á tónlist.  Í tónlistarrannsóknum var orðið 

„alæta“ til að byrja með notað um þá sem unnu sígildri tónlist og óperum en kunnu 

jafnframt að meta ýmislegt annað og hversdaglegra.  Þróunin hefur orðið sú að hverfa 

frá fyrirfram ákveðnum skilgreiningum um hversu djúpur og víðfeðmur áhuginn og 

menningarneyslan þurfi að vera og telja þá frekar alætur eða alhliða tónlistarneytendur 

sem eru yfir tilgreindum mörkum í menningarneyslu (Peterson, 2005, bls. 263-264). 

 

Árið 1989 hófu Rikskonsertene í Noregi þriggja ára tilrauna- og 

rannsóknarverkefni í 18 grunnskólum í Osló og nágrenni.  Heiti verkefnisins var 

Hljómandi samfélag (Klangrikt fellesskap) og var tilgangur þess að auka skilning á 
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menningarlegum hefðum innflytjenda í Osló, uppræta fordóma í þeirra garð og 

aðstoða skóla við að skapa samhent fjölmenningarsamfélag (Skyllstad, 1993, 

Skyllstad, 1997).  Markhópurinn var nemendur í 4. bekk og var þeim síðan fylgt eftir 

þrjú skólaár, á aldursbilinu 10 – 12 ára.  Skólunum var skipt í þrjá hópa, A, B og C og 

í hverjum hópi voru sex skólar úr eftirfarandi flokkum:   

 

1. Osló þar sem hlutfall innflytjenda var hátt. 

2. Úthverfi þar sem hlutfall innflytjenda var lágt. 

3. Osló þar sem engir innflytjendur voru meðal nemenda. 

4. Þéttbýli nálægt búðum flóttamanna. 

5. Þéttbýli fjarri búðum flóttamanna. 

6. Sveit. 

 

Fyrsta árið, þegar nemendur voru á 10. aldursári, fékk hópur A yfirgripsmikla 

kynningu á tónlist og menningu frá Asíu, annað árið fengu sömu börn sambærilega 

kynningu á menningu og tónlist frá Afríku og þriðja árið frá Suður-Ameríku.  Alls 

voru þetta 6 – 7 heimsóknir yfir skólaárið og þær undirbúnar og þeim fylgt eftir af 

kennurum barnanna.  Kennsluefni til að undirbúa tónleika og vinna með þá eftir á var 

útbúið fyrir kennarana ásamt söngtextum o.fl.  Tónlistarmennirnir og dansarar voru úr 

hópi innflytjenda ásamt erlendum atvinnulistamönnum og kapp var lagt á að fá 

nemendur úr hópi innflytjenda til að taka þátt í tónleikunum.  Lögð var áhersla á að 

tengja saman ólíka menningarheima þar sem áheyrendur fengu meðal annars að hlýða 

á norska þjóðlagatónlist í nýjum búningi.  Hópur B fékk tvenna hefðbundna 

skólatónleika á ári, þar sem tónlist frá Asíu, Afríku og Suður-Ameríku var á efnisskrá.  

Til samanburðar var hópur C sem fékk engar tónleikaheimsóknir.  Spurningalistar 

voru lagðir fyrir nemendur og kennara áður en verkefnið hófst og svo að nýju í lokin.  

Með þeim voru könnuð viðhorf til innflytjenda sem og til samskipta nemenda sín á 

milli.  Auk þess sáu kennarar um símat hjá nemendum og áttu regluleg samskipti við 

umsjónarmenn verkefnisins.  Tónlistarmenn og dansarar skráðu líka upplifanir og 

reynslu sína af tónleikunum (Skyllstad, 1997).  

 

Niðurstöður þessarar rannsóknar vöktu mikla athygli en þær sýndu að í skólum í 

hópi A dró verulega úr einelti og áreitni milli þjóðfélagshópa.  Félagsleg samskipti 

bötnuðu, sjálfsmynd nýbúa styrktist til muna og þeir upplifðu viðurkenningu 

skólafélaganna.  Hjá norskættuðum börnum komu fram þau viðhorf að jafnaldrar 
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þeirra í hópi innflytjenda væru heiðarlegir, góðir, duglegir og löghlýðnir.  Kennarar í 

hópi A lýstu ánægju sinni með verkefnið og töldu það hafa haft jákvæð áhrif í 

samskiptum nemenda, viðmót og viðhorf hefðu tekið breytingum.  Ekki varð marktæk 

breyting í hinum skólunum sem samanburður var við þessi þrjú ár.  Erfiðleikar í 

samskiptum við nemendur af erlendum uppruna urðu þó sýnu mestir í skólum í flokki 

C.  Nemendur í hópi B höfðu hins vegar tileinkað sér þekkingu á tónlistinni og gátu 

greint tóndæmi eftir því frá hvaða löndum þau voru upprunnin (Skyllstad, 1997).  

 

Í kjölfar þessarar rannsóknar var efnt til mikils átaks hjá Rikskonsertene.  Haldnir 

voru um eitt þúsund fjölmenningarlegir skólatónleikar um allt landið þar sem lögð var 

áhersla á þátttöku nemenda líkt og gert hafði verið í skólum í flokki A.  Það kom 

skipuleggjendum og kennurum á óvart hve nemendur hrifust með í söng, dansi, 

hreyfingu og hrynklappi.  Í ljós kom að söngur og dans geta sameinað ólíka 

nemendahópa og oft voru það erfiðu nemendurnir sem voru áhugasamastir og nutu sín 

best á tónleikunum (Rikskonsertene, e.d.).  Æ síðan hafa Rikskonsertene lagt mikla 

áherslu á að kynna fjölbreytta heimstónlist og vekja athygli barna og unglinga á 

menningu annarra þjóða (Kleveland, 2015).  

 

Rikskonsertene hefur verið í fylkingarbrjósti í að kynna fjölmenningarlega tónlist 

og verið í samstarfi við tónlistar- og menningarstofnanir í Asíu, Mið-Austurlöndum, 

Suður-Ameríku og Afríku með stuðningi frá utanríkisráðuneyti Noregs.  Á heimasíðu 

Rikskonsertene kemur fram að listamenn frá öllum heimshornum flytji nemendum 

lifandi tónlist úr ólíkum menningarheimum, frá barokktímanum til hip-hops, frá 

þjóðlögum til óperu.  Skólatónleikar reyndust kjörnir til að stuðla að jákvæðu viðhorfi 

barna til fjölmenningar, auka samkennd þeirra og styrkja félagsleg samskipti.  Í 

grunnskólanum þar sem skyldunámið fer fram er tækifæri til að tryggja öllum 

nemendum menningarlega upplifun og þátttöku án tillits til kynþáttar, búsetu og 

efnahags (Rikskonsertene Norge, e.d.). 
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum kafla er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og hvaða rannsóknaraðferðir 

voru notaðar við öflun gagna og greiningu á þeim.  Valið á viðfangsefni er útskýrt sem 

og val á þátttakendum, hver staða þeirra er og hvaða forsendur lágu að baki þess að þeir 

voru fengnir til taka þátt í þessari rannsókn.  Kaflanum lýkur með umfjöllun um stöðu 

rannsakanda í rannsókninni, réttmæti og áreiðanleika og siðferðileg álitamál.  Leitað 

var svara við þessum rannsóknarspurningum: 

 

1.  Hvert var hlutverk Tónlistar fyrir alla? 

2.  Hvaða áhrif hafði Tónlist fyrir alla á skólasamfélagið? 

3. Hvaða áhrif hafði Tónlist fyrir alla á þróun tónlistarlífs og tónleikahalds   

Kópavogi? 

3.1 Framkvæmd rannsóknar og lýsing á rannsóknaraðferðum 

Rannsakandi kynnti sér í upphafi tiltæk gögn um Tónlist fyrir alla á Héraðskjalasafni 

Kópavogs, á bæjarskrifstofum og á timarit.is.  Má þar nefna fundargerðir, bréf, 

tónleikaskrár, bókhaldsgögn og blaðagreinar. Markmið þessarar rannsóknar er að varpa 

ljósi á hvort og þá hver áhrif Tónlist fyrir alla hafði á skólasamfélagið í Kópavogi og 

byggist hún fyrst og fremst á viðtölum við hóp einstaklinga og beinist að upplifun og 

reynslu þeirra.  Því lá beint við að nota eigindlega rannsóknaraðferð en hún er notuð til 

að öðlast skilning á atferli eða hegðun út frá sjónarhóli eða upplifun á því sem verið er 

að rannsaka.  Viðtölin voru hálfopin (e. semi- structured) þar sem leitast var við að fá 

viðmælendur til að ígrunda eigin reynslu (Svanborg Meyvant, 2008).  Í eigindlegum 

rannsóknum nálgast rannsakandi efnið án þess að hafa fyrirfram mótaða kenningu og 

rannsóknarspurningarnar leiða rannsóknina áfram.  Í slíkri tilleiðslu er ekki hægt að 

tryggja niðurstöður rannsóknarinnar en tilleiðslan styður forsendurnar sem hún byggist 

á (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 28).  Rannsóknir af þessum toga snúast um að 

skilja reynslu þátttakenda frá þeirra eigin sjónarhóli og laða þannig fram sammannlega 

reynslu (Helga Jónsdóttir, 2013, bls.143).  Eigindlegar rannsóknir eiga flestar rætur í 

fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð og rannsaka reynslu fólks með opnum huga og 

fyrirframgerðar hugmyndir eru lagðar til hliðar  (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 
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244-246).  Rannsakandi einbeitir sér að því að öðlast skilning á þeirri merkingu sem 

þátttakendur leggja í reynslu sína og upplifun af því sem rannsakað er.  Niðurstöðurnar 

byggjast á sameiginlegum hugtökum eða þemum sem lýsa sameiginlegri reynslu eða 

upplifun viðmælenda (Jón Gunnar Bernburg, 2005).  

  

Þátttakendur voru vel upplýstir um tilgang og markmið rannsóknarinnar og gáfu 

samþykki sitt.  Viðfangsefnið var fyrirfram ákveðið af rannsakanda en innihald 

viðtalsins og áherslur réðust að nokkru meðan á viðtalinu stóð (sjá spurningalista í 

viðhengi).  Viðtölin voru hljóðrituð og lagði rannsakandi sig fram um að mæta 

viðmælendum á jafnréttisgrundvelli, sýna hlýju og einlægni og samhygð með góðri 

hlustun (Helga Jónsdóttir, 2013, bls.143).  Í beinu framhaldi voru viðtölin afrituð, lesin 

ítarlega yfir og þau kóðuð og þemagreind.  Leitað var eftir sameiginlegum mynstrum í 

hugsun og þankagangi viðmælenda og í kjölfarið voru viðtölin flokkuð og greind 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  Gætt var þeirra þriggja skrefa sem fyrirbærafræðin 

gera ráð fyrir við úrvinnslu gagna.  Í fyrsta lagi var það lýsing (e. description) en í 

henni fólst að taka viðtölin og afrita þau og forðast hlutdrægni og eigin skoðanir á 

fyrirbærinu.  Þá var það samþætting (e. reduction) þar sem rannsakandi marglas 

viðtölin yfir og beindi sjónum að og valdi úr þá þætti sem hann taldi mikilvæga fyrir 

rannsóknina.  Þriðja skrefið var túlkun (e. interpretation) þar sem þemun voru 

endurskoðuð, merking þeirra dregin fram og innra samband skoðað (Orbe, 1998).   

3.2 Val á viðfangsefni 

Þar sem rannsakandi hefur lifað og hrærst í tónlist frá unga aldri lá beint við að velja 

tónlistartengt viðfangsefni í rannsókn til meistaraprófs.  Hugmyndin að þessu verkefni 

er frá árinu 1999 en þá heyrði rannsakandi fyrst af rannsókn sem var gerð meðal 

nemenda í 18 grunnskólum í Osló (Skyllstad, 1997).  Markmið þeirrar rannsóknar var 

að kanna hvort skólatónleikar, þar sem tónlistarmenn úr hópi innflytjenda kynntu 

tónlistararfleifð sína, breyttu viðhorfi barna til fjölmenningarsamfélagsins og hefðu 

áhrif á félagsleg samskipti innan skólanna.  Svo reyndist vera.  Þessi rannsókn og 

niðurstöður hennar hafa æ síðan blundað í minninu ásamt löngun til að kanna hvort 

skólatónleikarnir í Kópavogi hafi haft áhrif á nemendur og skólasamfélagið.  
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3.3 Þátttakendur í rannsókninni og úrtak 

Þýði (e.population) er skilgreindur hópur einstaklinga sem uppfyllir skilyrði fyrir 

þátttöku í rannsókn (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 114).  Í 

þessari rannsókn eru það allir þeir nemendur, kennarar og starfsfólk úr grunnskólum 

Kópavogs sem fóru reglulega á skólatónleika Tónlistar fyrir alla sem og allir þeir 

tónlistarmenn sem komu þar við sögu.  Það er vandmeðfarið að velja úrtak (e. sample) 

úr þýðinu í þessu tilviki, ekki síst af því að rifja þarf upp atburði og upplifanir sem 

löngu eru að baki.  Markviss aðferð í því vali er að finna viðmælendur sem flokkaðir 

eru út frá því að þeir sjá rannsóknarefnið frá mismunandi sjónarhóli (Peterson, 2005, 

bls. 271).  Rannsakandi valdi úrtakið með þetta í huga, annars vegar valdi hann þrjá 

kennara og einn skólastjóra sem hann þekkir til og taldi geta gefið góða mynd af 

viðfangsefninu og hins vegar þrjá tónlistarmenn sem komu fram á skólatónleikum frá 

upphafi til loka.  Hann fékk svo aðstoð kennara við að velja úr þýðinu nemendur sem 

höfðu verið í grunnskóla Kópavogs og farið á skólatónleika.  Val á viðmælendum var 

því blandað, annars vegar hentugleikaúrtak (e. convenience sample) og hins vegar 

snjóboltaúrtak (e. snowball sample) til að koma í veg fyrir að úrtakið yrði of einsleitt 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 124).  Leitast var við að fá 

viðmælendur úr sem flestum skólum bæjarins og jafnframt að þeir endurspegli þýðið 

eins vel og unnt er. 

 

Alls voru viðmælendur í almennum viðtölum níu talsins, þrír kennarar, einn 

skólastjóri, tveir nemendur og þrír tónlistarmenn.  Einn kennarinn hefur aðallega kennt 

á miðstigi, annar á unglingastigi og sá þriðji kennir tónmennt í 1. til  8. bekk.  

Starfsreynsla þeirra er frá 10 og upp í 40 ár.  Tónlistarmennirnir voru einsöngvari sem 

kom fram með undirleikara og flutti hefðbundin sönglög og aríur, flautuleikari sem 

kom fram í tríói og flutti fjölbreytta tónlist og klarínettleikari sem kom oftast fram einn 

síns liðs.  Nálgun þeirra var því ólík.  Ætlunin var að eiga viðtöl við þrjá nemendur, 

sem kennarar höfðu gert tillögu að.  Ekki náðist til eins þeirra þannig að viðmælendur 

úr hópi nemenda voru aðeins tveir.  Eftir sem áður voru þeir góðir fulltrúar fyrir ólík 

sjónarhorn því bakgrunnurinn var mismunandi og langt á milli viðhorfa þeirra til og 

reynslu af Tónlist fyrir alla.  Eitt viðtal fór fram á heimili rannsakanda, annað á 

vinnustað hans, tvö viðtöl fóru fram á heimilum viðmælanda og fimm á vinnustað 

þeirra.  Í hópnum voru fjórir karlmenn og fimm konur.  Reynt var að nálgast 

viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum og áhersla lögð á að fá sem gleggstar 
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upplýsingar.  Leitast var við að ná dýpt í umfjöllunina, byrjað með opnum spurningum 

þar sem viðmælendum var gefinn kostur á að svara eins og þeir vildu og viðfangsefnið 

afmarkað eftir því sem leið á viðtölin.  Viðmælendur fengu góðan tíma til að svara 

ítarlega.  Jafnframt lásu þeir viðtölin yfir og var gefið færi á athugasemdum og frekari 

ábendingum.  Efnislegar breytingar voru engar eftir yfirlestur þeirra en einn 

viðmælenda lagaði orðaröð og málfar í svörum sínum.  Enginn gerði athugasemdir við 

að koma fram undir eigin nafni enda mátu þeir það svo að hvorki sé um viðkvæmt 

viðfangsefni né trúnaðarupplýsingar að ræða. 

 

Til að skerpa á heildarmyndinni og fylla upp í eyður eftir viðtölin og úrvinnslu 

þeirra átti rannsakandi óformlegt símtal við Vigdísi Esradóttur, sem var forstöðumaður 

Salarins í Kópavogi 1998 til 2009.  Í kjölfar símtalsins svaraði hún nokkrum 

spurningum skriflega.  Þá var ítarlegt viðtal við Jónas Ingimundarson, píanóleikara og 

tónlistarráðunaut Kópavogsbæjar, en hann er frumkvöðull og forsvarsmaður Tónlistar 

fyrir alla.   

3.4 Greining gagna  

Til að rannsakandi fengi sem besta mynd af reynslu og upplifun þátttakenda las hann 

viðtölin gaumgæfilega yfir nokkrum sinnum, merkti við þau atriði sem honum þóttu 

mikilvægust (kóðun) og þemagreindi þau eftir hugtökum, innihaldi og atriðum sem 

voru áberandi í máli allra viðmælenda.  Þegar heildarmynd af upplifun og reynslu 

viðmælendanna af Tónlist fyrir alla lá fyrir þróaði rannsakandi greiningarlíkan fyrir 

hvern og einn þeirra (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 290-291).  Upplýsingar úr 

öllum viðtölunum voru síðan flokkaðar saman undir fjórum yfirskriftum.  Þótt þemun 

taki til umfjöllunarefna sem koma fyrir í öllum viðtölunum er sjónarhóll viðmælenda 

ólíkur.  Þau tengjast rannsóknarspurningunum og upplýsingarnar nýtast til þess að setja 

fram heildarmynd af upplifun og viðhorfi viðmælendanna í niðurstöðukaflanum. 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 286).  Niðurstöður þessarar greiningar eru enn 

fremur bornar saman við þær rannsóknir og fræðikenningar sem stuðst er við í 

rannsókninni. 
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3.5 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar  

Eigindlegar rannsóknir eru túlkandi og byggðar á kenningum um að veruleikinn sé 

félagslega skapaður.  Þær byggjast á lýsandi rannsóknargögnum eins og afrituðum 

viðtölum, persónulegum gögnum og opinberum skjölum og skýrslum.  Samkvæmt 

hugmyndum Lincoln og Guba (1985) um hvernig auka megi trúverðugleika í 

eigindlegum rannsóknum er mælt með að rannsakandi gefi sér góðan tíma til að ræða 

við viðmælendur, leggi sig fram um að hlusta gaumgæfilega, lesi yfir viðtöl af mikilli 

natni, gaumgæfi rannsóknargögn og velti niðurstöðum fyrir sér (Sigríður Halldórsdóttir 

og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 218).  Nákvæmni skiptir afar miklu máli og í lok 

hvers viðtals dró rannsakandi saman helstu efnisatriði til gefa viðmælandanum færi á 

að bæta við.  Þetta var mikilvægur þáttur í að tryggja réttmæti rannsóknargagnanna 

(Helga Jónsdóttir, 2013, bls.148).  Eitt grundvallaratriði varðandi réttmæti rannsóknar 

af þessu tagi er að greina gögnin um leið og þeim er safnað til að meta hvort einhverja 

þætti þurfi að kanna betur (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 

223).  Jafnframt þarf að spyrja sig hvort viðmælendur teljist góðir fulltrúar þýðisins 

þannig að rannsóknin mæli það sem henni er ætlað að mæla.  Það er mat rannsakanda 

að svo sé í þessari rannsókn.  Viðtölin voru tekin upp og skráð nákvæmlega samdægurs 

og greind í kjölfarið.  Viðmælendur í úrtakinu lýstu upplifun frá mismunandi 

sjónarhornum.  Það er þó óneitanlega vandi við þessa rannsókn að verið er að rannsaka 

fyrirbæri og upplifanir sem áttu sér stað yfir langt tímabil og síðast fyrir fjórum árum.  

Það er langur tími, sérstaklega í lífi unglinga, og þetta þurfti rannsakandi að hafa í huga 

við gagnasöfnun og úrvinnslu gagna.  Allir viðmælendur þekktu til rannsakanda en 

hann gerði þeim öllum sérstaka grein fyrir eigin reynslu og bakgrunni í þessu verkefni 

(Svanborg Meyvant, 2008). 

3.6 Trúnaður, siðferðileg álitaefni og meðferð gagna 

Í upphafi rannsóknarinnar var leitað eftir samþykki viðmælenda og þeim gerð grein 

fyrir því hve þátttaka þeirra væri mikilvæg rannsókninni.  Voru þeir beðnir um að gefa 

sér góðan tíma til að svara spurningum og liggja ekki á skoðunum sínum.  Var þeim 

heitið trúnaði og að þeir fengju tækifæri til að lesa viðtölin yfir þegar vinnslu þeirra 

yrði lokið og koma með athugasemdir eða lagfæringar ef þess væri óskað.  Engin 

álitamál komu upp við úrvinnslu gagna og engar efnislegar breytingar voru gerðar við 

yfirlestur, utan að einn viðmælandi breytti orðalagi á nokkrum stöðum.  Enginn óskaði 

trúnaðar um framlag sitt eða nafn. 
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3.7 Staða rannsakanda 

Rannsakandi er mjög tengdur viðfangsefninu Tónlist fyrir alla í Kópavogi þar sem 

hann sá um að skipuleggja alla tónleika, var tengiliður milli tónlistarmanna og skólanna 

og hafði áhrif á val á tónlistaratriðum.  Auk þessa hefur rannsakandi kennt tónmennt í 

grunnskóla í Kópavogi í fjóra áratugi og hefur sterkar skoðanir á almennu 

tónlistaruppeldi.  Þekking rannsakanda og reynsla er honum mikill styrkur og ætti að 

vera rannsókninni til framdráttar.  Hann lagði höfuðáherslu á að leggja til hliðar 

fyrirfram gefnar hugmyndir.  Hann var stöðugt á varðbergi gagnvart því að vera 

leiðandi í spurningum.  Einnig forðaðist hann eins og framast var unnt að eigin viðhorf 

kæmu fram í viðtölum og var á verði gegn þeim áhrifum sem hann gæti haft á 

þátttakendur í rannsókninni.  Þá leitaðist hann við að gæta fyllsta hlutleysis við 

greiningu gagna.  Ekki er þó loku fyrir það skotið að aðkoma rannsakanda að Tónlist 

fyrir alla hafi haft áhrif á viðmælendur sem eru því óvanir að sjá hann í hlutverki 

fræðilegs rannsakanda.  
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4 Tónleikar og tónlistaruppeldi 

Fyrstu tónleikarnir sem vitað er um á Íslandi voru haldnir 1876, en þá lék 

Lúðurþeytarafélag Reykjavíkur fyrir bæjarbúa.  Áratug síðar voru tvær lúðrasveitir í 

Reykjavík og um tíma störfuðu tvær hljómsveitir hér á landi undir stjórn danskra 

fiðluleikara.  Á árunum 1930-1950 urðu mikil umskipti í tónlistarsögu og 

tónleikahaldi Íslendinga.  Ríkisútvarpið hóf göngu sína og mótaði tónvitund 

landsmanna og kennsla í hljóðfæraleik hófst við Tónlistarskólann í Reykjavík.  

Íslenskir tónlistarmenn sneru heim eftir nám í erlendum tónlistarháskólum og hófu 

metnaðarfullt uppbyggingarstarf með dyggri aðstoð erlendra tónlistarmanna, sem 

margir höfðu flúið stríðsátökin í Evrópu.  Áður en langur tími leið var hægt að hlusta 

á orgeltónleika í Reykjavík, óperettur, messur, óratoríur, blandaða kóra, karlakóra og 

fjölda einsöngvara og einleikara.  Hvert stórvirki tónbókmenntanna á fætur öðru var 

flutt við frumstæðar aðstæður.  Tónlistarfélagið stóð einnig fyrir tónleikum með 

heimsfrægum listamönnum sem það hafði forgöngu um að fá til landsins (Gunnar 

Egilsson, 2004).  

 

Enn lifir arfleifð þessara frumkvöðla góðu lífi meðal landsmanna og fáar þjóðir eru 

jafn duglegar að halda tónleika og sækja opinbera tónleika og Íslendingar. Samkvæmt 

könnun sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði 2009, fóru 52,2% karla og 

64% kvenna á tónleika (Menningarvogin, 2010).  Fram kemur í bók dr. Ágústs 

Einarssonar, Hagræn áhrif tónlistar að hvað aðsókn áhrærir bera klassískir tónleikar 

höfuð og herðar yfir aðra tónleika eða alls 55%. (Ágúst Einarsson, 2012).  Frá því að 

Sinfóníuhljómsveit Íslands flutti í Tónlistar- og ráðstefnuhúsið Hörpu, hefur 

tónleikagestum fjölgað mikið (Greipur Gíslason, 2015).  Hljómsveitin hefur lagt 

áherslu á að ná til ungs fólks og fjölbreytts hóps m.a. með tónleikum þar sem vinsælar 

hljómsveitir flytja tónlist sína með hljómsveitinni.  Má þar t.d. nefna 

þungarokkssveitina Skálmöld, en húsfyllir var í Eldborgarsalnum á þrennum tónleikum 

og fengu tónleikarnir íslensku tónlistarverðlaunin sem Tónlistarviðburður ársins 2014 

(Jóhann Óli Eiðsson,  2014).  Sinfóníuhljómsveitin er einnig þátttakandi í 

tónlistarhátíðinni Airwawes þar sem hún hefur unnið með mörgum upprennandi 

tónlistarmönnum.  Í Gallup-könnun frá því í október 2014 kemur fram að 44% fólks á 

aldrinum 18 til 34 ára sóttu tónleika Sinfóníunnar á árunum 2011 - 2014.  Inni í þessari 

tölu eru líklega tónleikagestir á skólatónleikum en nemendum úr framhaldsskólunum er 

reglulega boðið á tónleika sveitarinnar (Greipur Gíslason, 2015).  
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4.1 Æskulýðstónleikar  

Árið 1946 bryddaði Tónlistarfélagið upp á þeirri nýbreytni að efna til 

æskulýðstónleika í Trípolileikhúsinu.  Í Morgunblaðinu frá 17. nóvember 1946 má 

lesa eftirfarandi: 

 

Meðan stjórnarvöldin, barnaverndarnefndir, heilbrigðis-

nefndir, lögregla og hvers konar önnur „völd“ í landinu velta 

vöngum og segjast ekkert vita hvað eigi að gera fyrir æsku 

þessa bæjar, sem sje á hraðri leið, beint í hundana.  Gangi um 

með ólæknandi jazz dellu, brennivínsþorsta og ærsl á 

almannafæri, jórtrandi tyggigúmmi og hrópandi skæting í 

náungann, tilkynnir Tónlistarfélagið ósköp látlaust, að það 

ætli að halda hjer 10-12 æskulýðstónleika á næstu 12 

mánuðum og kenna ungmennum höfuðstaðarins, að læra að 

meta verk hinna sígildu meistara tónlistarinnar (Víkverji, bls. 

6). 

 

Viku seinna var viðtal í sama blaði við fiðlusnillinginn Emil Telmány, sem kom til 

landsins til að leika á fyrstu æskulýðstónleikum á Íslandi.  Telmány sagði 

æskulýðstónleika mikilsverða í menningu og uppeldi til að glæða listasmekk æskunnar 

í menningarlöndum og hann kvaðst merkja vaxandi áhuga á sígildri tónlist hjá ungu 

fólki.  Verkefnaskráin á þessum fyrstu æskulýðstónleikum á Íslandi „...hefir verið valin 

með tilliti til þess að hún gæfi sem gleggsta hugmynd.... um þróun fiðlutónlistarinnar“ 

(„Æskulýðstónleikar“, 1946, bls.12).  Ekki var kastað til höndum við val á efnisskrána 

en þar eru talin upp átta viðamikil tónverk, m.a. fiðlukonsert Mozarts í A-dúr, Caprice 

eftir Paganini og Symphonia Espanole eftir Lalo.  Í viðtalinu kemur fram að dr. Páll 

Ísólfsson muni mæla nokkur orð fyrir tónleikana og þýða kynningar Telmánys á 

tónverkunum og að: „Mikill áhugi ríkir fyrir tónleikum þessum í bænum og hafa t.d. 

margir foreldra snúið sjer til Tónlistarfjelagsins og vilja tryggja börnum sínum 

aðgöngumiða að öllum tónleikunum þegar í stað“ („Æskulýðstónleikar“, 1946, bls.12).  

Samkvæmt frétt í Morgunblaðinu 6. desember tókust tónleikarnir vel.  

 

Það var dásamlegt að horfa yfir þennan fríða unglingahóp, 

sem hlustaði með athygli, en svo kyrt var meðal áheyrenda, að 

ekki heyrðist stuni né hósti. Þegar hverju verkefni var lokið, 

kvað við lófaklapp, sem sýndi að unglingarnir skildu hvað 

þeir voru að hlusta á og að þeir vildu þakka listamönnunum 

fyrir vel túlkuð verkefni.  Að hljómleikunum loknum gengu 

áheyrendur prúðmannlega út úr salnum.  Þar var enginn 

troðningur, engin óhljóð, ekkert blístur og á gólfi salsins var 
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ekkert brjefarusl eftir sælgætisumbúðir.  Í einu orði sagt, 

hlustendur voru prúð og vel upp alin Reykjavíkuræska 

(Þorbergur Sæmundsson, 1946, bls.8). 

 

Í þessum skrifum endurspeglast viðhorf gríska heimspekingsins, Platon, sem taldi að 

tónlistin væri höfuð uppeldisins og hver sá sem hefði hlotið sómasamlegt uppeldi í 

tónlist yrði góður og gegn maður (Platon, 1997, bls.261).  Þetta hugarfar var ríkjandi 

langt fram á síðustu öld og hefur vafalaust átt sinn þátt í að viðhalda þeirri hugmynd að 

klassískir tónleikar væru fyrir þá sem væru betur settir í samfélaginu (Naremore og 

Brantlinger, 1991, bls. 8). 

 

Margir mætir menn hafa lagt sig fram um að þjálfa börn í að hlusta á tónlist.  

Frægastur þeirra er án efa Leonard Bernstein, en tónleikum hans Young People´s 

Concerts með New York Pilharmonic var sjónvarpað beint á CBS á besta 

útsendingatíma í 14 ár.  Efnisskráin var fjölbreytt, allt frá verkum stóru meistaranna til 

yngri tónskálda og margir ungir og efnilegir tónlistarnemar hlutu eldskírn sína á 

tónleikapallinum undir handleiðslu Bernsteins.  Tónverkin voru hlutuð niður, stef leikin 

og rannsökuð, stefnur og stílar útskýrðir og hljóðfæri kynnt.  Alls urðu tónleikarnir 53 

talsins, frá janúar 1958 til ársins 1972 og nutu mikilla vinsælda.  Þeir voru sýndir í 40 

löndum og m.a. voru nokkrir þættir sýndir á Íslandi.  Bernstein leit á þessa tónleika sem 

köllun um að miðla tónlistinni og kenna börnum að hlusta (“Bernstein, L.”, 2008).  

Tónleikar Bernstein sem sýndir voru í Ríkissjónvarpinu á sjöunda áratugnum eru 

rannsakanda mjög minnisstæðir og höfðu varanleg áhrif á tónlistarlegan þroska hans og 

áhuga, þótt engar mælingar geti staðfest þau orð.  

4.2 Fjölskyldutónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands 

Árið 1961 flutti Sinfóníuhljómsveit Íslands úr Þjóðleikhúsinu í Háskólabíó, „stærsta og 

fullkomnasta tónleikasal bæjarins“ og þá fengu æskulýðstónleikar fastan sess í 

starfsemi hljómsveitarinnar.  Nemendur úr reykvískum skólum fengu einnig tækifæri til 

að mæta á skólatónleika með kennurum sínum á skólatíma en eftir tilmælum 

fræðsluyfirvalda í Reykjavík og skólanna var þessu fyrirkomulagi breytt í apríl 1970.  

Þá voru tónleikarnir haldnir á sunnudegi og þeim börnum sem vildu boðið að koma í 

fylgd foreldra (Háskólabókasafn, 1970).  Guðmundur Jónsson óperusöngvari var 

einsöngvari og kynnir á fyrstu tónleikunum.  Á efnisskrá fjölskyldutónleikanna var m.a. 

verk eftir Benjamin Britten, The Young Person´s Guide to the Orchestra (1946), 
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(Hljómsveitin kynnir sig) sem er nokkurs konar kynningarverk um hljóðfæraskipan 

sinfóníuhljómsveitar.  Mörg önnur tónskáld hafa samið tónlist sem er sérstaklega ætlað 

að ná til barna og vekja áhuga þeirra á tónlist og er því oft á efnisskrá tónleika þar sem 

börn eru í öndvegi.  Má þar nefna Leikfangasinfóníuna eftir Leopold Mozart, sem er 

samin fyrir strengjasveit, óbó, horn, þríhorn, leikfangatrommu, hrossabrest og flautur 

sem líkja eftir söng næturgalans og gauksins og vekur tónverkið jafnan mikla kátínu.  Í 

tónverkinu Pétur og úlfurinn eftir Serge Prokofiev (1936) segja hljóðfærin söguna 

ljóslifandi og stundum ógnvænlega.  Sömu sögu er að segja um spennuverkið 

Lærisvein galdrameistarans eftir Paul Dukas, Söguna af Tobba túbu eftir Georg 

Kleinsinger og Karnival dýranna eftir Saint Saëns, en þar notar tónskáldið ólík 

hljóðfæri til að lýsa einkennum dýra.  Af íslenskum verkum, skrifuð með börn í huga, 

má nefna barnaóperuna Apaspil (1965) sem Þorkell Sigurbjörnsson samdi fyrir 

nemendur í Barnamúsíkskólanum,  Söguna af Dimmalimm (1970) eftir Atla Heimi 

Sveinsson, Ástarsögu úr fjöllunum (2014) eftir Guðna Franzson og Djáknann á Myrká 

(2015) eftir Huga Guðmundsson.  Öll verkin eru skrifuð fyrir sinfóníuhljómsveit.  Frá 

1991 hefur Sinfóníuhljómsveit Íslands verið með tónleikaröð sem er sérstaklega sniðin 

að ungum áheyrendum.  Nú ber hún nafnið Litli tónsprotinn, býður upp á ferna tónleika 

á starfsárinu og nýtur mikilla vinsælda.  Auk þess eru skólatónleikar, þar sem 

nemendur sækja tónleika á skólatíma í Tónlistarhúsinu Hörpu, fastur liður í starfsemi 

hljómsveitarinnar. 

4.3 Þjóðhátíðargjöf Norðmanna og Tónlist fyrir alla  

Á 50 ára afmæli íslenska lýðveldisins 1994 bárust Íslendingum margar góðar gjafir.  

Sú gjöf sem hvað mesta athygli vakti var rausnarleg peningagjöf frá Noregi, en henni 

var ætlað að byggja upp menningarstarf í skólum á Íslandi.  Í bréfi sem Trausti Þór 

Sverrisson, verkefnisstjóri, skrifar til bæjarstjórans í Kópavogi 1995 kemur fram að 

verkefnisstjórn sem menntamálaráðuneytið skipaði, hafi lagt til að gjöf Norðmanna 

verði vísir að öflugu og fjölbreyttu tónleikahaldi í skólum.  Norðmenn buðust til að 

vera til halds og trausts við að byggja upp tónleikahald í íslenskum skólum til að gjöf 

þeirra á lýðveldisafmælinu kæmi að sem bestum notum.  „Fagþekking og reynsla 

starfsmanna Rikskonsertene er starfinu ekki síður mikilvægt en það fé sem Norðmenn 

gefa“ en árangursríkt starf Rikskonsertene í Norge hafði þá víða vakið athygli (Trausti 

Þór Sverrisson, 1997, bls. 4).  Verkefnisstjórnin leitaði til ríkisins og Sambands 

íslenskra sveitarfélaga um að veita verkefninu brautargengi með því að leggja því til 
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fé á móti (Hskjs 11/2011 C/1  3).  Í ársskýrslu verkefnisstjórnar Menntamála-

ráðuneytisins á Íslandi árið 1996 kemur fram að verkefnið, Tónlist fyrir alla, þiggi 

heiti sitt af brautryðjendastarfi Jónasar Ingimundarsonar en fyrstu tónleikar með 

þessari yfirskrift voru á Selfossi árið 1992 þegar bæjar- og skólayfirvöld ákváðu að 

gefa nemendum kost á að hlusta á lifandi flutning tónlistar á tónleikum sem fóru fram 

á skólatíma (Hskjs 11/2011 C/1  2).  Í efnisskrá Sinfóníuhljómsveitar Íslands 

starfsárið 1994 -1995 er þess getið að Jónas Ingimundarson hafi verið aðalhvatamaður 

að Tónlist fyrir alla.  Fram kemur í efnisskránni: 

 

... að tónleikarnir tókust frábærlega vel og vöktu gífurlega 

hrifningu nemenda og allra sem tónleikanna nutu, sem sýndi 

sig best á því að húsfyllir var á öllum tónleikunum.  

Skólayfirvöld Akranesskaupstaðar og Kópavogsbæjar fengu 

áhuga á framtakssemi Selfyssinganna og ákveðið var að 

sveitafélögin þrjú sameinuðust í skipulagðri tónlistarfræðslu 

skólaæsku staðanna undir kjörorðinu Tónlist fyrir alla.  Á 

fyrstu tveim vetrum fræðslu þessarar nutu þúsundir þakklátra 

hlustenda, skólabörn jafnt sem fullorðnir, tónlistarinnar sem 

boðið var upp á og auðsætt var hve mjög hefði verið orðið 

tímabært að gera markvisst átak í því að kynna tónlist (Hskjs 

11/2011 C/1  2). 

 

Fyrsta árið fóru hópar tónlistarmanna í grunnskólana á Akranesi, Selfossi og í 

Kópavogi og ári síðar bættust Grindavík, Keflavík, Njarðvík og Hafnir við.  Kom 

hver tónlistahópur fram 25 - 30 sinnum fyrir misstóra nemendahópa á mismunandi 

aldri.  Alls voru tónlistarmennirnir á þriðja tug og var efnisskráin fjölbreytt.  Leikið 

var á margvísleg hljóðfæri, m.a. horn, fiðlu, selló, flautur, klarínett, óbó, fagott, 

harmonikku, gítar, píanó og allar gerðir af slagverki.  Auk þess voru tónleikar með 

einsöngvurum og kvæðamönnum. Starfsárunum lauk með tónleikum 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands.  Í fyrra skiptið var Listdansflokkur æskunnar með í för 

ásamt einleikara á fiðlu, en ári síðar lék einleikarinn á píanó, auk þess sem barna- og 

unglingakórar sveitafélaganna sungu syrpu með lögum úr Söngvaseið (e. The Sound 

of Music) og nokkur íslensk ættjarðarlög (Hskjs 11/2011 C/1  2).   

 

Verkefnisstjórn Menntamálaráðuneytisins lagði til að tónleikahald yrði með 

svipuðu sniði og verið hafði, fernir tónleikar á skólaárinu fyrir hvert barn.  

Menntamálaráðuneytið lagði 750.000 íslenskar krónur til verkefnisins, Norðmenn 
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350.000 norskar krónur og síðan var gert ráð fyrir að sveitarfélögin greiddu ákveðna 

upphæð með hverjum nemanda sem sótti tónleika (Trausti Þór Sverrisson, 1997, bls. 3).  

 

Auglýst var eftir tónlistarmönnum til að taka þátt í þessu verkefni og voru 11 

hópar valdir úr stórum hópi umsækjenda.  Flytjendur fengu leiðsögn frá fulltrúum 

Rikskonsertene um hvað hafa bæri í huga þegar setja ætti saman góða tónleikadagskrá 

og íslenskir verkefnisstjórar voru einnig þjálfaðir (Trausti Þór Sverrisson, 1997, 

bls.4).  Í kjölfarið var sveitarfélögum á Vesturlandi og Suðurlandi boðið að taka þátt í 

verkefninu til viðbótar við þau bæjarfélög sem fyrir voru.  Þegar til kastanna kom 

reyndist áhugi á samstarfinu svo mikill að ekki var nægilegt fé til að standa straum af 

kostnaði vegna tónleika sem búið var að skipuleggja haustið 1995.  Stórum hluta 

norska gjafafjárins hafði þegar verið ráðstafað til að standa straum af kostnaði við 

heimsókn tveggja tónlistarhópa sem komu frá Noregi og áttu undirbúnings- og 

kynningafundi með íslensku tónlistarmönnunum.  Halli vegna vangreiddra launa setti 

því strik í reikninginn árið 1996 (Trausti Þór Sverrisson, 1997, bls.4).  

  

Í ársskýrslu Tónlistar fyrir alla 1996 kemur fram að það varð verkefninu til happs 

að Danir lögðu eina milljón danskra króna til Tónlistar fyrir alla og 

Menntamálaráðuneytið hækkaði framlag sitt í 1.323.990 kr.  Því var ekkert því til 

fyrirstöðu að hefja starfið af fullum krafti.  Skólaárið 1996-1997 var efnt til 154 

skólatónleika fyrir 9.255 nemendur úr 41 grunnskóla en það var um fjórðungur 

grunnskólanemenda á landinu öllu.  Einnig voru 12 tónleikar haldnir fyrir 2.697 

framhaldsskólanemendur og efnt var til 21 fjölskyldutónleika.  Kostnaður við 

tónleikana var 11.405.485 kr. þar af greiddu sveitafélögin 3.829.790 kr. (Trausti Þór 

Sverrisson, 1997, bls.7).  Í greinagerð verkefnisstjórnar 1996 var lagt til að ríkissjóður 

legði fram fé til að jafna aðstöðumun sveitafélaga og mælst var til þess að samkomulag 

yrði gert milli Menntamálaráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

Tónlistarráðs Íslands um fjárhagslegan grundvöll starfsins svo tryggt yrði að „...vöxtur 

og viðgangur Tónlistar fyrir alla sé fyrst og fremst bundinn atbeina íslenskra 

stjórnvalda þó enn njóti verkefnið um sinn fjár og faglegrar þekkingar Norðmanna“ 

(Trausti Þór Sverrisson, 1997, bls.7).  Gert var ráð fyrir fernum tónleikum skólaárið 

1997-1998 en það gekk ekki eftir.  Skipunartími verkefnisstjórnarinnar hafði runnið út í 

maí 1996 en engar ákvarðanir verið teknar í Menntamálaráðuneytinu um tilhögun 

verkefnisins eftir það.  Verkefnisstjóri hafði því unnið án skriflegs umboðs en með 
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vitund ráðuneytisins allt skólaárið á undan, en ekki var gengið frá endurráðningu hans 

fyrr en í nóvember 1997.  Lá því starfið niðri allt haustmisserið og setti það samstarfið 

og væntingar skólanna í nokkurt uppnám, ekki síst í þeim bæjarfélögum sem höfðu í 

nokkur ár boðið upp á samfellt og reglubundið tónleikahald.   

 

Þótt tónleikahald á vormisseri 1998 hafi gengið vel ákváðu yfirvöld í Kópavogi að 

taka verkefnið Tónlist fyrir alla aftur í eigin hendur.  Bygging Salarins, Tónlistarhúss 

Kópavogs var langt á veg komin og mikill hugur í heimamönnum að taka í notkun 

fyrsta sérhannaða tónleikasalinn á landinu.  Í bígerð voru ýmsir tónleikar og 

tónleikaraðir í þessu nýja húsi og hugmyndir um að skólatónleikar tengdust þeim 

(Þórunn Björnsdóttir, 2015). 

4.4 Rikskonsertene í Noregi 

Rikskonsertene í Noregi voru stofnaðir 1967 og er meginhlutverk þeirra að 

skipuleggja skólatónleika í samvinnu við öll 19 fylki landsins.  Í upphafi miðaðist 

verkefnið við Sandefjord og þrjú nærliggjandi sveitarfélög.  Sömu hljóðfæraleikarar 

fóru á alla staðina með sömu efnisskrárnar og í kjölfarið var lagt mat á árangurinn og 

hvað mætti betur fara.  Þar var lagður grunnur að þýðingarmiklum atriðum við 

skipulagningu og uppbyggingu skólatónleika, aldursdreifingu nemendanna, 

fræðslugildi tónleikanna og fræðsluefni þeim tengt.  Allt eru þetta atriði sem skipa 

enn stóran sess hjá Rikskonsertene (Grimstad Fjeld, 2007, bls. 8).  

 

Öll grunnskólabörn frá 1.-10. bekk í Noregi fá tvær tónleikaheimsóknir á vetri, 

sama hvort þau eru í stórum skóla í bæ eða borg eða fámennum, afskekktum 

sveitaskóla eða á Svalbarða.  Daglega eru 50 - 60 tónleikaheimsóknir víðs vegar um 

Noreg og fjöldi tónleika rúmlega 9 þúsund á ári (Rikskonsertene, 2014 bls. 9). 

Markmiðið er að öll börn, óháð búsetu og menningarlegum eða félagslegum aðstæðum, 

fái að kynnast fjölbreyttri tónlist og menningu í listrænum gæðaflokki.  Það er hlutverk 

Rikskonsertene að standa vörð um norska menningararfleifð og hefðir, en jafnframt að 

stuðla að nýsköpun og tryggja börnum aðgang að tónlist sem markaðurinn hefur ekki 

vilja eða getu til að kynna.  Tónleikarnir eiga að hafa listrænt gildi og uppfræða 

nemendur (Rikskonsertene, 2015). Rikskonsertene eru sjálfstæð stofnun undir 

menningarmálaráðuneytinu og eru á fjárlögum þess.  Starfsemi Rikskonsertene í 

skólum og leikskólum er hluti af innihaldi Den kulturelle skolesekken og hefur 
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stofnunin það hlutverk að skipuleggja skólatónleika.  Fylkisstjórnirnar bera ábyrgð á 

framboði tónleika á hverjum stað og ferðum tónlistarmanna.  Það eru svo sveitarstjórnir 

sem ganga frá samningum um tónleika í skólum en skólarnir bera hver fyrir sig ábyrgð 

á innra skipulagi vegna tónleikahaldsins.  Flestir tónleikar eru haldnir í skólahúsnæði 

en í einstökum tilvikum fara þeir fram í tónlistarhúsum.  Nær öll sveitarfélög landsins, 

eða 99,7% þeirra, eru í samstarfi við Rikskonsertene (Rikskonsertene, 2015).  

 

Tónlistin sem flutt er á skólatónleikunum hjá Rikskonsertene er afar fjölbreytt eins 

og lesa má í ársskýrslu frá árinu 2014 (Rikskonsertene, 2014 bls. 9).  

 

Norsk þjóðlagatónlist       825 tónleikar 

Vísnasöngur        882 tónleikar 

Klassísk tónlist        749 tónleikar 

Klassísk samtímatónlist   1001 tónleikar 

Jass og blús tónlist    1505 tónleikar 

Popp/rokk tónlist   1085 tónleikar 

Heimstónlist      1921 tónleikar 

Óskilgreind tónlist    1218 tónleikar 

 

Á hátíðartónleikum 2013 þegar fagnað var 45 ára afmæli Rikskonsertene sagði Turid 

Birkelund, forstöðumaður: 

 

Verkefnið er frábært. Það tryggir að öll börn óháð búsetu og 

félagslegri stöðu öðlast líflega menningarlega upplifun 

(Rikskonsertene, 2013). 

 

Árlega auglýsa Rikskonsertene eftir tónlistarmönnum til að koma fram á 

skólatónleikum.  Oftast er um að ræða tveggja til þriggja vikna verkefni þar sem 

tónlistarmennirnir ferðast milli skóla og halda allt að þrenna tónleika á dag.  Leitað er 

að listamönnum sem skilja áheyrendahópinn, taka börn alvarlega, geta vakið forvitni 

þeirra og kallað fram virka þátttöku á tónleikunum.  Áhugaverðir umsækjendur þreyta 

áheyrnapróf fyrir valnefnd.  Verkefni sem verða fyrir valinu fá verkefnisstjóra (n. 

producent) sem aðstoðar tónlistarmennina við leikstjórn, kynningar, búninga og aðra 

umgjörð ef þess er þörf og tryggir að hvergi sé hvikað frá listrænum kröfum 

(Rikskonsertene, 2015). 
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Svona viðamikið verkefni kallar á marga starfsmenn.  Í upphafi voru fastir starfsmenn 

Rikskonsertene fimm talsins en 2015 voru þeir tæplega 60 og árlega koma um 800 

tónlistarmenn fram á skólatónleikum.  Auk þess hafa fylkin 19 öll starfsmenn á sínum 

snærum sem annast skipulagningu tónleikanna og annað sem til fellur.  

Skólatónleikarnir hafa mikla þýðingu fyrir afkomu margra tónlistarmanna.  Meðal 

markmiða Rikskonsertene er að hafa frumkvæði að rannsóknum og hafa gott samstarf 

við háskóla og aðra hagsmunaaðila jafnt innanlands og á alþjóðavettvangi.  Á 

heimasíðunni má finna margar áhugaverðar rannsóknarritgerðir sem fjalla um 

skólatónleikana (Rikskonsertene, 2015). 

 

Frá árinu 2011 hefur skólum og nemendum einnig boðist að kynnast listum 

gegnum Den kulturelle skolesekken.  Undir þeirri yfirskrift eru sviðslistir, myndlist, 

kvikmyndir, bókmenntir og menningararfurinn auk tónlistar.  Á hverju ári fá 

nemendur tvær tónleikaheimsóknir auk þess sem boðið er upp á leik- og 

danssýningar, myndlistarsýningar, kvikmyndir, heimsóknir rithöfunda og skálda og 

kynningu á menningararfinum.  Árið 2015 færðist öll umjón með Den kulturelle 

skolesekken yfir til Rikskonsertene (Kulturrådet, 2015).  

 

Norðmenn verja háum fjárhæðum í að efla menningarlæsi barna og auka víðsýni 

þeirra og þekkingu á listum.  Framlag til Den kulturelle skolesekken hækkaði úr 17 

milljónum norskra króna árið 1991 í 167 milljónir árið 2014.  Það þarf ekki að koma á 

óvart að svona umfangsmikið og fjárfrekt verkefni veki umræður og gagnrýni og 

fræðimenn rannsaki árangur þess og gildi.  Í skýrslu Den kulturelle skolesekken – et 

utredningsnotat (2012) er umfjöllun um 20 ólíkar rannsóknir fræðimanna og vísað er í 

sex meistaraprófsritgerðir sem verið er að vinna að.  Í niðurlagi skýrslunnar er skrá yfir 

útgefnar rannsóknir, ritgerðir, bækur og önnur skrif, um 100 talsins, sem beint eða 

óbeint fjalla um Den kulurelle skolesekken (Breivik og Christophersen, 2014).   

 

Starf sem er sambærilegt við Tónlist fyrir alla er víðar um heim en í Noregi. Má 

nefna fjölþjóðlegu samtökin Jeunesse Musicales sem stofnuð voru árið 1945 og hafa 

aðsetur í Brussel.  Í þeim eru fulltrúar frá 47 löndum og er þau stærstu 

menningarsamtökin innan UNESCO.  Á Norðurlöndunum má finna Levende musik i 

skolen (Danmörk), og Konserttikeskus (Finnland) auk Rikskonsertene (Noregur).  
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Mikil þátttaka sýnir þá áherslu sem lögð er á tónlistaruppeldi í skólum (Áshildur 

Haraldsdóttir, 2001).   

4.5 Tónleikahald í Kópavogi og bygging Salarins. 

Á tíu ára afmæli Kópavogs 1965 ákvað bæjarstjórn að veita 0,5% af útsvarstekjum til 

menningarmála og var það mikil lyftistöng fyrir listalífið.  Sérstaklega voru 

bæjaryfirvöld ötul að kaupa listaverk og eignaðist bærinn fljótlega vísi að glæsilegu 

myndlistarsafni sem lífgaði upp á veggi opinberra bygginga í bænum.  Tónlistarskóli 

Kópavogs var stofnaður árið 1963 og Skólahljómsveit Kópavogs var sett á laggirnar 

þremur árum síðar.  Hafa þessar merku stofnanir lengst af séð um hljóðfæra- og 

tónlistarkennslu í bænum.  Tónleikahald var þó fábrotið framan af enda ekkert hús sem 

gat hýst tónleika með góðu móti.  Einstaka tónleikar voru í kirkjum bæjarins, í 

félagsheimilinu eða í íþróttahúsum skólanna (Andrés Kristjánsson og Björn 

Þorsteinsson, 1990).   

 

Lista- og menningarráð Kópavogs keypti glæsilegan konsertflygil árið 1993 og 

þegar Listasafn Kópavogs, Gerðarsafn, var vígt á vordögum ári síðar var hljóðfærinu 

fundinn staður í safninu.  Við vígsluna var boðið upp á fjölbreyttan tónlistarflutning og 

hugsuðu margir tónlistarmenn úr Kópavogi gott til glóðarinnar að halda tónleika í 

glæsilegum húsakynnum, án þess að þurfa að leita til nágrannasveitarfélaga.  

Tónleikahald í bænum tók því mikinn fjörkipp og fyrsta starfsárið voru 27 tónleikar í 

Gerðarsafni auk skólatónleika (Jónas Ingimundarson).  Má fullyrða að þar hafi nýi 

flygillinn skipt sköpum.  Aðstæður í listasafninu voru hins vegar ekki ákjósanlegar til  

tónleikahalds og í greinagerð frá forstöðumanni safnsins árið 1995 kemur fram að 

umstang og kostnaður við tónleikahald gangi ekki upp.  Aðsókn að 

myndlistarsýningum á safninu var mikil og þegar við bættist að yfirleitt var uppselt á 

alla tónleika og oft þurfti að endurtaka þá, varð álagið á húsið og starfsmenn þess of 

mikið (Hskjs 11/2011 C/1 5).   

 

Þegar Listasafnið hafði tekið til starfa var farið að huga að byggingu menningarhúss 

fyrir Tónlistarskólann í Kópavogi, Bókasafn Kópavogs og Náttúrufræðistofu 

Kópavogs.  Áform voru um að í menningarhúsinu yrði einnig 100 manna salur fyrir 

tónlistarskólann.  Jónas Ingimundarson hvatti ráðmenn bæjarins til að hverfa frá þeirri 

hugmynd og byggja þess í stað 300 manna tónleikasal sem nýst gæti bæði 
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tónlistarskólanum og tónlistarlífinu í bænum.  Sú hugmynd fékk byr undir báða vængi 

og í janúar 1999 var Salurinn, Tónlistarhús Kópavogs opnaður með viðhöfn og 

flygillinn eignaðist framtíðarheimili.  Áður en langt um leið var Salurinn búinn að festa 

sig í sessi með um 150 - 170 tónleika á ári, þar sem fram komu fremstu tónlistarmenn 

þjóðarinnar auk fjölda erlendra gesta.  Þar fóru einnig fram skólatónleikar, 

barnakóramót, leiksýningar, uppskeruhátíðir, óperusýningar og fjölskrúðugar 

menningarhátíðir svo fátt eitt sé upptalið.  Tilkoma Salarins og Gerðarsafns gjörbreyttu 

ímynd Kópavogs.  Allt í einu lá straumur listunnenda til bæjarins (Sigurrós 

Þorgrímsdóttir, 2006).  

 

Nemendur fóru að jafnaði þrisvar sinnum á tónleika Tónlistar fyrir alla á hverju 

skólaári.  Fjöldi tónleika fór að miklu leyti eftir stærð tónlistarhópanna sem komu fram 

hverju sinni.  Því stærri sem hópur flytjenda var þeim mun meiri urðu útgjöldin og til 

að vega á móti því þurfti stundum að fækka tónleikum.  Upphaflega komu sömu 

tónlistarmennirnir fram á allt að 25 tónleikum fyrir alla nemendur í öllum skólunum.  

Reyndi það mjög á úthald flytjenda og var því fljótlega horfið frá því fyrirkomulagi.  

Að fenginni reynslu voru tónleikar oftast skipulagðir fyrir hvert stig í einu eða tvö stig 

fengu sama tónlistaratriðið.  Þetta fyrirkomulag jók fjölbreytni og efnisskrá hentaði 

betur aldri og þroska.  Þannig fengu nemendur á yngsta stigi t.d. að hlusta og horfa á 

brúðuleikhús um Pétur og úlfinn eftir Prokofieff meðan unglingarnir hlýddu á Sögu 

hermannsins í flutningi Caput hópsins og leikara sem las söguna.  Þorri tónleikanna fór 

fram í skólunum en þó var kappkostað að nemendur kæmu a.m.k. einu sinni á ári í 

Salinn.  Þótti fara vel á því að nemendurnir fengju tilfinningu fyrir því að tónlistarhúsið 

í Kópavogi væri þeirra hús, þangað ættu þeir erindi og þangað væru þeir velkomnir.  

Það fór vel um nemendur í mjúkum sætum, hljómburðurinn í húsinu er mjög góður og 

flutningurinn á sviðinu skilaði sér sjónrænt til allra.  Sumir tónleikar voru þess eðlis að 

umgjörð þeirra krafðist tæknilegs útbúnaðar sem ekki var til í skólunum, eins og 

ljósabúnaðar, leiktjalda eða hljóðkerfis.  Í öðrum tilfellum voru alls konar búningar og 

leikmunir hluti tónleikanna og stundum var líka leikið á stór hljóðfæri eins og 

trommusett, kontrabassa, marimbu eða hörpu, sem ekki var auðvelt að flytja milli staða.  

Tónlistaratriði erlendra gesta voru nánast alltaf í Salnum.  Þótt almenn ánægja væri 

með skólatónleikana í Salnum vildu nokkrir skólar frekar fá tónlistarmennina út í 

skólana.  Ástæðan var fyrst og fremst fjárhagsleg, því skólarnir þurftu sjálfir að greiða 

rútur fyrir nemendurna.  Þeim sem áttu lengst að fara þótti það mikið umstang, 
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kostnaðarsamt og taka langan tíma að flytja allt að 300 börn og unglinga bæjarhluta á 

milli fyrir 40 mínútna tónleika.  Aðstaðan í skólunum var hins vegar misgóð.  Í 

mörgum tilfellum var matsalur nemenda nýttur fyrir tónleikana og því takmarkaður 

tími til tónleikahalds.  Oft var setið á gólfinu og aðeins hluti nemenda komst að í einu.  

Það kallaði á fleiri tónleika, lengri viðveru fyrir tónlistarfólkið og meiri útgjöld fyrir 

skipuleggjendur.  Oft reyndu aðstæður á flytjendur þegar hóparnir voru stórir og rýmið 

lítið.  Í slíku návígi skapaðist hins vegar oft mjög náið og skemmtilegt samband milli 

tónlistarmannanna og barnanna.   

 

Það var svo í kjölfar hrunsins, þegar öll sveitarfélög leituðu leiða til að draga úr 

rekstrarkostnaði, sem bæjaryfirvöld ákváðu vorið 2011 að hætta með Tónlist fyrir alla í 

Kópavogi.  Þá höfðu um 70 tónlistarhópar spilað og sungið fyrir um 3000 nemendur á 

rúmlega 1200 tónleikum á 18 ára bili.  Í fylgiskjali má sjá skrá um þau tónlistaratriði 

sem flutt voru á skólatónleikum í Kópavogi.  

4.6 Eigum við að spila fyrir alla þessa krakka? 

Heiti þessarar ritgerðar „Eigum við að spila fyrir alla þessa krakka?” er spurning sem 

höfð er eftir balalaikuleikara úr Terem kvartettinum frá St. Pétursborg skömmu áður en 

hann gekk áhyggjufullur inn á sviðið í Salnum, í október 2005. Þar biðu hans yfir 300 

glaðbeittir unglingar á 16. ári.  Kvartettinn hafði komið til landsins til að taka þátt í 

rússneskri menningarhátíð í Kópavogi og hafði spilað víða í bænum við góðan orðstír.  

Þeir félagar létu til leiðast að koma fram á einum skólatónleikum áður en þeir færu af 

landi brott en voru mjög tregir til þess.  Þeir sögðust alls óvanir að leika fyrir börn og 

unglinga og töldu að tónlist þeirra ætti ekkert erindi við vestræna æsku.  Allar áhyggjur 

reyndust óþarfar því frá fyrsta tóni hlustuðu nemendur bergnumdir á tónlistina, hvort 

sem var á sprellfjöruga kósakkadansa eða angurværar vögguvísur.  Þá mátti heyra 

saumnál detta.  Öðrum eins áheyrendum höfðu Rússarnir ekki kynnst og aldrei höfðu 

þeir upplifað aðrar eins viðtökur og að tónleikunum loknum.  Terem kvartettinn kom 

aftur til landsins nokkrum mánuðum síðar og lék þá á tólf skólatónleikum í Salnum við 

mikinn fögnuð allra nemenda og fjölda kennara og starfsfólks. 

4.7 Staða listfræðslu á Íslandi 

Árið 2008 fékk Menntamálaráðuneytið Anne Bamford, prófessor við University of the 

Arts í London, til að gera úttekt á stöðu listfræðslu á Íslandi.  Hún heimsótti 47 
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almenna skóla og sérskóla sem kenna listgreinar og tók viðtöl við 214 einstaklinga.  

Einnig voru sendir spurningalistar í alla leikskóla, grunnskóla, menntaskóla og 

listaskóla.  Svör bárust frá ríflega þriðjungi skólanna.  Rannsóknin laut meðal annars að 

því hvernig listfræðsla væri skipulögð, möguleikum hennar og gæðum og hverjar væru 

helstu hindranirnar.  Staða listgreina í grunnskólum og leikskólum var skoðuð sem og 

listfræðsla utan þessara skóla, einkum í tónlistarskólum.  Einnig var skoðuð sú 

listfræðsla sem nemendum með sérstaka námsörðugleika stóð til boða (Bamford, 

2011).  

 

Niðurstaðan var að listfræðsla á Íslandi væri í háum gæðaflokki, Íslendingar væru 

velviljaðir listum og framtíðarhorfur bjartar.  Þó kom fram að mikill skortur væri á 

tónmenntakennurum í grunnskólum landsins og í mörgum tilfellum standi 

tónmenntakennsla aðeins yngstu börnunum til boða.  Í skýrslunni kemur fram að 

Tónlist fyrir alla hafi:  

 

...náð að brúa bilið milli skóla og skapandi vinnu með því að 

færa atvinnutónlistarmenn og flytjendur í skóla um allt land.  

Að meðaltali fái skólar eina eða tvær heimsóknir árlega.  Þótt 

oftast sé um að ræða stutta heimsókn þá lifa börnin lengi á 

þessum tónleikum samkvæmt því sem foreldrar og kennarar 

segja (Bamford, 2011, bls.82).   

 

Í viðtölum Bamford við skólastjóra komu fram áhyggjur þeirra af því að heimsóknir 

listamanna í skóla og ferðir nemenda á listastofnanir myndu leggjast af vegna 

samdráttar eftir efnahagshrunið.  Sumir töldu merki þess þegar farin að koma í ljós 

vorið 2009 (Bamford, 2011).  Í frétt í Morgunblaðinu kemur fram að skólastjórar búi 

sig undir niðurskurð komandi skólavetur og ljóst sé að einhverjir lausráðnir kennarar og 

leiðbeinendur muni ekki fá endurráðningu.  Einkum muni þetta eiga við sérgreinar eins 

og textílmennt, tónmennt og valgreinar (Björn Jóhann Björnsson, 2009, bls. 6). 

4.8 Menningarstefna stjórnvalda varðandi börn og ungmenni 

Í heimildum, jafnt erlendum sem innlendum, kemur fram að áhrif lista og menningar á 

lífsgæði fólks eru sjaldnast metin til fjár, enda vandfundnar aðferðir til þess 

(Menningarstefna, 2013).  Menningarstarf og menningartengsl séu sterkar undirstöður 

lífsgæða í hverju samfélagi.  Út frá þeirri forsendu sé opinberum yfirvöldum rétt og skylt 

að styðja við menningu og listir.  
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Í mars 2013 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu mennta- og menningar-

málaráðherra um menningarstefnu.  Var það í fyrsta skipti sem íslensk stjórnvöld 

samþykktu heildstæða menningarstefnu fyrir íslenska ríkið.  Síðar sama ár var settur á 

laggirnar starfshópur og honum falið að gera tillögur um aðgerðaáætlun um menningu 

barna og ungmenna á grundvelli hennar (Mennta – og menningarmálráðuneytið, 2014). 

Í menningarstefnunni er víða vikið að þátttöku barna, ungmenna og skólanna í listastarfi.  

Meðal annars kemur fram að framboð á menningu fyrir börn eigi að efla og stuðla að 

þátttöku þeirra og lagt er til að listfræðsla og listkennsla verði efld í skólakerfinu.  Þá á 

að huga sérstaklega að dagskrá fyrir börn og ungmenni m.a. í samstarfi við 

skólastofnanir.  Einnig má nefna það markmið í menningarstefnu ríkisins að samstarf 

listamanna og skóla verði aukið og áhersla lögð annars vegar á frekari möguleika barna 

og ungmenna til að njóta lista og hins vegar á að örva sköpun og gagnrýna hugsun þeirra.  

 

Í leiðarljósum menningarstefnunnar segir: 

Stjórnvöld leggja sérstaka áherslu á að efla menningu barna 

og ungmenna á landinu öllu og stuðla að því að þau séu virkir 

þátttakendur í menningarlífinu.  Menningarstofnanir ríkisins 

og aðrir aðilar sem njóta opinbers stuðnings eru hvattir til að 

skipuleggja dagskrá sína m.a. með börn og ungmenni í huga 

og haga starfsemi sinni þannig að þau eigi greiðan aðgang að 

listum og menningu, óháð efnahag (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2013, bls.10).  

 

Í kaflanum um samvinnu í menningarmálum kemur fram: 

Samstarf listamanna og skóla verði aukið og áhersla lögð 

annars vegar á frekari möguleika barna og ungmenna að njóta 

lista og hins vegar á að örva sköpun og gagnrýna hugsun 

þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, bls.19) 

 

Í kaflanum um lifandi menningarstofnanir segir enn fremur: 

Hugað sé sérstaklega að dagskrá fyrir börn og ungmenni, m.a. 

í samstarfi við skólastofnanir (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið 2013, bls.17). 

 

Það er ekki markmið þessarar rannsóknar að gera úttekt á framkvæmd menningarstefnu 

ríkisins, en benda verður á að upphæðin sem varið er í verkefnið Tónlist fyrir alla hefur 

lækkað jafnt og þétt á síðustu árum.  Aðeins hefur verið unnt að sinna þremur 

landshlutum síðustu tvö ár og lítið verið um tónleika fyrir þéttbýlustu svæðin. 
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5 Viðtöl og greining þeirra 

Í þessum kafla er sagt frá þátttakendunum í þessari eigindlegu rannsókn og greint frá 

niðurstöðum úr viðtölunum.  Viðtöl eru flokkuð í efnisflokka og þemagreind eftir 

hugtökum, innihaldi og atriðum sem voru áberandi í máli allra viðmælenda. 

5.1 Þátttakendur 

Viðmælendur koma allir fram undir réttu nafni.  Þeir voru níu talsins og með ólík 

sjónarhorn á Tónlist fyrir alla.  Björg og Helgi, grunnskólakennarar til 40 ára og 

Guðrún skólastjóri fylgdu nemendum sínum á tónleika öll árin.  Ragna, 

tónmenntakennari var nýútskrifuð þegar hún byrjaði að kenna í Kópavogi og kynntist 

hún verkefninu síðustu þrjú árin sem það var við lýði.  Tónlistarmennirnir, Guðrún 

flautuleikari, Guðni klarínettleikari og Bergþór söngvari, voru í hópi þeirra sem fylgdu 

verkefninu allan tímann og komu oft fram á skólatónleikum í Kópavogi.  Nemendurnir 

Anna Steinunn og Árni Páll komu hvort úr sínum skóla.  Anna hafði farið á tónleika 

Tónlistar fyrir alla frá því í 1. bekk til loka grunnskólagöngu í 10. bekk.  Árni Páll flutti 

í Kópavog 11 ára og sótti fyrstu skólatónleikana í 6. bekk.  Viðtölin voru hljóðrituð og 

skráð samdægurs og viðmælendur fengu síðan að lesa viðtölin og koma með 

ábendingar og leiðréttingar ef þeir óskuðu.  Þá svaraði Vigdís Esradóttir, 

forstöðumaður Salarins, spurningum sem beint var til hennar skriflega.  Frásögn 

Jónasar Ingimundarsonar, framkvæmda- og hugmyndasmiðs þessa verkefnis, er birt 

óstytt. 

 

Björg kennari lærði á hljóðfæri sem barn en hefur ekki haldið þekkingunni við.  

Hún hefur yndi af tónlist og fer oft á tónleika. Hún telur tónlistaruppeldi ákaflega 

mikilvægt.  Hún vann mikið úti á landi sem unglingur og helsta dægradvölin var að 

hlusta á Ríkisútvarpið.  Hún gat ekki valið hvaða tegund tónlistar hún hlustaði á heldur 

hlustaði hún á alls konar tónlist sem hljómaði úr útvarpinu.  Sinfóníur, sígilda tónlist og 

jazzþætti Jóns Múla, þar sem ástríða og væntumþykja umsjónarmannsins smitaðist til 

hlustenda.  Alltaf var beðið með óþreyju eftir Lögum unga fólksins og öðrum 

óskalagaþáttum.  Björgu finnst Tónlist fyrir alla hafa gegnt áþekku hlutverki og 

Ríkisútvarpið gerði á uppvaxtarárum hennar.  Nemendur kynntust fjölbreyttri, krefjandi 

tónlist sem þeir gátu ekki valið sjálfir.  Með því að fá þá til að hlusta á alls kyns tónlist, 

lærðu þeir að kannski var dálítið gaman að hlusta á stelpuna sem spilaði á fiðluna eða 
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manninn sem spilaði á sellóið.  Smátt og smátt gátu nemendurnir lært að meta 

fjölbreytta tónlist.  

 

Helgi lærði ekki á hljóðfæri sem barn en eignaðist gítar á unglingsárunum og hefur 

glamrað á hann síðan.  Hann hefur yndi af því að spila undir söng með vinum og 

vinnufélögum og tekur gítarinn stundum með í skólaferðalög með nemendum sínum. 

Honum fannst fjölbreytnin það besta við Tónlist fyrir alla og flokkar tónleikana í 

tvennt.  Annars vegar tónleika sem höfðuðu til allra og hittu áheyrendur í hjartastað og 

hins vegar tónleika sem voru bara góð kynning á einhverri tónlistarstefnu eða 

straumum.  Hann telur krakkana hafa haft gott af því að kynnast tónlist sem þeir 

hlustuðu ekkert á dags daglega.  Viðhorf kennara almennt sé að hlutverk Tónlistar fyrir 

alla hafi verið að gera nemendur vísari.  Þegar best tókst til hafi tónlistin kveikt áhuga 

nemendanna og þeir eldri úr hópnum hafi farið að leita á netinu og spá í hvar hægt væri 

að nálgast svona músík.  

 

Ragna, tónmennta- og íslenskukennari, er einnig menntuð söngkona.  Hún setur 

m.a. upp söngleik með nemendum í fimmta bekk á hverju ári og er með hljómsveitarval 

fyrir nemendur á unglingastigi.  Henni er það ógleymanlegt þegar hún á barnsaldri 

heyrði Skólahljómsveit Kópavogs leika fyrir utan Kópavogsskóla.  Hún heillaðist af 

tónlistinni og krökkunum sem spiluðu svo vel.  Rögnu fannst Tónlist fyrir alla lífga 

mikið upp á kennsluna þegar hún byrjaði að kenna og nýtti vel það sem í boði var í 

tónmenntatímum.  Henni er mikil eftirsjá í skólatónleikunum og finnst miður að 

Kópavogsbær nýti ekki betur alla þá góðu tónlistarmenn sem eru í bænum og 

tónlistarhúsið glæsilega.  

 

Guðrún, skólastjóri Vatnsendaskóla, hefur ekki tónlistarmenntun en brennandi 

áhuga á jazz- og píanótónlist.  Hún dvaldi nokkur ár í Chicago og hlustaði þar á marga 

glæsilega tónlistarmenn og heillaðist af soul og jazz tónlist.  Hún hefur ræktað áhugann 

eftir að heim kom og fer gjarnan á jazz tónleika.  Engin tónmenntakennsla var í 

skólanum þar sem hún óx úr grasi og tónlistarkennsla var aðeins fyrir þau börn sem 

sóttu nám í tónlistarskólanum.  Henni finnst miður að hafa farið á mis við 

tónlistaruppeldi í æsku.  Hún telur stöðu barna á landsbyggðinni mun betri nú en þegar 

hún var að alast upp.  Guðrúnu finnst tilgangur Tónlistar fyrir alla vera að víkka 
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sjóndeildarhring barnanna og bjóða nemendum upp á upplifun og nýja vídd.  Hún telur 

einnig að verkefnið hafi bætt upp þekkingarleysi hennar.  

 

Bergþór er söngvari og hefur áratuga reynslu af að koma fram á skólatónleikum.  

Fyrstu tónleikarnir voru 1991 en þá fór hann á vegum Reykjavíkurborgar í 

grunnskólana með tveimur hljóðfæraleikurum og sögumanni.  Sagt var frá Wolfgang 

Amadeus Mozart og verk hans leikin og sungin.  Bergþór lærði á fiðlu hjá Sigursveini 

D. Kristinssyni og telur sig hafa búið að framsæknum kennsluaðferðum hans alla tíð.  

Það var Bergþóri opinberun þegar einsöngvarhópur kom í skólann og söng fyrir 

nemendur.  Þá var hann á fjórtánda ári og honum opnaðist nýr heimur.  Hann telur það 

einmitt hlutverk Tónlistar fyrir alla að opna nemendum veröld sem þeir ella fengju 

ekki tækifæri til að kynnast og virkja hæfileika þeirra til að njóta hennar.  Þótt það 

gerist ekki endilega strax þá geti það hæglega gerst síðar.  Bergþór segir umgjörð 

skólatónleikanna hafa breyst mikið.  Framan af voru þeir oft formfastir og hátíðlegir en 

urðu frjálslegri þegar fram í sótti.  

 

Guðrún er flautuleikari og kennir í Tónlistarskóla Kópavogs.  Hún hóf nám í 

píanóleik í Tónlistarskólanum í Reykjavík en skipti 14 ára yfir í flautuna.  Þar lærði hún 

hjá Manuelu Wiesler, sem hvatti hana til að fara í Tónlistarháskólann í Osló.  Þaðan lá 

leið í framhaldsnám til Parísar þar sem hún lauk einleikaraprófi.  Guðrún lék í vinsælu 

tríói ásamt öðrum flautuleikara og gítarleikara og kölluðu þau hópinn Plokkað og 

blásið.  Þau komu reglulega fram á skólatónleikum og kynntu fjölbreytta tónlist fyrir 

grunnskólanemendum í Kópavogi auk þess sem þau ferðuðust út um allt land fyrir 

Tónlist fyrir alla á vegum Menntamálaráðuneytisins.  Guðrúnu er sérstaklega 

minnisstætt þegar hún fór í fyrsta sinn á tónleika hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands, en þá 

stóð Igor Buketoff, sem var stjórnandi hljómsveitarinnar 1964 - 1966, fyrir nokkrum 

barnatónleikum í anda Leonard Bernstein.  Söngkennsla Guðfinnu Dóru í 

Laugarnesskóla hafði líka mikil áhrif á hana á unga aldri og á bernskuheimili hennar 

voru allar listir í miklum metum.  

 

Guðni er klarínettleikari og tónskáld.  Hann byrjaði í Barnamúsíkskólanum, síðan 

lá leiðin í Tónlistarskólann í Reykjavík og enn síðar í framhaldsnám til Hollands.  Hann 

hafði yndi af söng og var í Drengjakór sjónvarpsins í nokkur ár.  Guðni hlustaði mikið 

á útvarp þegar hann var lítill og heillaðist sérstaklega af harmonikkulögunum en honum 
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stóð ekki til boða að læra á það hljóðfæri.  Nú hefur hann loksins látið gamlan draum 

rætast og er farinn að æfa sig á harmonikku.  Hann lék fyrst á skólatónleikum á Selfossi 

1992, þá nýkominn úr námi, og hefur síðan ferðast um allt land og leikið í flestum 

grunnskólum landsins.  Sú reynsla varð til þess að hann fann hjá sér þörf til að dvelja 

lengur á hverjum stað og setti hann á laggirnar fyrirtækið Tóney, sem er vettvangur 

fyrir skapandi tónlist, tónmennt og hreyfingu og skipuleggur m.a. tónlistarnámskeið 

fyrir grunnskóla.  Hann telur Tónlist fyrir alla fyrst og fremst skilja eftir þroskaðri eyru, 

virk hlustun sé ræktuð og nemendum bent á eftir hverju á að hlusta.  

 

Anna, nemandi á lokaári í Menntaskólanum í Reykjavík, hefur alist upp á heimili 

þar sem tónlist er í hávegum höfð.  Hún var í tónlistarnámi samhliða grunnskólanum 

og var öll árin í Skólakór Kársness.  Faðir hennar er mikill tónlistarunnandi og hvatti 

hana til að hafa opinn huga gagnvart allri list, og þora að segja meiningu sína frekar 

en berast með straumnum.  Hún ólst upp við að sækja söfn, á fasta miða á 

sinfóníutónleika og fer í leikhús.  Grunnskólaárin æfði hún líka sund og hún telur það 

hafa gagnast sér vel. Sundæfingar snemma morguns fyrir skóla, síðan skólinn, þá 

tónlistaræfing og  heimanám. Hún telur bæði tónlist og íþróttir hreinsa hugann þannig 

að miklu betur gangi að einbeita sér á eftir. 

 

Árni er 19 ára starfsmaður við grunnskóla, listamaður og rappari sem gefur 

tónlistina sína aðallega út á youtube.  Hann lærði smávegis á gítar þegar hann var lítill 

en frá því hann eignaðist sína fyrstu rappplötu átta ára að aldri hefur hann lifað og 

hrærst í rapptónlist.  Hann segist hafa rekist illa í grunnskóla og man ekki eftir neinum 

tónleikum sem hrifu hann í Tónlist fyrir alla.  Klassísk tónlist hefur aldrei náð til hans 

en hins vegar fannst honum geðveikt að fara á Queen-show í London þegar hann var 

12 ára.   

 

Vigdís var forstöðumaður Salarins, Tónlistarhúss Kópavogs frá stofnun 1998 til 

2009.  Hún er tónmenntakennari að mennt og afar áhugasöm um listkennslu og tónlist.  

Hún telur upplifanir á tónlistarsviðinu veita börnum gott veganesti inn í framtíðina.  

Tónlist fyrir alla hafi þjónað margvíslegum tilgangi og áhrifin verði aldrei mæld til 

fulls.  Hún bendir á bein uppeldisleg áhrif eins og að læra að taka tillit til annarra og 

trufla hvorki aðra tónleikagesti né flytjendur að óþörfu.  Mikilvægt sé að veita börnum 

tækifæri til að kynnast fjölbreyttri tónlist víðs vegar að úr heiminum og kenna þeim að 
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þekkja og greina sundur hljóðfæri og mismunandi tónlistarstefnur.  Hitt sé ekki síður 

mikilvægt að leyfa börnum að njóta fjölskrúðugrar, lifandi tónlistar í samfélagi við 

aðra.  Sú tilfinningalega upplifun sem flest börnin verði fyrir geti reynst þeim 

ómetanleg síðar á ævinni.  

5.2 Greining viðtala 

Viðtölin voru þemagreind og flokkuð í fjóra efnisflokka.  Laut sá fyrsti að undirbúningi 

og eftirfylgni, í öðru lagi efnisskrá og upplifun, síðan að umgjörð og háttsemi og að 

lokum að menntun og þroska. 

5.2.1 Undirbúningur tónleika og eftirfylgni 

Af hálfu viðmælenda kom fram að mikilvægt sé að undirbúa nemendur vel fyrir 

tónleika þannig að þeir viti hvað er í vændum.  Einnig töldu viðmælendur brýnt að 

fylgja tónleikum eftir með umræðum í kennslustofunni eftir tónleikana ekki síst til að 

skiptast á skoðunum, upplýsa og uppræta fordóma.  Hver hafði verið upplifun þeirra, 

hvað hafði þeim fundist um það sem þeir höfðu hlustað á, hvort þeir teldu vandasamt 

að læra á þetta eða hitt hljóðfærið og hvað þeim þætti áhugavert?  Ef svarið var að þeim 

þætti það ekkert sérstakt sem um var spurt þá voru nemendur beðnir að útskýra það 

betur.  Af hverju fannst þér þetta ekkert sérstakt?  Af hverju fannst þér þetta betra 

heldur en hitt?  Eftir næstu tónleika voru nemendur gjarnan spurðir hvernig þeir 

tónleikar hefðu verið miðað við þá næstu á undan og fengnir til að bera þá saman.  

 

Anna segir að einstaka kennarar hafi spurt út í tónleikana eftir þá.  Aðrir hafi bara 

haldið beint áfram í næstu kennslustund og venjubundna kennslu.  Henni fannst 

skemmtilegt að ræða tónleikana eftir á því þá hafi allir farið að pæla aðeins í 

málunum.  Það hefði átt að vera reglan og hún vísar til hliðstæðra dæma:  

 

...maður fer á tónleikakynningu áður en sinfóníutónleikar 

hefjast.  Þá þekkir maður mikið betur tónleikadagskrána og 

tónlistin situr betur í huga manns.  Í  Þjóðleikhúsinu er 

stundum boðið upp á svona spjall eftir sýningu.  Maður man 

miklu meira og pælir meira í sýningunni og það er miklu 

hollara að upplifa viðburðinn þannig. 

 

Í svörum viðmælenda kom fram að tónmenntakennarinn gegnir stóru hlutverki við 

undirbúning tónleikanna og ekki síður við að vinna úr tónleikunum eftir á.  Einhverju 
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sinni fór drjúgur tími í að búa til grímur fyrir tónleika og það hefði skapað 

skemmtilega stemningu í skólunum.  Rögnu fannst sérstaklega gaman að undirbúa 

tónleika þegar hún fékk send sönglög sem hún æfði með nemendum sínum og sömu 

lög voru síðan sungin á tónleikum.  Oft voru þetta lög sem þau þekktu ekki en slógu í 

gegn hjá nemendum.  Hún undirbjó jafnan kynningu áður en farið var á tónleika svo 

nemendur vissu hvað væri í vændum.  Þegar von var á blásarahópi þá kynnti hún 

blásturshljóðfærin áður og svo var rætt um tónleikana í næsta tíma.   

 

Það var gaman að sýna krökkum hvernig hljómsveitir eru og 

að það er verið að spila á alls konar hljóðfæri, ekki bara gítar 

og trommur. Ég nýtti þetta vel í kennslu og sakna þess að 

þetta skuli ekki vera lengur í boði.   

 

Bergþór telur nauðsynlegt að leggja mikið í undirbúning fyrir skólatónleika.  Það 

skipti máli að tónleikarnir heppnist vel og að flytjendur taki þá alvarlega.  

Skólatónleikar séu ekki léttvægir barnatónleikar heldur mikilvægustu tónleikarnir sem 

hægt er að hugsa sér.  Áheyrendur séu fljótir að skynja hvort reynt er að gera vel eða 

hvort kastað er til höndum: 

 

Ég er ekki að segja að maður verði að vera hátíðlegur, það 

getur verið óhátíðlegt og frjálslegt en það verður að vera 

ofboðslega vandað  Mér fannst það mesta ögrunin.  ...Börn eru 

mjög þakklátir hlustendur. ...ég held að það sé verr af stað 

farið en heima setið ef það heppnast ekki vel.  Þess vegna 

finnst mér það svo mikilvægt að þetta sé mjög vandað 

prógramm, það sé mikið lagt í það, svona ekta tilfinning.  

 

Guðni tekur í sama streng og Bergþór, mikilvægast af öllu er að tónleikarnir skilji 

eftir jákvæða minningu hjá nemendum: 

 

Um leið og það þarf að fara sussa eitthvað, ef maður nær þeim 

ekki öðruvísi þá minnkar gleðin – og ef maður þarf eitthvað 

að fara að skammast – það má bara ekki.  Það verður að gera 

þetta þannig að maður nái þeim á músíkinni, á hljóðinu og 

maður verður að vita nákvæmlega hvað maður vill.  Ef þetta 

klikkar í einhver tvö skipti – þá er það farið.  Þetta er 

afskaplega viðkvæmt. 

 

Guðrún er skólastjóri Vatnsendaskóla, nýjasta skólans í Kópavogi.  Við stofnun 

skólans komu hún og nokkrir samkennarar úr öðrum skólum í bænum.  Þau þekktu 

því Tónlist fyrir alla frá upphafi, tóku ástfóstri við verkefnið og gerðu því hátt undir 
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höfði.  Henni fannst tónleikarnir alltaf höfða vel til aldurshópsins sem hlýddi á 

tónleikana hverju sinni.  Guðrúnu finnst kennarar ávallt taka vel á móti gestum inn í 

skólastarfið og þeir endalaust vera tilbúnir að breyta og brjóta upp dagskrána fyrir 

eitthvað spennandi og skemmtilegt sem er í boði fyrir nemendur.  

 

Það var aldrei leiðinlegt.  Stundum var unnið með þetta þegar 

heim í skólann var komið.  Kennararnir tóku kannski eitthvað 

út og tóku þetta inn í ákveðið þema hjá sér þannig að ég er 

alveg viss um að þetta skilaði heilmiklu. Sérstaklega þegar 

það var unnið með tónleikana þegar komið var til baka.  

 

Í hópi tónlistarmannanna voru efasemdaraddir um að undirbúa ætti nemendur mikið 

fyrir tónleikana.  Það sé ekki endilega æskilegt að nemendur hafi hlustað á tónverkin 

eða unnið ítarleg verkefni fyrirfram.  Það geti haft í för með sér að tónleikar hætti að 

koma á óvart og samband flytjenda og áheyrenda missi neistann sem jafnan fylgi því 

óvænta.  Bent var á að um allt land sé mikill skortur á tónmenntakennurum og 

almennir kennarar séu misvel í stakk búnir til að undirbúa tónleika.  Því sé ekki unnt 

að tryggja að fyrirfram ákveðin undirbúningsvinna í skólunum verði árangursrík.  

Best fari því á að treysta  tónlistarfólkinu fyrir fræðsluþættinum.  Hins vegar felist 

fræðslugildi í því að vinna með tónleikana eftir á eins og tónmenntaverkefni í viðauka 

gefur hugmynd um.  Guðrún flautuleikari bendir á að tvíbent geti verið að ætla 

kennurum með mismikinn áhuga og þekkingu að spjalla við börnin um tónlist og 

undirbúa þau fyrir tónleikana.  Það geti verið ágætt að senda dagskrána út fyrirfram en 

æskilegt sé að tónlistarmennirnir sjálfir sjái um kynningu á tónlistinni, tónskáldum og 

hljóðfærum.  Tónlistarhópurinn hennar hafi alltaf haft margar æfingar og fundi og lagt 

mikla vinnu í að undirbúa efnisskrár og þróa þær í takt við tímann til að ná sem 

bestum tengslum við nemendurna.  Um tíma hafi það komið eins og einhver bylgja frá 

skipuleggjendum að tengja ætti tónlistarmennina meira inn í menntunarstarfið og 

undirbúa krakkana betur fyrir tónleikana.  Nemendurnir ættu að vita hvað væri í 

vændum og jafnvel vera búnir að hlusta á tónlistina af diski áður.  Þótt það sjónarmið 

sé að dómi Guðrúnar góðra gjalda vert þá sé ekki síður eftirsóknarvert að detta inn á 

listviðburð án þess að hafa verið á mörgum námskeiðum áður til undirbúnings.   

 

Guðni hefur ekki góða reynslu af því að senda efni á undan sér því oft vill 

undirbúningurinn bregðast þar sem enginn er ábyrgur eða treystir sér til að taka hann að 

sér.  Hann minnist þess að hafa verið með á tónleikum þar sem allir nemendur áttu að 
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vera undirbúnir fyrir tónleikana en þegar á hólminn var komið reyndist það algjört 

klúður.  Það þýði ekki að reikna með eða treysta á að undirbúningsvinna hafi farið fram í 

skólunum.  Hins vegar megi alveg nota smátíma á tónleikunum til að virkja nemendur 

frekar með því að kenna þeim t.d. lítið lag og honum finnst æskilegt að þátttaka nemenda 

sé í formi söngs eða hlustunar. 

 

Mér finnst alltaf ferlega vont ef eitthvert lið fer að klappa í 

takt, ég á erfitt með það því þá dofnar fókusinn.  Mér finnst 

betra að þau skynji taktinn, að ég finni að þau eru með frekar 

en að þau séu að klappa hann.  Mér finnst það ekki þátttaka að 

klappa í takt, þátttaka er meira hlustun en að það þurfi að 

heyrast í þeim sem er að hlusta.  Að syngja með er allt önnur 

þátttaka en að klappa eða stappa eða eitthvað svoleiðis.  

Söngurinn  heldur fókus betur.   

 

5.2.2 Efnisskrá og upplifun  

Af hálfu viðmælanda úr hópi tónlistarmanna kom fram að þeir hafi lagt mikla vinnu 

og alúð í efnisskrána, þar sem uppbygging tónleikanna, lengd og hraði tónverkanna, 

frásögn og útskýringar skipti miklu máli.  Lítið megi út af bregða á skólatónleikum og 

mistök geti verið dýrkeypt.  Nemendahóparnir geta verið misjafnir eftir því hvenær 

dagsins þeir mæta og jafnvel getur vikudagurinn og veðráttan úti fyrir skipt máli.  Við 

því verða tónlistarmennirnir að bregðast.  Mikilvægast er að tónleikarnir veki forvitni 

nemendanna, komi á óvart og hvetji þá til virkrar þátttöku.  Í lok hverra tónleika skipti 

máli að nemandinn hlakki til þeirra næstu.  Fram kom í viðtölum við kennara að 

nemendur hafi jafnan verið fúsir að fara á tónleika og þeim hafi þótt þetta sjálfsögð og 

eðlileg viðbót í skólastarfinu.  

 

Björg segir efnisskrána hafa verið mjög fjölbreytta.  Nemendur hafi ekki komist 

hjá því að hlusta á alls konar tónlist, margt sem þeir hefðu aldrei valið sjálfir.  Með 

því hafi verið farið út fyrir þægindarammann sem sé mjög hollt.  Hún minntist þess að 

nemendum þótti dálítið langdregið á tónleikum með einhverjum 

strengjahljóðfæraleikurum og ræddu þeir eftir tónleikana hve erfitt væri að spila á 

fiðlu.  Sumt fannst nemendunum skemmtilegra en annað.  Þeim þótti t.d. skemmtilegt 

á tónleikum Guðna Franzsonar klarínettleikara og Hunds í óskilum.  Ritvélarlagið og 

söngkonan sem flutti það sló í gegn og sama átti við um Guðrúnu Birgisdóttur 
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flautuleikara og félaga hennar.  Aðalatriðið fannst Björgu að fara á tónleika, 

efnisskráin skipti minna máli.  

Auðvitað fannst þeim kannski þetta léttara, það sem var meira 

grín kannski skemmtilegra.  En ég er ekki viss um þegar upp 

er staðið að það hafi endilega verið það sem stóð upp úr 

heldur bara að fara og hlusta á tónlist....Ég bara held svo 

mikið að við þurfum að kenna börnunum að vera manneskjur í 

samfélagi.  ...Og hugsaðu þér hvað það eru margar stundir í 

lífinu sem það hentar þér að hlusta á tónlist.  Það getur verið 

af því þú ert svo glöð, þig langar að halda partý.  En það getur 

líka verið af því þú ert hrygg, þá langar þig líka að hlusta.  

 

Anna minnist tónleika listamanna frá Argentínu sem börðu trumbur og sveifluðu 

böndum og henni fannst þeir mjög flottir.  Á öðrum tónleikum söng Egill Ólafsson 

við gítarleik.  Hið fyrra þótti mörgum krökkunum asnalegt en hið síðara skemmtilegt 

og flott af því að þar átti í hlut íslenskur listamaður sem var þekktur og vinsæll.  Þá 

var Önnu minnisstæður flutningur á nýrri íslenskri óperu um konu sem var að leita að 

barninu sínu.  Tónlistin var mjög frumleg og nýstárleg og þeir voru sárafáir krakkarnir 

sem fannst hún skemmtileg.  Anna telur það hafa haft áhrif á krakkana að þeim var 

kynnt eitthvað nýtt og framandi. 

 

Mér fannst þetta skemmtilegt framtak því við vorum að 

kynnast einhverju nýju.  Það hefði alveg verið hægt að 

skipuleggja tónleika með skemmtun eða einhverju sem allir 

gátu tengst, klassískri tónlist eða píanóleikara eða söngvara.  

En þú sagðir líkast til ekki við sjálfa þig: já, ég hef heyrt þetta 

áður.  Hér var alltaf eitthvað nýtt á ferðinni, eitthvað sem 

víkkaði sjóndeildarhringinn, sem er alltaf svo gott og það er 

eflaust tilgangurinn með þessu framtaki. 

 

Árni fór fyrst á skólatónleika þegar hann flutti 11 ára í Kópavoginn.  Þá hafði hann 

þegar mótað sér sterkar skoðanir á tónlist og það sem hann hafði ekki brennandi 

áhuga á náði einfaldlega ekki til hans.  

 

Þetta var rosamikið bara skyldumæting.  Maður var ekkert að 

horfa á þessa tónleika út af einhverri ástríðu gagnvart 

tónlistinni.  Þetta var skráð í kladdann og ef maður fór ekki þá 

fékk maður fjarvist.  

 

Vigdís segir efnisskrána á tónleikunum í Salnum hafa verið fjölbreytta og 

framúrskarandi listamenn hafi ávallt verið valdir til tónleikahaldsins:  
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Börnin komu langflest verulega opin og áhugasöm, og ekki 

síður spennt fyrir að fá að upplifa lifandi tónlistarflutning, sjá 

með eigin augum landsþekkta tónlistarmenn, jafnvel fá 

tækifæri til að spjalla við flytjendur, kynnast nýjum 

hljóðfærum og möguleikum þeirra til mismunandi 

hljóðmyndunar, og síðast en ekki síst til að hlusta á tónlist 

sem þau hefðu annars ekki látið sér detta í huga að setja undir 

nálina. 

 

Guðrún flautuleikari, var með í verkefninu frá byrjun og lagði mikið af mörkum við 

undirbúning og útfærslu á verkefninu Tónlist fyrir alla.  Hún segist hafa lært meira af 

fyrsta tónleikamorgninum en öllum hinum samanlögðum.  Flytjendunum hafi legið 

svo margt á hjarta og þeir hafi viljað vinna alla sigra strax.  Alltof mikill tími hafi 

farið í útskýringar og þau talað of mikið.  Smám saman hafi allt orðið fínlegra, verkin 

styttri og hnitmiðaðri.  Að lokum hafi verið ákveðin uppskrift sem þau kunnu svo vel 

og áttu svo gott með að flytja að mikið hefði þurft til að eitthvað færi úr skorðum.  

Efnisskráin þróaðist smám saman og það datt út sem ekki virkaði.  

 

Alltaf leið manni eins og maður væri að byggja eitthvað upp, 

taka þátt í einhverri merkilegri bylgju.  Og að ung börn væru 

að læra að njóta þess að hlusta á tónlist.  Þetta fannst mér allan 

tímann skipta máli. 

 

Guðrún og félagar hennar lögðu áherslu á að kynna alls konar stíla og útskýra 

tónlistina fyrir áheyrendum.  Stundum spiluðu þau á barokkflautur og nemendurnir 

þurftu að hlusta vel.  Þau fluttu líka nútímatónlist, m.a. eftir Misti Þorkelsdóttur, en 

Bach var efstur á blaði og fylgdi þeim eins og rauður þráður gegnum alla tónleika.  

Efnisskráin var endurnýjuð reglulega.  Í lok tónleika voru alltaf spiluð vinsæl lög sem 

börnin þekktu og þá tók gítarleikarinn fram rafmagnsgítarinn.  Áheyrendum  kom á 

óvart að tónlistarmennirnir kunnu líka lög sem voru ofarlega á vinsældarlistum.  

  

Marital var ákaflega duglegur að sprella og tók Bleika 

pardusinn og fór út um allt með skott, batt trefil aftan á sig og 

puðraði í eyrun á börnunum.  Og þau voru ofsalega ánægð og 

vildu tjá okkur það.  Þau tóku, hvað þetta er kallað í 

íþróttunum, þessar fellur, bylgjur.  Það fannst okkur ofsalega 

fyndið. 
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Guðni telur að tímasetningar og val á tónlistinni hafi mikið að segja þegar halda á  

athygli nemendanna.  Betra að efnisskráin sé of stutt en of löng, það sé betra að 

nemendurnir vilji heyra meira en að þau spyrji hvort þetta sé ekki að verða búið. 

 

En svo má ekki gleyma að músíkklukkan er allt örðuvísi en sú 

sem tikkar.  Hæg músík þolir miklu meiri tíma á klukkunni 

heldur en hröð músík.  Hröð músík eyðir tíma miklu hraðar.  

Meðan þú ferð inn í hæga músík þá geturðu verið að synda í 

henni í nokkrar mínútur og þér finnst enginn tími hafa liðið.  

Upplifunin á frekar að vera - mig langaði að hafa lengri tíma - 

þá er meiri von að þau vilji koma aftur að hlusta.   

 

Viðmælendur eru sammála um að skólasamfélagið hafi tekið Tónlist fyrir alla vel.  

Björg telur að viðmót kennara og starfsfólks hafi verið jákvætt og aldrei hafi hún 

heyrt nokkurn kvarta yfir því að þurfa að fara á tónleika þótt stundum hafi fylgt því 

vesen, ekki síst ef farið var úr skólanum.  Það megi ekki gleymast að þetta var ekki 

síður upplifun fyrir starfsfólk og kennara, sem margir voru óvanir að fara á tónleika.  

Helgi er sama sinnis.  

 

Fyrir okkur kennarana var þetta bara hálfgerð veisla - og ég 

sjálfur – ágætlega músíkalskur – fannst bara allt hitta mig í 

hjartað.  

 

Ragna lýsir sömu reynslu af kennarastofunni.  

 

Aðrir starfsmenn og kennarar voru alltaf rosalega glaðir með 

þetta, það voru allir alltaf svo ánægðir með þetta. Fjölbreyttir 

tónleikar og ánægja hjá starfsfólki.  Það eru ekkert allir 

kennarar vanir að fara á tónleika þannig að það var líka 

upplifun fyrir þá. 

 

Vigdís minnist samtala við starfsmenn skólanna sem fylgdu nemendum á tónleika í 

Salnum. 

Þeir skólastjórnendur og kennarar sem voru svo lánsamir að fá 

að fylgja börnunum á tónleikana virtust ekki síður hafa gaman 

af og margir sögðu mér að þetta væri með því skemmtilegra 

sem þeir gerðu með krökkunum sínum.  

 

Helgi minnist sérstaklega tvennra tónleika, annars vegar með Agli Ólafssyni og hins 

vegar með hljómsveit Björns Thoroddsen.  
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Ég man  hvað mér  fannst það svakalega gaman enda 

landsliðsmenn í hverju sæti og svo var líka svo almenn og góð 

þátttaka allra krakkanna í skólanum.  Mér fannst þetta alveg 

æðislegt. Það var helst að það örlaði á einhverri neikvæðni ef 

það var einhver háklassík sko eða kannski blásaradæmi.  

 

Hann minnist líka tónleika í Salnum þar sem boðið var upp á brúðuleikhús og 

nútímatónlist og allir voru búnir að dæma fyrirfram að yrði leiðinlegt. 

 

Svo þegar fólk kom út af þessu og á leiðinni út í rútu þá voru 

allir svo upprifnir og fannst þetta svo æðislegt.  Þetta var svo 

miklu meira en væntingarnar.  Þær voru engar en upplifunin 

var svo mikil.  

 

Guðrúnu flautuleikara, fannst það einstök og skemmtileg upplifun að fara út í skólana 

og fannst alls staðar vel tekið á móti listamönnunum.  Þar voru krakkarnir á 

heimavelli og þá myndaðist meiri nánd og nemendurnir voru ófeimnari við að spyrja 

alls konar spurninga.  

 

Þetta var fínlegt prógramm og það gekk kannski best við 

svona fínlegar aðstæður þar sem ekki var of hátíðlegt.  Ég man 

ekki eftir öðru en okkur hafi verið tekið afskaplega vel og með 

kostum og kynjum.  Það var mikið þakklæti að fá þetta inn.  

Maður sá þreytta kennara og þarna kom einhver upplyfting 

fyrir alla, þetta var viðburður, eitthvað sem braut upp og 

gladdi.   

5.2.3 Umgjörð og háttsemi 

Umgjörð tónleika skiptir miklu máli og viðmælendum fannst upplifunin ólík eftir því 

hvort farið var á tónleika utan skólans eða í skólanum.  Flestum fannst hátíðlegra að 

fara á tónleika í Salnum.  Eftirvænting fylgi því jafnan að ferðast með rútu eða fara 

gangandi á tónleika úti í bæ umfram það að fá tónleika í skólann.  Helgi segir að ríkt 

hafi meiri eftirvænting og verið hátíðlegra að fara í Salinn þótt að vissu leyti hafi verið 

þægilegra að hafa tónleikana í skólanum:  

 

Eftir að þetta fór að vera reglulegt þá fór fólk að taka þessu 

eins og sjálfsögðum hlut og þetta var bara eins og hver önnur 

menntun.  Það fannst mér gott.  Fólk fór bara og var glatt og 

kom til baka.  Og þó eitthvað hefði ekki hitt mann í hjartað þá 

var þetta bara kennslustund.  Það er ekki alltaf rosa gaman eða 

svoleiðis.  En það kom aldrei moment að þau vildu ekki fara 

eða segðust ekki nenna á þetta.  Það upplifði ég aldrei.   



 

  
62 

 

Önnu fannst listamönnunum alltaf sýnd virðing, hvort sem tónleikarnir fóru fram í 

skólanum eða Salnum og nemendur sýna að þeir kunnu að meta að komið var til 

þeirra.  Hún man ekki eftir fíflagangi eða tónleikum þar sem ekki var góð þögn og 

gott klapp.  Hún tengir góðar undirtektir við öflugt kórstarf í skólanum: 

 

Ég hugsa að nemendur úr mínum skóla hafi örugglega verið 

aðeins opnari fyrir þessu en í öðrum skólum.  Ég man að 

vinkonur mínar úr öðrum skóla sem voru með mér í sundinu 

voru með allt aðra sýn á þetta heldur en ég. 

 

En henni fannst munur á tónleikum í Salnum og í samkomu- eða matsal skólans.   

 

Bara það að fara á stað þar sem nemendur fá á tilfinninguna 

að það eigi að vera þögn, aðeins hátíðlegra form og þeir fá að 

fylgjast með einhverju sem búið er að leggja mikla vinnu í.  

Eitthvað sem þeir hefðu annars þurft að borga sig inn á.  Mér 

finnst það gefa mjög mikið og gefa þeim kannski þá 

tilfinningu sérstaklega þegar þetta er í Salnum.  En auðvitað 

líka í skólanum.  En samt sem áður þegar tónleikarnir voru í 

skólanum var fyrst og fremst verið að brjóta upp kennslu.  Það 

finnst mér auka einbeitinguna.  En að fara upp í Sal, það var 

meiri viðhöfn, að kenna þeim að koma í tónleikasal og setjast 

og þegja. 

 

Guðrúnu skólastjóra fannst sérlega gaman að fara í Salinn með allan skólann þó svo 

að þau ættu lengst að fara.   

 

Það voru nokkur skipti þegar við vorum á ferðinni í rútu með 

allan skólann og það gekk ljómandi vel og þau voru kát og 

glöð með það að þeim var hrósað fyrir að vera góðir 

hlustendur.  Fannst alltaf svo gaman þegar tónlistarmennirnir 

voru að segja þeim frá hljóðfærinu og láta hljóðfærið tala.  

Það fannst mér gaman og það fyllti upp í mitt þekkingarleysi 

því ég er með enga tónlistarmenntun að baki.  Þetta var bara 

ótrúlega gaman.  Pétur og úlfurinn var einstakt verkefni og 

stendur eiginlega upp úr. Líka Litla flugan og þessi 

Kópavogslög.  

 

Björg lagði alltaf mikla áherslu á hegðun, að nemendur ættu að kunna að haga sér við 

ólíkar aðstæður.  Börnin þurfi að læra að fara í tónleikahús eins og að fara á söfn.  Þau 

þurfi að venjast fjölbreyttu samfélagi og átta sig á að tónlist er mikilvæg á mörgum 

stundum í lífinu, hvort heldur er í gleði eða sorg, fjölmenni eða einsemd.  Þótt alltaf 

væru einhverjir nemendur sem áttu erfitt með að vera kyrrir þá kom í ljós að jafnvel 
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þeir hlustuðu.  Viðhorfið í skólanum skipti líka miklu máli og á hennar vinnustað var 

það mjög jákvætt.  Enginn kvartaði nokkurn tíma yfir þessu framtaki.  Tónlist fyrir 

alla var að hennar dómi líka upplifun fyrir marga kennara sem aldrei hefðu farið á 

tónleika að öðrum kosti.  Björgu fannst skemmtilegra þegar tónlistarmennirnir komu í 

skólann heldur en þegar farið var í Salinn:  

 

Þó finnst mér kannski að það ætti að vera öfugt.  En ég held 

að það sé nándin.  Og það er líka af því að við að fara eitthvert 

þá verður oft þessi spenna og alls konar vesen.  Þú ert á nýjum 

stað, nýjum stólum og þú þarft einhvern veginn að kanna þetta 

allt saman, fikta í öllu. Þarna þarftu að þagga niður í Sigga og 

Jóa og setjast hjá þessum.  En það er líka stundum bara dálítið 

notalegt að setjast niður milli strákanna, þá róast þeir og það 

er til dæmis þægilegra í skólanum heldur en í Salnum.  Ég á 

voða góðar minningar úr salnum í Kársnesskóla þótt ég viti að 

þar er ekkert góður hljómburður.  En það er svona, mjög 

notaleg stemning.  Hann heldur svo vel utan um mann. 

 

Árni fann engan teljandi mun á því að fara á tónleika í Salnum eða í skólanum og í 

báðum tilvikum gilti það sama:  

 

Það var bara að þá fékk maður að sleppa stærðfræði en svo 

þegar tónlistin byrjaði og einhver karl fór að góla eitthvað þá 

slökkti maður á sér.  Ég var ekkert til ófriðar, tjúnaði bara út.  

 

Guðni telur tónleikana hafa mótast mjög af aðstæðum á hverjum stað.  Umgjörð um 

tónleika í skóla sé önnur í miðborginni en í landsbyggðarskóla.  Úti á landi ríki oft 

meiri nánd og minni órói.  Hann fann einnig mun á því hvort nemendur mættu á 

tónleika snemma morguns eða í lok kennsludags.  Einnig er munur að því að leika 

fyrir tónleikagesti sem hafa lagt á sig ferð til að fara á tónleika eða mæta á tónleika í 

skólanum þar sem þeir eru allan daginn:  

 

Þetta var náttúrulega svolítið spes í Kópavoginum að fara í 

Salinn því þá komu börnin til að fara á tónleika.  Þar gilda 

aðrar reglur, því þá ertu kominn gagngert til að hlusta og þá 

gilda önnur lögmál, þá er hægt að fara í meiri konkret músík.  

Það þarf ekki að halda sig eins mikið við efnið, halda athygli 

og fókus eins og í skólunum.   

 

Og lítill hattur getur gert gæfumun. 
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Ég nota enn gamlan grænan hatt til að skapa fókus.  Um leið 

og ég set hattinn upp – jafnvel þótt ég sé í íþróttasal – þá sjá 

þau bara hattinn.  Svona einfaldir hlutir geta skipt rosalegu 

máli, það þarf ekki að vera hattur en eitthvað sem dregur að 

athyglina og heldur henni. Maður finnur það fljótt ef maður 

keyrir svona show nokkrum sinnum og það er einhvers staðar 

þar sem athyglin dofnar þá verður maður að þjappa í það.  

Þetta getur verið breytileg eftir því hvaða tíma dagsins þú ert 

á.  Það er betra að vera á morgnana þegar þau eru úthvíld en 

það getur verið mjög erfitt eftir hádegi.  Þá keyrirðu á allt 

öðru tempói.  

 

Bergþór hélt tónleika í skólum um allt land og talar einnig um mun á aðstæðum: 

 

Það er allt öðruvísi að vera í húsi sem er ætlað til 

tónlistariðkunar en að vera bara í einhverjum sal sem þau eru 

vön að vera í, kannski þar sem þau eru vön að vera óróleg.  Í 

Salnum sátu þau í fínum sætum og voru allt í einu orðin 

merkilegt fólk.  Mér fannst talsverður munur á því en hitt er 

annað mál að stundum út á landi þá upplifði maður í litlum 

hópum ofboðslega nánd, ofboðslega hlustun sem maður getur 

náttúrulega ekki í svona stóru húsi.  Það er munur en hóparnir 

gátu líka verið mismunandi þar.  

 

Guðrún flautuleikari telur aldur tónleikagesta ekki skipta meginmáli. Eini munurinn 

fyrir tónlistarfólkið sé að í Tónlist fyrir alla hafi gefist tækifæri til að endurtaka 

efnisskrána oft og þá gátu tónlistarmennirnir leyft sér að verða svolítið afslappaðri.  

 

Að öðru leyti þá þarf maður að spila hreint, hafa fallegan tón, 

vera geislandi.  Maður gat kviðið fyrir því og sérstaklega 

þegar maður var að koma með nýtt prógramm og var ekki 

alveg viss.  Þá var alveg sami spenningurinn eins og hvaða 

önnur frumsýning sem er.  Þótt það sé á einhvern hátt 

auðveldara þá var það á annan hátt erfiðara því ef við 

myndum ekki gera þetta vel þá yrði ekki auðvelt að spila og 

þá yrði kliður og slíkt.  Sú tilfinning gat skapað álag. 

 

Vigdís segir börnin ávallt hafa komið full tilhlökkunar í Salinn.  Þó svo að 

spenningurinn fyrir að hitta jafnaldra úr öðrum skólum hafi stundum orsakað 

talsverða ókyrrð í upphafi, hafi framúrskarandi flytjendum undantekningarlaust tekist 

að ná athygli barnanna. 
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5.2.4 Menntun og þroski 

Í Menningarstefnu ríkisins er hvatt til þess að börn og unglingar eigi greiðan aðgang 

að listum óháð efnahag.  Nokkrir viðmælendur stöldruðu einmitt við þennan 

mikilvæga þátt.  Í nemendahópnum voru alltaf einhverjir sem hefðu hugsanlega aldrei 

farið á tónleika ef ekki hefði verið Tónlist fyrir alla.  Helgi segir: 

 

Við fórum á tónleika hjá sinfóníunni og það er kannski bara í 

eina skiptið sem sumir hafa upplifað það að sitja í sal og 

hlusta á sinfóníuhljómsveit, sem er svolítið stór upplifun fyrir 

mann. 

 

Anna telur að Tónlist fyrir alla hafi þroskað krakkana og gert þá víðsýnni.  Henni 

finnst mikilvægt að nemendur, sem hafa aldrei fengið tækifæri til að fara á tónleika, 

fái að upplifa eitthvað sem þeir myndu líklega ekki hafa prófað að öðrum kosti. 

 

Margir krakkar búa við þannig aðstæður, að þeir hafa ekki 

efni á að fara í leikhús eða hvað sem það er þá gefur þetta 

þeim færi á að gera eitthvað sem þau myndu líklega ekki hafa 

prófað annars og hefðu aldrei kynnst að öðrum kosti.  Hér er 

kostur í boði þó þau þykist ekki neitt sérstaklega hrifin.  En 

eftir á að hyggja þá held ég að þau minnist þessarar lífsreynslu 

alla ævi. 

 

Björg telur alla fjölbreytni í skólalífinu til góðs og mikilvægt að kynna börn fyrir ýmsu 

sem þau leita ekki að sjálf.  Þjálfun og menntun felist í að takast á við hluti sem ekki 

eru alltaf eins og það bæti frammistöðu á öðrum sviðum.  Henni finnst mikið vanta í líf 

þeirra sem ekkert vita um tónlist.  Spurð hvort hún hafi orðið vör við fordóma hjá 

börnunum t.d. þegar ástralskir frumbyggjar og grænlenskir trommuleikarar komu fram 

segir hún: 

Já, þeim fannst það fíflalegt.  Ég veit ekki hvort ég á að segja 

að það séu fordómar en þeim fannst það asnalegt.  Og þá er 

einmitt svo gott að fá tækifæri til að ræða það.  Til dæmis að 

þeirra fyrsta viðbragð við einhverju ókunnugu og framandi er 

að hlæja.  

 

Bergþór telur mörgu áfátt í undirbúningi nemenda fyrir lífið.  Áður hafi Ríkisútvarpið 

gegnt miklu menningarhlutverki og kennt fólki að hlusta en nú sé vaxin úr grasi 

kynslóð sem aldrei hafi hlustað á annað en einhverjar poppstöðvar.  Hæfileikar til að 

njóta tónlistar sem mjög margir búi yfir leysist aldrei úr læðingi:  Það séu ekki síður 

mannréttindi að læra að njóta lista en að læra að lesa og skrifa: 
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Flest af því sem börn læra er mikilvægt en ég held að þau 

græði kannski oft meira á ýmsu öðru í uppeldi heldur en námi 

sem felst í að geta reiknað, lesið eða skrifað o.s.frv.  Hlutir 

sem eru yfirleitt ekki kenndir eins og samskipti, að standa upp 

og tala, læra að tala, kveða að.  Það er svo margt sem er ekki 

tekið almennilega inn í skólakerfið og þar á meðal eru listir 

sem virðast alltaf mæta afgangi.  Ef það er ekki til peningur þá 

er alltaf skorið niður þar.   

 

Björg segir nemendur þroskast mikið við að kynnast einhverju nýju og skrifa um það.  

Það geri námið áhugaverðara:  

 

Ég bara held svo mikið að við þurfum að kenna börnunum að 

vera manneskjur í samfélagi.  Þetta er í rauninni allt spurning 

um samfélagsfræði og mér finnst tónlist vera hluti af þessu.  

Og mér finnst óskaplega mikilvægt að kynna þau fyrir 

einhverju sem þau leita ekki að sjálf.  Ég hefði verið rosalega 

miklu fátækari ef ég hefði ekki lært um alls konar tónlist.  Mér 

finnst vanta svo mikið í okkar líf ef við vitum ekkert um 

tónlist.  Tónlist er alls staðar.   

 

Ragna tónmenntakennari var dugleg að tengja Tónlist fyrir alla við 

tónmenntakennsluna í skólanum sínum.  Henni fannst ómetanlegt að nemendur fengu 

að sjá alvöru hljómsveit og upplifa hvað hægt er að gera flotta hluti með 

hljóðfærunum: 

 

Þetta verkefni á rétt á sér, á eiginlega að vera skylda, mér 

finnst það bara engin spurning. Ég varð rosalega svekkt þegar 

þetta hætti.  Það kemur ekkert í staðinn.  Það er nefnilega 

málið.  Mér fannst þetta svo gott fyrir hljómsveitarkrakkana 

mína að fá að sjá alvöru hljómsveit.  Sjá þá nota öll 

hljóðfærin.  Það er ekki bara rafmagnsgítarinn og bassinn.  

Það er ekkert asnaleg að spila á tréspilin eða eitthvað 

svoleiðis.  Það er verið að nota þetta út um allt.  

 

Anna telur mikilvægt að nemendur fái að sjá sem mest og upplifa sem flest á þessum 

undirbúningsárum áður en farið er í menntaskóla.  Hún upplifði sig stundum utanveltu 

þegar henni fannst hún hafa aðra sýn á það sem var framandi en flestir 

skólafélagarnir:  

 

Ég þorði stundum ekki að segja það sem mér raunverulega 

fannst.  En mér fannst ég samt ekki ein um það.  Sem var gott, 

krakkarnir voru kannski að skilja að það gat verið flott að sjá 
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eitthvað nýtt.  Ekki bara að geta gúglað og hlustað á það sem 

boðið var upp á í félagsmiðstöðinni.  Þau sjá þá alveg að það 

er eitthvað annað til en það sem þau hlustuðu á daglega.  Mér 

fannst það mjög gott við þetta framtak.  Ég held  í heildina séð 

hafi krakkarnir haft mjög gaman af þessum tónleikum, svona 

almennt séð hafi verið mikil ánægja með þetta. 

 

Árni telur rétt að hafa fjölbreytni í skólastarfinu og bjóða nemendum að fara á 

tónleika og aðra listviðburði en telur mikilvægt að þeir hafi val um það hvort þeir 

mæti eða ekki.  Reyndar finnst honum að svo ætti að vera um allt nám: 

 

Þetta er náttúrulega öðruvísi þegar þú ert búinn að þroskast.  

Ef þetta kæmi í dag þá myndi maður kannski hafa áhuga á 

þessu en þegar maður er tólf ára, ofvirkur að hlaupa um 

skólann þá er bara allt leiðinlegt og ömurlegt.  

 

Guðni telur að tónlistin eigi að hreyfa við nemendunum en ekki bara skemmta þeim, 

hún eigi að koma á óvart og vekja með þeim allskonar tilfinningar og kenndir: 

 

Gaman er ekki endilega eitthvað hlægilegt, gaman er 

áhugavert, eitthvað sem heldur athyglinni, vekur forvitni og 

það má líka vera eitthvað hræðilegt.  Þetta eru bara 

tilfinningar og það verður að vera fókus á tilfinningaskalann í 

þessu líka.  Þú byrjar einhvers staðar og svo heldurðu 

athyglinni.  Það má heldur ekki vera of mikið um læti, það má 

ekki ofkeyra því þá er búið að setja væntingastuðulinn 

einhversstaðar.  Það er svo ofboðslega mikið stuð og svo 

kemur annað prógramm sem er ekki með ofboðslega mikið 

stuð og þá fer þetta að vinna á móti sér.  Mér finnst 

mikilvægast að hafa í huga að þetta er bara móment sem á að 

vera eftirminnilegt og á að hafa snert eitthvað, fer inn á 

tilfinningaskalann. 

 

Helgi segir unglingana hafa upplifað hverja tónleika sem einstakan „performans“ sem 

kom og fór.  Gæta verði þess að hafa ekki of marga tónleika, þrisvar á vetri hafi verið 

hæfilegt því annars hefði unglingunum hugsanlega hætt að þykja þeir hátíð: 

 

Ég held að maður geti sagt heilt yfir að krakkarnir hafi haft 

ofsalega gott af þessari kynningu, menningu og svo þessum 

performans.  Og þó eitthvað hafi ekki hitt þig þá fann maður 

að þegar Tónlist fyrir alla átti að vera þá var fólk alltaf tilbúið 

að fara.  Við söknuðum þess þegar þetta hætti, það er eftirsjá í 
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þessu og ég vildi fá þetta aftur.  Þetta var svakalega fjölbreytt 

sem var verið að bjóða upp á.   

 

Guðrún skólastjóri telur það mikilvægan þátt í námi að litlir krakkar venjist því að 

hlusta á ýmis hljóðfæri og sígilda tónlist: 

 

Það er mikil upplifun að fara í Salinn, að koma þangað og 

vera hlustendur og venja þau bara við.  Það er ákveðin 

menntun í því.  Þetta er tækifæri  og það er mikilvægt að gefa 

börnum þetta tækifæri.  Mér finnst það mjög mikilvægt.  Við 

finnum fyrir þessum missi, það fá ekki allir þetta tækifæri. 

Börn eru þakklátir hlustendur og þetta hefur menntunargildi 

fyrir börnin að fá að upplifa og undirbúa sig.  Ég sakna þess 

að þessi viðbót er farin – mér fannst þetta gaman að fá allt 

þetta tónlistarfólk inn í skólana og líka þegar þau voru að fara 

í Salinn, þetta var svo mikið ævintýri.  

 

Guðni telur ávinninginn af tónleikunum kannski koma í ljós síðar á lífsleiðinni þegar 

nemendur heyra einhverja tónlist eða fara hugsanlega á tónleika og átta sig á að það 

sem þau heyra er þeim ekki nýtt:  

 

Það er skemmtilegra þegar þau fatta sjálf. Við erum að búa til 

hljóðfæraleikara í gegnum  tónlistarskólana en þarna erum við 

meira að rækta hlustun, virka hlustun þar sem þú ferð ekki 

bara með þetta bak við eyrað heldur ferð að hlusta.  Það er 

grunnatriði í þessari hugsun og ég er ekki í minnsta vafa um 

gildi þess að fara reglulega í gegnum svoleiðis - þau hlusta 

betur.   

 

Vigdís velkist ekki í vafa um að breytingar hafi orðið á hegðun barnanna.  Í byrjun 

hafi hún stundum orðið vör við nokkra fordóma gagnvart mismunandi tegundum 

tónlistar og þá einkum frá eldri bekkingum: 

 

Við endurteknar upplifanir og vegna þeirrar ómetanlegu 

fræðslu sem listamennirnir miðluðu, oft af sönnum eldmóði 

og brennandi áhuga fyrir verkefninu, dró verulega úr slíkum 

athugasemdum.  Þegar fram liðu stundir sáu krakkarnir sjálfir 

um að sussa á ólátabelgi og þótti ekki annað við hæfi en að 

sýna flytjendum þá virðingu sem þeir áttu skilið og fyllstu 

kurteisi, þó svo að einhverjum hafi ekki líkað öll sú fjölbreytta 

og misflókna tónlist sem forsvarsmenn Tónlistar fyrir alla 

höfðu bæði þekkingu, víðsýni og ekki síst hugrekki til að láta 

miðla til barnanna. 
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Að sögn Guðrúnar flautuleikara sáu flytjendurnir miklar breytingar á tónleikahegðun 

nemendanna, þótt tónlistarmönnunum hafi frá upphafi alls staðar verið vel tekið: 

 

Þetta var algjörlega óplægður akur og ótamið fólk að þessu 

leyti að sitja á klassískum tónleikum, að gerðar væru kröfur 

um hlustun og kyrrð og klapp á réttum stöðum. Þetta sáum við 

taka alveg ótrúlegum breytingum.  Það var einfaldlega 

siðmenning sem var verið að byggja upp.  Það var bara 

svoleiðis.  Auðvitað lærðu þau að fara á tónleika.  Þau lærðu 

að tónleikar eru gaman.  Að tónleikar eru spari. Að á 

tónleikum situr maður kyrr, tekur af sér húfuna, klappar á 

réttum stöðum.  Auðvitað var þetta margs konar uppeldisstarf 

og upplifun og ánægja.  

 

Og Guðrún bætir við: 

 

Og svo einhvern veginn er það gufað upp áður en maður veit 

af.  Og þá eru komin göt aftur og aftur þarf að byggja upp og 

samfellan í náminu glatast.  Hvaða sjálfbærni er það?  Af 

hverju á ein kynslóð ekki að fá það sem önnur fékk?  Þurfa 

útlendingar alltaf að gefa Íslendingum peninga til að þeir geti 

staðið undir sjálfum sér?  Menntamálaráðuneytið fékk norska 

peninga að gjöf fyrir þetta verkefni.  Svo kláraðist sjóðurinn  

 

Vigdís telur rétt að endurvekja Tónlist fyrir alla tafarlaust: 

 

... svo enn fleiri börn þurfi ekki að fara á mis við þann mikla 

og mikilvæga uppeldislega, tónlistarlega, vitsmunalega og 

ekki síst tilfinningalega lærdóm sem ég veit að þau börn og 

kennarar sem tóku þátt í verkefninu urðu aðnjótandi.  

 

5.3 Jónas Ingimundarson og Salurinn, Tónlistarhús Kópavogs 

Jónas Ingimundarson fékk tónlistargáfu í vöggugjöf og píanótíma í fermingargjöf.  Um 

leið og hann gat spilað einföldustu tónsmíð vaknaði hjá honum löngun að láta aðra njóta 

fegurðar hennar með sér.  Jónas hefur skipulagt fjölda tónleika þar sem efnisskráin er 

brotin upp með notalegu spjalli um töfra og margbreytileika tónlistarinnar og þannig 

hefur hann opnað mörgum nýja sýn.  

 

Upphaf Tónlistar fyrir alla má rekja til ársins 1974 en þá stóð Jónas fyrir tónleikum í 

Selfossbíói þar sem spilað var og sungið allan liðlangan daginn fyrir öll skólabörn 

bæjarins.  Svo vel tókst til að Jónas hefur æ síðan litið á það sem skyldu sína að kynna 
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tónlist fyrir börnum.  Ýmislegt var gert næstu áratugi en tímamót urðu1992 þegar Jónas 

fékk skólayfirvöld á Selfossi og Akranesi og í Kópavogi til að sameinast um röð tónleika 

fyrir grunnskólabörn.  Þessi tilraun tókst með þeim ágætum að skólarnir og bæjaryfirvöld 

á hverjum stað ákváðu að áfram skyldi haldið.  Jónas segir hér frá Tónlist fyrir alla í 

Kópavogi: 

 

Í upphafi voru tónleikarnir í Kópavogi í kirkjunum og eftir að Listasafn 

Gerðar Helgadóttur var opnað fengum við þar inni.  Fyrsta árið vorum við 

með tvenna tónleika fyrir 2.000 grunnskólanemendur í safninu og auk þess 

27 almenna tónleika.  Fljótlega kom í ljós að safnið var of lítið fyrir okkur. 

Hundrað manna salur var alltof lítill fyrir Tónlist fyrir alla og á tónleikana 

í Listasafninu komu að jafnaði um 200 manns.  Á þessum tíma voru 

bæjaryfirvöld að kynna hugmyndir um byggingu menningarmiðstöðvar á 

vesturbakkanum, með tónlistarskóla, myndlistarskóla, náttúrugripasafni, 

bókasafni og 100 manna sal sem átti að vera samkomusalur fyrir allar 

þessar stofnanir.  Ég hef spilað í flestum samkomuhúsum landsins og þau 

eiga það sammerkt að hljómburður fyrir tónlist er ófullnægjandi.  Þegar ég 

las að byggja ætti enn einn menningarsalinn og sleppa því að gefa 

hljómburði gaum, fannst mér það mistök.  

 

Það varð því úr að ég pantaði fund með Gunnari Birgissyni 

bæjarstjóra sem tók mér afskaplega vel og hugmyndin um sérhannaðan 

tónlistarsal fór á flug.  Salurinn, 300 manna tónlistarhús með lifandi 

hljómburði, var opnaður í janúar 1999.  Þetta fyrsta alvöru tónlistarhús á 

Íslandi kom Kópavogsbæ á kortið sem menningarstað. Þessi salur er til 

fyrirmyndar hvað alla aðstöðu snertir, ekki síst fyrir skólatónleika.  Það er 

hægðarleikur að tala yfir hópum af öllum stærðum og gerðum og Salurinn 

er gæddur þeim eiginleikum að hann dreifir tónunum jafnt til allra hvar 

sem setið er.  Það þarf ekki hátalara til að tónarnir berist.  

 

Þótt það sé minni fyrirhöfn að fara með tónleika út í skólana er 

aðstaðan þar engan veginn sambærileg.  Nándin er kannski meiri en 

nemendurnir missa af hljómgæðum Salarins og fara á mis við að mæta á 

annan, hátíðlegri stað og sitja í hópi með öðrum en þeim sem þeir hitta 

daglega.  Nýr staður felur í sér áskoranir, kröfu um þroska og hegðun á 

slíkum stöðum.  Til að njóta tónlistar þarf þögn og ákveðnar 

umgengnisreglur gagnvart náunganum.  Þeir eiga ekki síður erindi í Salinn 

sem segjast ekkert hafa gaman af tónlist.  Oft hef ég fengið mikið hrós frá 

fólki sem hafði aldrei farið á tónleika og uppgötvaði eitthvað nýtt þegar 

það kom á tónleika í Salnum.  Í Salnum er kjöraðstaða til að njóta mestu 

menningarverðmæta mannkyns. Þar hafa menn lært að meta sónötur 

Mozarts og sönglög  Schuberts og alls kyns aðra tónlist.  Listnautnin er 

hluti af því sem gerir okkur mennsk, og menningarlífið skilur okkur frá 

dýrunum.  
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Upplifun barna og unglinga af Tónlist fyrir alla var vitaskuld missterk og 

margs er að minnast í þeim efnum.  Til dæmis man ég lítinn hóp 

óstýrilátra unglinga á fyrstu tónleikunum með Kristni Sigmundssyni.  

Kennarar voru augljóslega uggandi um að háttsemi unglinganna færi úr 

böndum og í upphafi tónleika voru þeir með læti og fíflagang.  Sá sem þar 

fór fremstur í flokki var hins vegar sá sem fyrstur stóð upp í lok 

tónleikanna, klappaði af miklum krafti og kallaði ,,meira, meira” við góðar 

undirtektir félaganna.  Hann hreifst.  Á öðrum tónleikum kom lítill snáði 

til Kristins og hvíslaði að honum:  ,,Þú syngur svo fallega að ég fékk tár í 

augun”.  Þessi dæmi eru fjarri því einstök. 

 

Mikilvægast af öllu er að það eru börnin í Kópavogi sem eiga þetta 

hús.  Þau eiga kröfu á að boðið sé upp á það sem best þekkist í tónlist með 

okkar fremsta listafólki.  Þau eiga að fá að læra að njóta þess á sínum 

forsendum og það þarf að matreiða tónlistina handa þeim til að þau geti 

farið með skilninginn, upplifunina og nautnina út í lífið.  Og einir 

tónleikar á 10 ára skólagöngu eru fjarri því að nægja.  Barn lærir ekki að 

lesa ef því er bara hlýtt yfir einu sinni í viku og enginn er heima til hjálpar.  

Allir þurfa að læra og uppgötva.  Í Salnum eru fólgin gríðarleg verðmæti 

sem geta skilað sér til baka í betra og fegurra mannlífi.  Bærinn er búinn 

að byggja þessa frábæru aðstöðu upp og það kostar peninga að reka hana.  

En þegar upp er staðið kostar það enn meira að nýta ekki fjárfestinguna til 

að kenna börnum að meðtaka gildi fegurðar og lista.  
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6 Niðurstöður og ályktanir 

Hér má finna niðurstöður og ályktanir sem rannsakandi telur unnt að draga á grundvelli 

rannsóknargagna.  Ályktanirnar verða reifaðar og settar í samhengi við fræðilegan 

bakgrunn þessarar rannsóknar.  Rannsakanda kom á óvart sá mikli samhljómur sem fram 

kom hjá viðmælendum þótt sjónarhóll þeirra væri mismunandi.  Við val á viðmælendum 

var einmitt lögð áhersla á að leita eftir mismunandi sjónarhornum, kennararnir voru af 

báðum kynjum og kenndu bæði yngri og eldri stigum í mismunandi skólum og 

bæjarhlutum.  Með sama hætti var leitað til nemenda sem höfðu gefið sig að mismunandi 

tegundum tónlistar, þeir voru af báðum kynjum og úr Vesturbæ og Austurbæ.  

Tónlistarmennirnir voru líka hver úr sinni áttinni. 

 

Viðmælendur lýsa almennt ánægju með Tónlist fyrir alla.  Aðeins einn úr hópi þeirra 

var neikvæður í garð verkefnisins en það var nemandi sem flutti í Kópavog þegar hann 

var 11 ára.  Fyrsta tónleikaupplifun hans var í Salnum, þar sem landsfrægur 

óperusöngvari söng aríur og sönglög fyrir nemendur.  Tónleikunum lauk með samsöng.  

Bekkjarsystkini hans höfðu sótt tónleika í fimm ár og voru alvanir tónleikagestir.  Þau 

voru virkir þátttakendur sem kunnu að haga sér á tónleikum og hlusta.  Við þessar 

framandi aðstæður má ætla að nýja nemandanum hafi fundist hann utanveltu og það hafi 

haft áhrif á viðhorf hans til Tónlistar fyrir alla.  Samkvæmt rannsókn Sloboda þróast 

tilfinningaleg viðbrögð við tónlist frá bernsku og mismunandi aðgengi að tónlist hefur 

ráðandi áhrif á hvort einstaklingar verða síðar á ævinni þátttakendur á tónlistarsviðinu og 

njóta tónlistarinnar (Sloboda, 2005).  Sýnt hefur verið fram á að tónlist fer að hafa áhrif á 

sjálfsmynd barna strax við sjö ára aldur (Lamont, 2002).  Einnig hefur verið bent á að 

börn sem fara á mis við hvetjandi og jákvætt tónlistaruppeldi fari að telja sig utanveltu 

og „ómúsíkölsk“ (Knight, 1999).  Þessar rannsóknir renna stoðum undir mikilvægi 

tónlistaruppeldis og að nemendum sé frá unga aldri kennt að hlusta á og kynnast 

fjölbreyttri tónlist.  Þá kemur fram í viðtölunum að kennarar og annað starfsfólk sem 

sótti tónleikana hafi einnig fengið tækifæri til að bæta við þekkingu sína þar sem þau 

kynntust nýrri tónlist og margir fengu tækifæri að sækja tónleika sem þeir hefðu ella 

farið á mis við.  Eins og búast mátti við voru tónlistarmennirnir jákvæðir í garð 

verkefnisins þótt fram hafi komið mismunandi afstaða til aðbúnaðar og undirbúnings 

tónleikanna.  
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6.1 Þemaflokkaðar niðurstöður 

Hér verða helstu niðurstöður og ályktanir flokkaðar undir sömu þemayfirskriftum og í 

kafla 5. 

6.1.1 Undirbúningur og eftirfylgni 

Fram kom hjá viðmælendum að mikilvægt væri að nemendur væru vel upplýstir fyrir 

tónleika þannig að þeir vissu hvað væri í vændum.  Einnig töldu þeir mikilvægt að fylgja 

tónleikum eftir með umræðum í kennslustofunni eftir tónleikana, ekki síst til að skiptast á 

skoðunum, upplýsa og uppræta foróma.  Það má setja í samhengi við menningarstefnu 

ríkisins frá 2013 þar sem lögð er áhersla á menningarlæsi og menningarþátttöku sem 

lykilþætti í menntun barna og unglinga, því það auki þeim víðsýni og umburðarlyndi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 14).  Í rannsókn sem Anne Bamford 

(2012) vann fyrir Den kulturelle skolesekken í Noregi kemur fram að listir eru mikilvægar 

í samfélaginu, sérstaklega fyrir þroska barna og ungmenna.  Niðurstöður sýna að listnám 

bætir námsárangur og styrkir stöðu nemenda félagslega, stuðlar að heilbrigði og velferð, 

eflir samstöðu og örvar áhuga kennara og nemenda.  Bramford telur mikilvægt að hafa í 

huga að þetta eigi því aðeins við að listframboðið sé af viðurkenndum gæðum.  Sé þess 

ekki gætt og óvandað efni borið á borð þá geti það orðið til beins tjóns.  Einn 

mælikvarðinn á gæði í þessu samhengi er gott og náið samstarf milli skóla og stofnana 

þar sem kennarar, listamenn og samfélagið standa saman að framkvæmd verkefnanna.  

Hágæða listfræðsla þurfi að haldast í hendur við reglubundið og samfellt listframboð.  

Ekki dugi að blása til viðburðar einu sinni á ári (Breivik og Christophersen, 2014, bls. 

25).   

 

Miklar umræður hafa verið í Noregi um þátt skólanna í undirbúningi fyrir tónleika.   

Í viðtölum við kennara kemur fram að þeir telji sig oft hvorki hafa þekkingu né tíma til 

að undirbúa þessar heimsóknir.  Kennarar telja sig almennt hafa nóg að gera við að 

uppfylla allar þær skyldur sem námsskráin leggur þeim á herðar.  Þeir telja sig ekki í 

stakk búna til að taka aukalega að sér alls konar utanaðkomandi verkefni sem þeir hafa 

engar forsendur til að sinna almennilega (Grimstad Fjeld, 2007).  Tónlistarmenn hafa 

einnig lýst óánægju sinni yfir því að tónleikar þeirra hafi ekki heppnast sem skyldi því 

skólarnir hafi ekki staðið rétt að undirbúningi (Grynning Mydske, 2015).  Nú hefur Den 

kulturelle skolesekken ákveðið að listamenn sem heimsæki skólana eigi að aðlaga 

listrænan flutning sinn að kennslu- og námsáætlunum skólanna (Jacobsen, 2015).  
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Listamenn eigi að styðja við fræðslu- og menntunarþátt skólanna umfram það sem verið 

hefur.  Samtök listamanna hafa mótmælt þessum áherslum og telja að með þeim sé verið 

að setja hömlur á listina.  Listrænt frelsi listamanna skerðist stórlega ef einungis þeir sem 

geti lagað listrænan flutning sinn að kennsluáætlunum skólanna fái tækifæri til að miðla 

list sinni til nemenda (Egeland, 2015).  

 

Sú umræða sem rannsakandi hefur kynnt sér í Noregi og viðtöl við tónlistarmennina í 

hópi viðmælenda í þessari rannsókn rennir stoðum undir að Tónlist fyrir alla eigi ekki að 

vera hluti af náms- eða kennsluáætlunum skólanna heldur fyrst og fremst til að efla 

víðsýni og menningarlæsi nemenda og auka skilning þeirra og þekkingu á tónlist.  

6.1.2 Efnisskrá og upplifun 

Mat viðmælenda utan eins var að efnisskrá Tónlistar fyrir alla hafi náð til nemenda þótt 

tónlistin væri oft krefjandi og stundum bæði framandi og nýstárleg.  Viðmælendur 

töldu fjölbreytni mikilvæga og nauðsynlegt að tónlistin fari út fyrir þægindaramma 

nemendanna.  Brýnt sé að nemendur hlusti á eitthvað annað en það sem þeir hefðu 

valið sjálfviljugir eða eigi að jafnaði greiðan aðgang að.  Sumt hafi hitt þau beint í 

hjartastað en annað hafi bara verið ágætis kynning og nýstárleg upplifun.  Það kom 

rannsakanda á óvart hve jákvæðir viðmælendur voru í garð þeirrar tónlistar sem ögraði 

mest og gerði hvað mestar kröfur til áheyrenda.   

 

Í 18 ár var boðið upp á reglubundnar tónleikaheimsóknir í Kópavogi þar sem 

nemendur fóru að jafnaði þrisvar á skólaárinu á tónleika.  Samkvæmt kenningum John 

Dewey er samfellan, eða hið reglubundna, forsenda „upplifunarnáms“.  Einstaka 

viðburður hefur ekki sama vægi og það sem endurtekið er.  Allt sem nemandinn tileinkar 

sér af þekkingu og færni, bætist ofan á fyrri reynslu og gerir honum kleift að skilja og 

fást á árangursríkan hátt við aðstæður sem síðar koma upp.  Þannig eykur nemandinn 

þekkingu sína, þroska, skynsemi og siðgæði og færni hans til að takast á við nýjar 

aðstæður og nýtt umhverfi styrkist (Dewey, 1938, bls. 54).  Í viðtölum kom fram að 

nemendur í skólum Kópavogs tóku miklum framförum sem hlustendur og tónleikagestir 

á því árabili sem Tónlist fyrir alla var reglubundið á dagskrá.  
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Í Vegvísi Unesco kemur fram að listnám er forsenda virkrar þátttöku í lista- og 

menningarlífi og er menntun „...þar sem fólk lærir að skilja, meta og upplifa þá listrænu 

tjáningu sem listamenn nota til að kanna og miðla innsæi um hin ýmsu svið mannlegrar 

tilveru og samveru“ (Unesco, 2007, bls. 5).  Jafnframt segir að listnámið verði að vera 

hnitmiðað og að miðla þurfi því yfir langt tímabil.  Prófessor Antonio Damasio talar um 

að í nútímasamfélagi hafi myndast gjá milli vitmunalegs og tilfinningalegs þroska barna 

þar sem skólakerfið leggi of mikla áherslu á bóknám (Unesco, 2007, bls.5).  Í 

viðtölunum voru þau skilaboð skýr að Tónlist fyrir alla hafi hreyft við tilfinningum 

áheyrenda og að sameiginleg upplifun kennara og nemenda hafi haft jákvæð áhrif á 

skólasamfélagið.  Áratuga reynsla rannsakanda sem þátttakanda í kór, kórstjóra og 

tónmenntakennara er hin sama – fátt, ef nokkuð - sameinar fólk betur en sameiginleg 

tónlistarupplifun.  

6.1.3 Umgjörð og háttsemi 

Platon leit svo á að tónlist og tónlistariðkun (hlustun) væri mikilvæg, félagsleg athöfn 

sem hefði samfélagslegt gildi.  Í Tónlist fyrir alla lærðu nemendurnir að tónleikar eru 

bæði upplifun og skemmtun, þar sem oft var farið inn á tilfinningaskalann hjá 

áheyrendum.  Eftir örfá ár fór skólasamfélagið að taka Tónlist fyrir alla sem 

sjálfsögðum þætti í skólastarfinu.  Kennarar og starfsfólk fengu einnig tækifæri til að 

upplifa allskonar tónleika með nemendum sínum og bæta í eigin reynsluheim eins og 

þeir.  Dewey taldi að börn lærðu best með því að öðlast beina reynslu og upplifun.  

Mikilvægt væri að taka listina af stalli og tengja hana daglegu lífi barnanna (Dewey, 

2005). Í menningarstefnunni frá 2013 er einnig vikið að þessum þætti og 

menningarstofnanir ríkisins og aðrir aðilar sem njóta opinbers stuðnings eru hvattir til 

að skipuleggja dagskrá sína m.a. með börn og ungmenni í huga.  Einnig er hvatt til 

þess að menningarstofnanir hagi starfsemi sinni þannig að börn og unglingar eigi 

greiðan aðgang að listum og menningu, óháð efnahag (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2013, bls.10).   

 

Viðmælendur töldu Salinn, Tónlistarhús Kópavogs, hafa sérstöðu.  Þar lærðu 

nemendur gagngert að fara á tónleika og nemendur voru fljótir að tileinka sér að þar 

giltu önnur lögmál en í skólunum.  Þeir settust í mjúk sæti þar sem vel fór um þá, 

hljómburðurinn var góður og allir sáu það sem fram fór á sviðinu.  Slík aðstaða 

auðveldar tónlistarmönnunum að halda athyglinni.  Þegar tónleikar fóru fram í 
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skólunum braut Tónlist fyrir alla upp hefðbundinn skóladag þar sem tónlistarmenn 

komu og fóru eins og hressandi gustur.  Aðrir kostir fylgdu tónleikum í skólunum og 

þar myndaðist oft eftirminnileg stemning og nánd þar sem nemendur sátu í kös á 

gólfinu við fætur tónlistarmannanna.  Nálægðin var til þess fallin að brjóta niður 

múra, nemendurnir fengu tækifæri til að spjalla og spyrja og listamennirnir gátu sýnt 

að þeir voru mannverur af holdi og blóði sem höfðu gaman af að vera í hópi barna. 

6.1.4 Menntun og þroski 

Af viðtölunum verður ráðið að almennt hafi tónleikar höfðað til nemendahópsins og 

nemendur jafnan verið fúsir til að fara á tónleika.  Verulegar breytingar hafi orðið á 

hegðun þeirra eftir því sem reynsla þeirra af tónleikum byggði upp ákveðna háttsemi.  

Við endurteknar upplifanir og vegna fræðslunnar sem listamennirnir miðluðu hafi 

dregið úr fordómum sem einkum hafi gætt hjá eldri nemendum í byrjun.  Þegar fram 

liðu stundir sáu krakkarnir sjálfir um að halda uppi aga innan hópsins og sussa á 

ólátabelgi.  Hjá nemendum situr ekki endilega eftir sú tónlist sem var skemmtilegust 

heldur sú sem gerði mestar kröfur til þeirra.  

 

Fram kom í viðtölum að nemendur hafi rætt upplifanir sínar að tónleikum loknum 

og jafnvel leitað eftir frekari fróðleik á netinu.  Vert er að hafa í huga að þorri fólks 

leggur ekki fyrir sig tónlistarnám heldur nýtur tónlistar einungis með því að hlusta á 

hana.  Það ætti að vera keppikefli grunnskólans að skila út í þjóðfélagið vel upplýstum 

og þroskuðum hlustendum sem geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir um hvað þeir vilja 

hlusta á en láti ekki stjórnast eingöngu af fjöldaframleiðslu menningariðnaðarins og 

því sem hann hampar mest hverju sinni (Walker, 2005).  

 

Þrír viðmælendur í rannsókninni tóku sérstaklega fram að Ríkisútvarpið hefði 

menntað þá  og mótað smekk þeirra og áhuga á fjölbreyttri tónlist.  Það hlutverk hefur 

breyst.  Enginn fjölmiðill nær lengur til allrar þjóðarinnar.  Staða Rásar 1 á 

fjölmiðlamarkaðinum hefur veikst og útvarpið stendur ekki vörð um fjölbreytta tónlist 

eins og áður var og viðmælendur gerðu grein fyrir.  Fjöldi rása útvarpa í síbylju 

dægurtónlist sem engar kröfur gerir til hlustandans og enginn hefur nú með höndum 

það hlutverk sem útvarpið gegndi í tónlistaruppeldi þjóðarinnar.  Gildi tónlistar er 

fyrst og fremst félagslegt og í Tónlist fyrir alla fólust nýir möguleikar í samspili 

sjálfsmyndar og tónlistarneyslu nemendanna.  Viðmælendur nefndu að þeir hefðu 

spjallað um upplifanir sínar af tónleikunum og jafnvel leitað sér frekari þekkingar á 
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netinu.  Margir fræðimenn hafa fjallað um þátt tónlistar í ímynd og sjálfsmynd barna 

og unglinga og hvernig tónlistarsmekkur þeirra hefur áhrif á val á vinum.  Mótun 

félagslegra tengsla og menntun og félagslegt umhverfi hafa líka töluverð áhrif á 

tónlistarsmekk fólks (Hargreaves 1986; Hargreaves, Miell and MacDonald, 2002).   

6.1.5  Samantekt 

Þó finna megi mörg dæmi um árangursríka og vel 

framkvæmda listfræðslu láist oft að setja fram þá fræðilegu 

undirstöðu sem byggt er á eða skrásetja nægjanlega vel 

þann árangur og ávinning sem næst.  Fá dæmi liggja því 

fyrir um rannsóknir á einstaka fyrirmyndar verkefnum sem 

nota mætti til að afla listfræðslu fylgis.  Þessi skortur á 

aðgengilegum upplýsingum er ein stærsta hindrun bættra 

kennsluaðferða, þess að hægt sé að sannfæra 

stefnumótandi aðila, og að listfræðsla fái sinn sess í 

menntakerfinu (UNESCO, 2007). 

 

Þótt Tónlist fyrir alla í Kópavogi sé dæmi um árangursríka og vel framkvæmda 

listfræðslu hefur það ekki nægt til þess að vekja áhuga fræðimanna eða 

framkvæmdaraðila á að rannasaka verkefnið og skrásetja það.  Engin úttekt fór fram 

hjá Kópavogsbæ áður en ákvörðun var tekin um að leggja Tónlist fyrir alla niður í 

kjölfar efnahagskreppunnar 2008.  Slíkt mat hefur heldur ekki farið fram á vegum 

Mennta- og menningarmálaráðuneytisins.  Í samantekt starfshóps Samtaka 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, Menntun í menningargeiranum, kemur fram að í 

mörg ár hefur ríkt óvissa um fjárveitingar til Tónlistar fyrir alla á landsvísu og 

verkefnið hefur ekki fengið fastan sess í fjárlögum.  Grundvöllur Tónlistar fyrir alla 

hefur því verið óöruggur og framlög, þegar þau loksins koma, hafa lækkað milli ára.  

Á sama tíma hefur svigrúm skólanna til að greiða fyrir heimsóknir tónlistarmanna 

minnkað (Skúli Helgason o.fl., 2014, bls. 16).  Framlag til Tónlistar fyrir alla nam á 

árinu 2015 tveimur milljónum króna á fjárlögum og þremur milljónum króna frá 

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu.  Til að ná til allra grunnskólabarna landsins 

þarf að margfalda þessa upphæð (Elfa Lilja Gísladóttir, 2015). 

 

Þótt niðurstöður í skýrslu Anne Bamford frá 2011 um stöðu listfræðslu á Íslandi 

séu jákvæðar þá eru blikur á lofti.  Í samantekt starfshóps Samtaka sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu kemur fram að ýmsir hafa áhyggjur af stöðu listgreina innan 

grunnskólans, bæði fagfélög og listamenn.  Bandalag íslenskra listamanna hefur 

margítrekað áhyggjur sínar vegna bágrar stöðu tónmenntakennslunnar.  Menntaða 
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tónmenntakennara skortir um allt land og það kemur bæði niður á tímamagni og 

gæðum kennslunnar.  Síminnkandi hlutur listgreina í menntun kennara og minnkandi 

aðsókn í kennaranám valda einnig áhyggjum.  Í tillögum að aðgerðaráætlun um aukið 

samstarf sveitafélaganna er talað um „...samhæfða nýtingu skapandi verkefna á borð 

við Tónlist fyrir alla, Listamenn í skólum og Skáld í skólum“ (Skúli Helgason o.fl., 

2104, bls. 4).  Lagt er til að sveitarfélögin taki þátt í því að „...móta önnur álíka 

verkefni í fleiri listgreinum, í samstarfi við fagfólk skapandi greina og sérstök áhersla 

verði lögð á að tengja slík verkefni við skipulagt skólastarf og virkni barna og 

ungmenna í skólum“ (Skúli Helgason o.fl., 2104, bls. 4). 

 

Í rannsókn Eggerts Björgvinssonar, Stjórnsýsla tónlistarkennslu í grunn- og 

tónlistarskólum kemur fram að kannanir sem Menntamálaráðuneytið hefur gert á 

tónmenntakennslu frá árinu 1984 sýni allar sömu niðurstöðu „...að skortur sé á 

menntuðum kennurum, skortur sé á heildstæðu námsefni og að stór hluti nemenda fái 

ekki lögboðna kennslu.  Því vekur það athygli rannsakanda að ekki sé að finna hjá 

ráðuneytinu áætlun um viðbrögð við þessari stöðu“ (Eggert Björgvinsson, 2013, 

bls.53).   

 

Í rannsókn Helgu Rutar Guðmundsdóttur, Útbreiðsla tónmenntakennslu, aðstæður 

og viðhorf, kemur fram að 80% grunnskóla bjóða upp á kennslu í tónmennt.  

Algengast er að nemendur í 1. – 4. bekk fái tónmenntakennslu en eftir 5. bekk dregur 

stórlega úr námsframboði (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008).  Þá vekur athygli að 

40% þeirra skóla sem kenna tónmennt reynast ekki hafa sérstaka kennslustofu fyrir 

námsgreinina.  Formaður Samfoks segir að vegna landlægs skorts á 

tónmenntakennurum séu þess mörg dæmi að skólastjórar úthluti þessum tímum til 

almennra kennara og víða séu þessir tímar notaðir í eitthvað annað („Fjöldi 

grunnskólabarna án tónmenntakennslu“ , 2002).  Það sem hér hefur verið rakið bendir 

til þess að almennt tónlistaruppeldi í grunnskólum landsins eigi undir högg að sækja 

og endurmeta þurfi áherslur. 
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6.2 Svör við rannsóknarspurningum 

 

1.  Hvert var hlutverk Tónlistar fyrir alla? 

2.  Hvaða áhrif hafði Tónlist fyrir alla á skólasamfélagið? 

3. Hvaða áhrif hafði Tónlist fyrir alla á þróun tónlistarlífs og tónleikahalds 

Kópavogi? 

 

Rannsóknin sem gerð er grein fyrir í þessari ritgerð er viðleitni til að svara 

rannsóknarspurningum um hlutverk og áhrif Tónlistar fyrir alla í Kópavogi, leggja 

mat á árangur verkefnisins og setja það í fræðilegt samhengi.  Draga má þá ályktun að 

Tónlist fyrir alla í Kópavogi hafi gegnt því hlutverki að stuðla að jöfnuði.  

Nemendum, sem bjuggu við mismunandi félagslegar aðstæður og áttu misgreiðan 

aðgang að tónlist var gert kleift að kynnast fjölbreyttri, vandaðri og nýstárlegri tónlist í 

flutningi bestu tónlistarmanna.  Rannsóknir fræðimanna benda til þess að 

tónlistaruppeldi af þessum toga frá unga aldri geti orðið hvati og þannig greitt götu 

þess að börn fái til framtíðar notið þeirra lífsgæða sem felast í tónlistarþátttöku.  Hvað 

áhrifin á skólasamfélagið snertir þá fengu kennarar og aðrir starfsmenn sams konar 

tækifæri til þess að kynnast og njóta tónlistar eins og nemendurnir.  Niðurstöður benda 

til þess að þeir hafi margir tekið Tónlist fyrir alla fagnandi og notað tækifærið til að 

leiða kennslu og umræðu við nemendur inn á brautir sem ella hefðu ekki verið farnar.  

Með sama hætti fengu tónlistarmenn tækifæri til að kynnast áheyrendum frá unga 

aldri, vekja áhuga þeirra og hafa mótandi áhrif á smekk þeirra og skilning.  Hvað 

þróun tónlistarlífs og tónleikahalds í Kópavogi snertir þá deilir rannsakandi skoðun 

Jónasar Ingimundarsonar á því að Tónlist fyrir alla hafi átt beinan þátt í því að 

bygging Salarins í Kópavogi hlaut brautargengi og að svo víðtæk sátt varð um hana.  

Leiða má rök að því að reglulegar tónleikaferðir um 3.000 grunnskólanema hafi haft 

jákvæð áhrif á viðhorf foreldra og annarra bæjarbúa til byggingar hússins.  Salurinn 

varð ekki að pólitísku þrætuepli.  Með Salnum gjörbreyttist aðstaða til tónleikahalds í 

bænum og hann hefur haft víðtæk áhrif á þróun tónlistar og tónleikahalds í Kópavogi 

og víðar á höfuðborgarsvæðinu. 
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7 Lokaorð  

Tónlist fyrir alla í Kópavogi var viðamikið verkefni þótt það hafi hvorki verið 

kostnaðarsamt né hlotið mikla umfjöllun.  Erlendar rannsóknir og fræðiskrif sem 

vitnað er til um áhrif og gildi tónlistaruppeldis, tónlistarhlustunar og tónlistarþátttöku 

gefa svo sterkar vísbendingar og skýra leiðsögn að svo virðist sem byggja megi á 

þeim og yfirfæra þær á Ísland.  Á hátíðarstundum er minnt á góða grunnmenntun í 

tónlist í skólum landsins, tónlistarskólana um land allt, þátttöku í kórastarfi og aðsókn 

á tónlistarviðburði.  Það er sett í samhengi við fjölda tónlistarmanna sem gera sig 

gildandi víða um heim og afla landinu orðstírs og tekna.  Allt byggist þetta þó á því að 

undirstaðan sé styrk og börn geti notið grunnmenntunarinnar í almenna skólakerfinu 

þannig að það séu ekki bara útvaldir sem læra að njóta tónlistar. 

 

Í Aðalnámsskrá grunnskólans og í Menningarstefnu ríkisins er lögð áhersla á að 

ýta undir jákvæða afstöðu barna til tónlistar, vekja áhuga þeirra á tónlist og 

tónlistarþátttöku og þroska hæfileika nemenda til að njóta tónlistar.  Einnig kemur 

fram í námsskrá grunnskólans að meginmarkmið með almennu tónlistarnámi er að 

kenna börnum að hlusta á, taka þátt í og meta góða og vandaða tónlist.  Grunnskólinn 

á líka að búa nemendur undir að njóta fjölbreyttrar tónlistar til að þeir verði virkir 

tónlistarneytendur þegar fram í sækir.  Tónlist sem hluti af almennu námi á 

skyldunámsstigi stuðlar að jöfnuði og brúar bilið milli barna sem koma frá heimilum 

þar sem áhugi er á tónlist og hinna sem ekki búa við slíka hvatningu.  Þannig eignast 

allir nemendur sameiginlegan menningarlegan auð.  Forsendur alls þessa er að fá 

menntaða tónmenntakennara til að sinna tónmenntakennslu í grunnskólum landsins. 

Tónlistaruppeldi og þátttaka í kórstarfi hefur ótrúlega mikil og góð áhrif, ekki síst á 

þau börn sem eiga erfitt uppdráttar í skólanum.  Í hópi skólafélaga getur sameiginleg 

upplifun og reynsla orðið til þess að nemendur, sem rekast illa í hópi, blómstri.  Það er 

mikilvægt að viðurkenna þau áhrif sem felast í tónlistaruppeldi frá unga aldri og 

samhengi þess við samheldni, vellíðan, ábyrgðarkennd, aðsókn að tónlistarviðburðum 

og hæfni til að hlusta á og njóta tónlistar.  Það ætti að vera eitt meginhlutverk 

grunnskólans að stuðla að því að allir nemendur fái tækifæri til að uppgötva hvar 

hæfileikar þeirra liggja.  Tónelskur nemandi, sem elst upp í tónlistarlausum skóla og í 

tónlistarlausu umhverfi, er sviptur möguleikum til að kynnast þessum eiginleikum 

sínum. 
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Í þessari rannsókn var viðurkenndum aðferðum beitt og lögð var áhersla á að 

niðurstöður viðtala mörkuðust ekki af reynslu og viðhorfum rannsakanda.  Rannsóknin 

hefur rennt stoðum undir að Tónlist fyrir alla hafi gegnt veigamiklu hlutverki í 

Kópavogi.  Niðurstöður rannsóknarinnar benda jafnframt til að í almennri 

tónlistarfræðslu felist ótal mörg tækifæri til að jafna aðstöðumun og hafa jákvæð áhrif 

á lífsgæði barna, bæði meðan á fræðslunni stendur og til framtíðar.  

 

Full þörf er á að rannsaka hvort nemendur hér á landi sem hafa ekki fengið 

tónmenntakennslu sæki tónleika síðar á ævinni og hvort þeir taki þátt í tónlistarstarfi.  

Til samanburðar væri áhugavert að rannsaka hvort þeir nemendur sem fóru reglulega á 

tónleika Tónlistar fyrir alla í Kópavogi sæki fremur tónleika og taki þátt í 

tónlistarstarfi en fyrrnefndi hópurinn.  Það er von rannsakanda að þessi rannsókn og 

skrásetning sögu Tónlistar fyrir alla í Kópavogi geti orðið ráðamönnum hvatning til 

sóknar í almennu tónlistaruppeldi í grunnskólum landsins.  Hægasta leiðin er að 

stórefla Tónlist fyrir alla og tryggja öllum skólum reglulegar heimsóknir 

tónlistarmanna.  Þannig má undirbúa jarðveginn fyrir áframhaldandi tónlistariðkun og 

tónlistarupplifun, skapa umhverfi sem laðar til sín tónmenntakennara og nýtir þá 

auðlegð sem felst í menntuðum tónlistarmönnum og góðum tónlistarhúsum.  Þessi 

rannsókn getur vonandi nýst sem leiðarvísir í slíku uppbyggingarstarfi.   

 

Tengsl rannsakanda við Tónlist fyrir alla í Kópavogi og ævistarf við 

tónmenntakennslu og stjórnun barnakóra í Kársnesskóla gefur innsýn í viðfangsefnið 

og mótar afstöðu.  Í áratugi hefur hann blandað sér í umræðuna um bágborna stöðu 

námsgreinarinnar og því miður hefur sú staða ekki breyst til hins betra.  Staða 

almennrar tónlistarmenntunar á Íslandi er grafalvarleg og bregðast verður við eigi ekki 

illa að fara.  Menntuðum tónmenntakennurum fækkar jafnt og þétt og nýliðun þeirra í 

grunnskólunum er sáralítil.  Tónlistarskólarnir eiga líka undir högg að sækja og víða 

ríkir óvissa um rekstur þeirra.  Þetta er í hróplegu  ósamræmi við hina nýju stefnu 

ríkisins í menningarmálum og áherslur sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.  Í 

framkvæmd eru virtar að vettugi niðurstöður fjölmargra rannsókna sem sýna fram á 

margháttuð jákvæð áhrif tónlistarfræðslu, t.d. á námsárangur, velferð og samkennd 

milli nemenda og kennara.  Beint samhengi er milli þess að börn læri að hlusta á og 

njóta vandaðrar tónlistar og áhuga þeirra á að sækja tónlistarviðburði síðar á ævinni.  

Almennt tónlistaruppeldi er þannig undirstaða þess að fjárfestingar í menntun 
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tónlistarfólks og starfi tónlistarskólanna skili þeim árangri sem að er stefnt.  Vaxi úr 

grasi kynslóðir sem hafa engan undirbúning eða forsendur til að njóta góðrar tónlistar 

er hætt við að aðsókn að tónleikum verði hverfandi.  Þá er til lítils unnið að hafa lagt 

mikið fé í að mennta tónlistarfólk og byggja tónleikasali eins og Salinn, Hof og Hörpu.  

Enn alvarlega er að þorri almennings mun þá fara á mis við lífsgæðin sem felast í að 

njóta góðrar tónlistar.   
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Viðauki 1 

Kynningarbréf        

 

 

Efni: Tónlist fyrir alla í Kópavogi 

 

Mig langar að biðja ykkur að taka þátt í rannsókn sem ég er að gera í tengslum við 

nám mitt í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst.  Rannsóknin lýtur að áhrifum 

verkefnisins Tónlist fyrir alla á nemendur og skólasamfélagið í Kópavogi. 

 

Viðmælendur þurfa ekki að koma fram undir nafni og sé þess óskað er fyllsta 

trúnaði heitið.  Viðtalið verður hljóðritað og gefst viðmælendum færi á að lesa það 

þegar það hefur verið skráð.  Þeim gefst einnig kostur á að koma með ábendingar og 

viðbætur ef þeir telja þörf á.  Gögnin eru einungis til nota í þessu verkefni.  Hlutverk 

þeirra er að fá víðara sjónarhorn til að byggja ályktanir á.  Í rauninni má segja að með 

þátttöku ykkar verðið þið meðrannsakendur í verkefninu. 

 

Viljið þið vera elskuleg að láta mig vita hvort þið hafið tíma og vilja til að aðstoða 

mig annað hvort í síma          eða senda mér póst á thorunn1954@gmail.com.  Gera 

má ráð fyrir að hvert viðtal taki um 45 mínútur. 

 

 

Með glöðum kveðjum 

 

Þórunn Björnsdóttir 

 

 

Ég staðfesti að Þórunni Björnsdóttur er heimilt að nota upplýsingar sem komu fram í  

 

viðtali okkar þann _____ mars 2015 í meistaraprófsritgerð við Háskólann á Bifröst. 
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Viðauki 2 

Spurningalisti fyrir gagnaöflun:  
 

Eftirfarandi lykilspurningar voru lagðar fyrir nemendur: 

 

1. Hvernig myndir þú lýsa upplifun þinni af Tónlist fyrir alla? 

2. Hvaða tónleikar eru þér minnisstæðastir og af hverju? 

 

Viðbótaspurningar: 

1. Telur þú að Tónlist fyrir alla hafi haft áhrif á tónlistaráhuga og tónlistarhlustun 

þína? 

2. Hvaða tónleikar eru þér eftirminnilegastir og hvers vegna? 

3. Hvaða tónleikar höfðuðu síst til þín og hvers vegna? 

4. Hver er munurinn á því að hlusta á tónlist á tónleikum og annars staðar? 

5. Fannst þér munur á að sækja tónleika í skólanum eða fara í Salinn?  Hvers vegna? 

 

 

Eftirfarandi lykilspurningar voru lagðar fyrir tónlistarmenn 

1. Hvernig myndir þú lýsa upplifun þinni af Tónlist fyrir alla? 

2. Hvernig myndir þú lýsa upplifun áheyrenda af Tónlist fyrir alla?  

3. Varðstu var/vör við  breytingar á nemendum eftir því sem þau mættu oftar á 

tónleika?  

 

Viðbótaspurningar: 

1.Hvaða tilgangi telur þú að Tónlist fyrir alla hafi þjónað? 

2.Varðstu var við marktæka breytingu á hlustun, hegðun og athygli nemenda í 

upphafi og lok tímabilsins? 

3.Hver er helsti munur á því að koma fram á hefðbundnum tónleikum og á tónleikum   

fyrir börn og ungmenni? 

4.Var munur á móttökum í skólunum?  Í hverju fólst hann og hafði hann áhrif á 

framkomu og hegðun nemenda og viðtökur þeirra? 

5.Var marktækur munur á að koma fram á tónleikum í skólunum eða í Salnum?    

Ef svo er, í hverju fólst hann? 
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Eftirfarandi lykilspurningar voru lagðar fyrir kennara: 

 

1. Hvernig myndir þú lýsa upplifun þinni af Tónlist fyrir alla? 

2. Hvernig myndir þú lýsa upplifun nemenda þinna af Tónlist fyrir alla?  

3. Varðstu var/vör við breytingar á nemendum eftir því sem þau mættu oftar á 

tónleika? 

 

 

Viðbótaspurningar: 

 

1. Hvaða tilgangi telur þú að Tónlist fyrir alla hafi þjónað? 

2. Varðstu var við breytingu á hlustun, hegðun og athygli nemenda í upphafi og lok 

tímabilsins? 

3. Telur þú að Tónlist fyrir alla hafi haft áhrif á nemendur félagslega? 

4. Var marktækur munur á að vera með nemendur á tónleikum  í skólanum  

og að fara með þá í Salinn?  Í hverju fólst hann? 

5. Telur þú rétt að endurvekja verkefnið Tónlist fyrir alla og ef svo er – af hverju? Ef 

ekki – af hvers vegna 

 

 

. 
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Viðauki 3 

Skrá yfir skólatónleika í Kópavogi 1993 – 2011* 

*Þess má geta að sumir hóparnir heimsóttu okkur oftar en einu sinni með nokkurra ára millibili en með 

svipaða efnisskrá 

 

Söngtónleikar: 

Þótt þú langförull legðir   

Kristinn Sigmundsson bariton, Jónas Ingimundarson píanó  

Óperukall og píanókona 

Bergþór Pálsson baritón, Anna Guðný Guðmundsdóttir pianó 

Næturdrottningin og fylgdarlið 

Sigrún Hjálmtýsdóttir sópran, Anna Guðný Guðmundsdóttir pianó 

Papageno og fleiri prakkarar 

Ólafur Kjartan Sigurðarson bariton og Jónas Ingimundarson 

Sönglög og aríur 

Ólafur Kjartan Sigurðarson bariton og Tómas Eggertsson píanó 

Í ferð með englum 

Harpa og sópransöngur:  Gunnhildur Einarsdóttir og Þóra  Einarsdóttir  

Í anda Mozarts 

Bergþór Pálsson, Auður Hafsteinsdóttir og Nína Margrét Grímsdóttir syngja og 

sprella  

Vínartónleikar  

Diddú og átta manna Salonhljómsveit fagna nýju ári  

Söngleikir og sveifla:  

Ágústa S. Ágústsdóttir sópran, Harpa Harðardóttir sópran, Kristinn Örn Kristinsson 

pianó. 

Rúdolf kvartettinn kemur með jólin. 

Skarphéðinn Hjartarson tenór, Jóhanna Halldórsdóttir alt, Þór Ásgeirsson bassi, 

Sigrún Þorgeirsdóttir sópran. 

Söngvar Skáldsins  

Skólakór Kársness flytur dagsskrá í tali og tónum helgaða Halldóri Laxness 

Syngjandi skóli – Lögin hans Fúsa  

Kalli Olgeirs, Jón Rafnsson o.fl. 
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Syngjandi skóli –  Öll skemmtilegu lögin 

Pálmi Sigurhjartarson, Jón Rafnsson og Ásgeir Óskarsson. 

Óperur: 

Barnaóperan Undir Drekavæng eftir Misti Þorkelsdóttur og Messíönu Tómasdóttur. 

– Marta G. Halldórsdóttir, sópran, Bergþór Pálsson, baríton og Örn Magnússon piano. 

Rafóperan Farfuglinn – Strengjaleikhúsið 

Eftir Hilmar Þórðason og Messíönu Tómasdóttur  

 

Brúðuleikhús: 

Pétur og úlfurinn: 

Bengt Ogrodnik brúðuleikhús 

Ævintýri fyrir börn 

Bengt Ogrodnik brúðuleikhús 

 

Þjóðararfurinn: 

Þjóðlagasveitin Embla og íslenski þjóðararfurinn 

Sigurður Rúnar Jónsson o.fl.  

Komdu nú að kveðast á 

Diddi fiðla, Steindór Andersen og Bára Grímsdóttir   

Spilmenn Ríkínis 

Marta Halldórsdóttir, Örn Magnússon, Sigursveinn Magnússon o.fl.flytja íslenska 

tónlist og kynna forn hljóðfæri 

Íslensk þjóðlög, rímur og fleira gott 

Bára Grímsdóttir og fl.  

 

Hljóðfæratónleikar og kynningar:   

Við slaghörpuna 

Jónas Ingimundarson 

Paganini og fleiri snillingar 

Sigrún Eðvaldsdóttir fiðla, Selma Guðmundsdóttir píanó. 

Pípuorgelið, drottning hljóðfæranna 

Kjartan Sigurjónsson kynnir og leikur á orgel Digraneskirkju 

Söngur svansins og fleiri fuglar 

Gunnar Kvaran selló og Selma Guðmundsdóttir píanó. 
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Sólarferð 

Guðni Fransson klarínett og Einar Kristján Einarsson gítar 

Plokkað og blásið  

Pétur Jónasson, gítar, Martial Nardeau, Guðrún S. Birgisdóttir, flautur 

Leikið á strengi  

Kennarar við Tónlistarskóla Kópavogs 

Slagverksleikarasveit Sinfóníunnar kemur með lagerinn  

Eggert Pálsson, Kjartan Guðnason, Pétur Grétarsson, Steef van Oosterhaut  

Slagverkshópurinn Benda  

fer með nemendur í heimsreisu þar sem siglt er yfir úfin höf og fjarlæg lönd könnuð. 

Blásarakvintett Reykjavíkur  

Bernharður Wilkinsson flauta, Daði Kolbeinsson óbó, Einar Jóhannesson klarínett, 

Jósef Ognibene horn, Hafsteinn Guðmundsson fagott. 

Tríó Romance  

Guðrún Birgisdóttir, Martial Nardeau flautur, Peter Maté.  

Spilandi fjölskylda 

Martial, Guðrún, Jóhann og Matthías Nardeau ásamt Pétri Maté leika sér 

Hljómskálakvintettinn – Oddur Björnsson básúna, Ásgeir Steingrímsson trompet, 

Þorkell Jóelsson horn, Bjarni Guðmundsson túba, Sveinn Birgisson 

Tangó og trylltir tónar:  

Szymon Kuran fiðla, Reynir Jónasson harmonikka, Guðni Franzson klarínett. 

Dansað í gegnum aldirnar 

Sigurður Halldórsson selló og Daníel Þorsteinsson píanó 

Af fingrum fram 

Hjörleifur Valsson fiðluleikari og Tatu Kantomaa harmonikkuleikari 

Barrokk og blúndur 

Camilla Söderberg blokkflauta, Snorri Örn Snorrason lúta, Sverrir Guðjónsson 

kontratenór. 

Jazzkvartett Reykjavíkur – Sigurður Flosason, Eyþór Gunnarsson, Tómas R. 

Einarsson, Einar Scheving ásamt Skólakór Kársness stj. Þórunn Björnsdóttir. 

Tónar og töfrar hafsins 

Guðni Fransson,  

Sigling – Hafið bláa hafið 

Guðni Fransson  
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Gítarinn og galdrar hans 

Ögmundur Jóhannesson 

 

Sinfóníutónleikar í Íþróttahúsinu Digranesi 

Listdansflokkur æskunnar dansar Bolero.  Einleikari: Sigrún Eðvaldsdóttir.   

Sinfóníutónleikar í íþróttahúsinu Smáranum.  

Skólakór Kársness syngur lög úr Söngvaseið.  Einleikari: Jónas Ingimundarson 

Sinfóníutónleikar í Háskólabíói 

Töfraflautan og fleira skemmtilegt 

Skólahljómsveit Kópavogs  

Hljóðfærakynningar og hressileg lúðrasveitarmúsík 

Nemendur úr Tónlistarskólanum í Kópavogi  

Silungakvintettinn og fleiri perlur 

 

Heimstónlist: 

Yidaki og Yolngu - ferð um andaheima 

Ástralskir frumbyggjar 

Innegerutit 

Grænlenskir trommudansarar 

Red sky og barkasöngvarar  

Miðla arfi frumbyggja Kanada  

Óður til jarðarinnar 

Dans- og tónlistarhópur frá Equador  

River Dance 

Írskir tónlistarmenn og danshópur -  

Rússneskir tvíburabræður leika listir sínar á harmonikkur 

Juri og Vadim Fedorov 

Terem kvartettinn frá St. Pétursborg  

leikur rússneska og íslenska tónlist á balalaikur 

Tónlist frá Balkanskaga –  

Hjörleifur Valsson o.fl. 

 

Frá Havana í Kópavoginn 

Tómas R. Einarsson o.fl. 
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South River Band – sveitt sveitatónlist og íslensk alþýðumenning 

Óli Þórðarson, Kormákur Bragason o.fl. 

Finnskir tangóar og fleira fallegt –  

Matti Kallio harmonika og gítar 

Red Rum 

Finnskir tónlistarmenn  

Bardukha 

Arabísk og balzamer og ólgandi sígaunatónlist 

Ferð til Afríku –  

Nemendur úr Hafralækjarskóla leika á marimbur 

Á flugi í fimmta gír um Balkanskagann 

Rússíbanarnir  

 

Ýmislegt: 

Tónlist eftir Þorkel Sigurbjörnsson 

Sigurður Halldórsson. o.fl. 

Hundur í óskilum 

Fóstbræðurnir Hjörleifur Hjartarson og Eiríkur Stephenssen fara á kostum  

Umhverfis jörðina  

Egill Ólafsson og Tríó Björns Thoroddsen  

Anna og skapsveiflurnar  

Sjón og Brotsky kvartettinn - kvikmyndasýning í Smárabíói 

Hypno leikhópurinn kynnir ferð tunglsins í kringum jörðina á einni nóttu 

Hjörleifur Örn Jónsson og fl. 

Saga dátans eftir Stravinsky 

Caput hópurinn  leikur, sögumaður Arnar Jónsson  

Virkir þátttakendur  

Hildur Guðný og Þórdís Heiða 

Ævintýrið um Paradísarfuglinn.   

Pamela De Sansi og Guðrún Ásmundsdóttir  

Leikið á hljóðheiminn  

Herdís Anna Jónsdóttir víóluleikari og Steef van Oosterhout slagverksleikari  
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Viðauki 4 

Hópverkefni í tónmennt - Tónlist fyrir alla 
 

Tónlist fyrir alla - Slagverkshópurinn Benda fer með okkur í heimsreisu! 

 

 

1. Hvað voru margir hljóðfæraleikarar á sviðinu?  

 

2. Geturðu nefnt a.m.k. 5 lönd sem við heimsóttum?  

  

3. Hvaða hljóðfæri voru einkennandi fyrir hvert land? 

 

4. Getum við búið til einhver þessara hljóðfæra sjálf? 

 

5. Við sigldum yfir tvö stór höf.  Manstu hvað þau heita? 

 

6. Hvernig líktu hljóðfæraleikararnir eftir sjávarnið? 

 

7. Hvernig getum við líkt eftir sjávarnið? 

 

8. Hvaða hljóðgjafa notuðu sjómennirnir til að láta vita af sér í þokunni?  

 

9.  Á hvaða hljóðfæri spilaði smalinn fyrir dýrin sem hann gætti? 

 

10. Hvaða dýr voru það? 

 

11. Eitt hljóðfæri sem var leikið á er til heima hjá ykkur og notað á hverjum 

degi þegar þið borðið.  Hvaða hljóðfæri er það? 

 

12. Hvaða hljóðfæri kom ykkur mest á óvart?  

 

13.  Við hlustum á tónverkið Óveðrið eftir Grieg.   

       Allir fara út á gólf og leika öldurnar. 

 

 

Hvernig fannst ykkur á tónleikunum?  

 

 


