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Ágrip 

Tónlist er þroskandi fyrir manneskjuna.  Hún býr yfir ákveðnu innihaldi og 

sammannlegum tilfinningum. Með því að miðla bæði innihaldi og tilfinningum  

hennar, gefst uppalandanum tækifæri til að hafa áhrif á viðhorf barna til tónlistar og auka 

þroska þeirra.  Hlutverk uppalandans tel ég vera að miðla eiginleikum tónlistar áleiðis til 

barna með það að markmiði að börn fái sem breiðastan skilning á tónlist og myndi eigin 

skoðanir á þvi hvernig þau vilji nálgast hana. Ég reyni að varpa ljósi á þær andstæður sem 

liggja í hugmyndafræði Umbótastefnunnar annarsvegar og „Konservatoriestílsins“ 

hinsvegar. Ég fjalla einnig um hvernig ólík hugmyndafræði í tónlistarlegu uppeldi hefur 

áhrif á viðhorf uppalenda og barna til tónlistar.  
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1. Inngangur 

Með ritgerð minni langar mig að varpa nánara ljósi á þau mörgu áhrif sem uppalendur 

geta haft á þann skilning sem börn leggja í tónlist, og hvernig þeir geta nýtt sér hana til að 

stuðla að fjölbreyttari þroska barna. Með orðinu uppalendur á ég við þá sem hafa með 

tónlistarlegt uppeldi barna að gera, en þar er einna helst að nefna foreldra og kennara. 

Hvað tónlistarlegt uppeldi snertir, tek ég dæmi um tvenns konar viðhorf sem uppalendur 

geta tileinkað sér. Það eru hugmyndafræði Umbótastefnunnar og „Konservatoriestílsins.“ 

Þessar tvær stefnur fela í sér ákveðin viðhorf til tónlistarlegs uppeldis og mun ég gera 

grein fyrir hugmyndafræði beggja kenninganna, með höfuðáherslu á umfjöllun um 

viðhorf Umbótastefnunnar til tónlistarlegs uppeldis. Í framhaldi af þeirri umfjöllun mun 

ég fjalla um tvo einstaklinga sem teljast til helstu frumkvöðla Umbótastefnunnar í 

Danmörku á 20. öldinni, þau Bernhard Christensen og Astrid Gøssel (Fredens og Kirk, 

2001, bls. 141). 

1.1. Rökstuðningur fyrir efnisvali mínu  

Ástæðu fyrir efnisvali mínu, má að nokkru leyti rekja til þess að þegar ritgerðin er skrifuð 

er höfundur búsettur í Danmörku og er skiptinemi við Kennaraháskólann í Óðinsvéum.  

Þrátt fyrir að frændþjóðirnar Danmörk og Ísland eigi margt sameiginlegt, hef ég orðið vör 

við ákveðinn áherslumun á kennsluefni því sem dönskum kennaranemum er boðið uppá 

og því kennsluefni sem ég hef komist í kynni við á námstíma mínum við Kennaraháskóla 

Íslands. Reynsla mín af skiptináminu hefur gert það að verkum að sjóndeildarhringur 

minn hefur víkkað og ég hef vaknað til frekari umhugsunar um ólíkar áherslur við 

tónlistarlegt uppeldi. Eftir að hafa kynnt mér hugmyndafræði þeirra Christensen og 

Gøssel, jókst áhugi minn enn frekar á að kafa dýpra í efnið og á að nýta mér það við 

lokaritgerð þessa. 

Hugmyndir Christensen og Gøssel falla vel að þeim hugmyndum um tónlistarlegt 

uppeldi sem ég hafa þróast mér hér í Danmörku. Þær hugmyndir snúast um að veita 

barninu frá unga aldri sem víðastan skilning á því hvað tónlist getur falið í sér. 

Með því að miðla fjölbreyttum tónlistarhefðum og ólíkum þáttum tónlistar eins og 

innihaldi, einkenni og tilfinningu, tel ég að hægt sé að hafa áhrif á viðhorf barna til 
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tónlistar og þátttöku þeirra í henni. Að þekkja til fjölbreyttra tónlistarhefða er lærdómsríkt 

vegna þess að þær veita nýja sýn á tónlist. Í því sambandi er hægt að nefna að 

menningarheimar utan hins vestræna heims leggja annan skilningi í tónlist en vestrænar 

þjóðir eiga að venjast. Sem dæmi má nefna að í hefðbundinni afrískri tónlistarhefð er 

áhersla lögð á takt og í Suður-Ameríku er jöfn áhersla lögð á laglínu, hljóma og takt 

tónlistarinnar (Hammershøj, 2005, bls. 14-16).  

Sú áhrif sem ég hef orðið fyrir hér í Danmörku, hafa blandast þeirri reynslu sem 

ég hef þegar tileinkað mér í kennaranámi mínu og hjálpað mér að móta eigin 

hugmyndafræði, sem ég get svo yfirfært á það tónlistarlega uppeldi sem ég vil veita 

börnum mínum og nemendum. Það sem ég vil meðal annars hafa að leiðarljósi við 

tónlistarlegt uppeldi er að miðla innihaldi tónlistar og tilfinningum ásamt því að höfða til 

áhuga barna og tengja nýja reynslu við gamla. 

 1.2. Kynning á verkinu, efnisöflun, framgangur og skipulag  

Ásamt því að fjalla um þær andstæður sem liggja í hugmyndafræði Umbótastefnunnar og 

„Konservatoriestílsins“ mun ég fjalla um hugmyndafræði þeirra Christensen og Gøssel og 

setja bæði hugmyndafræði og kennsluaðferðir þeirra í samhengi við Umbótastefnuna. Í 

framhaldi af því mun ég fjalla um ólík viðhorf til tónlistarlegs uppeldis barna og þau áhrif 

sem hann getur haft á nám barna með viðhorfum sínum.  

Ritgerðin er skipulögð á þann hátt að við lok inngangs í fyrsta kafla, tekur við 

annar kafli ritgerðarinnar, þar sem meðal annars er leitast við að skilgreina tónlist, gera 

grein fyrir hugtökunum Umbótastefnan og „Konservatoriestíllinn,“ og bera viðhorf þeirra 

til tónlistarlegs uppeldis saman.  

Þriðji kafli ritgerðarinnar er kynning á hugmyndafræði þeirra Christensen og 

Gøssel. Mun ég gera grein fyrir viðhorfum þeirra til tónlistarlegs uppeldis og taka dæmi 

um kennsluaðferðir. Fjórði kafli er umræðukafli þar sem rök frá sjónarhorni 

Umbótastefnunnar eru færð fyrir dæmi einu sem flokkast gæti undir árangursríkt 

tónlistarlegt uppeldi. Í fjórða kafla mun ég einnig taka dæmi um það hvernig uppalendur 

geta vakið áhuga nemenda á tónlist og varpa fram þeirri spurningu um það hvert hlutverk 

kennarans sé við tónlistarlegt uppeldi. Fimmti kafli er samantekt og lýkur ritgerðinni með 

lokaorðum í sjötta kafla.  
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1.3. Markmið  

Markmið mitt með ritgerð þessari, er að upplýsa og fræða þá sem lifa og starfa með 

börnum, um brot af þeirri margskonar hugmyndafræði sem legið getur að baki 

tónlistarlegu uppeldi barna. Útgangspunktar Umbótastefnunnar og 

„Konservatoriestílsins“ fela í sér ólíkan skilning á tónlistarlegu uppeldi. Með því að 

kynna sér tvennskonar hugmyndafræði, gefst lesandanum tækifæri á að og velta því fyrir 

sér hvort og í hvaða samhengi best sé að nýta sér þessi tvö viðhorf til tónlistarlegs 

uppeldis. Við lestur ritgerðarinnar vonast ég til að lesandinn verði fyrir áhrifum og myndi 

eigin skoðanir á þessum tveimur ólíku viðhorfum til tónlistarlegs uppeldis.  

 

2. Fræðileg umfjöllun  

2.1 Skilgreining á tónlist 

Hugtakið tónlist er hægt að skilgreina á margan hátt og fer skilgreiningin eftir þeim 

skilningi sem hver og einn og jafnvel ólíkir menningarheimar leggja í hugtakið.  

Hin hefðbundna skilgreining á tónlist er á þá leið að hún byggist á laglínu nánar tiltekið á 

tónum sem koma hver á fætur öðrum. Tónlist byggir einnig á hljómum sem einkennast af 

ólíkum tónum sem heyrast samtímis og að lokum má nefna takt en hann er hægt að 

skilgreina sem hið „lifandi gangverk“ sem heldur tónlistinni gangandi.  

Hlutföll þessa þriggja þátta fara svo eftir stíltegund tónlistar og menningu samfélags. Sem 

dæmi um þetta má nefna áherslu á laglínu og hljóma í vestrænni tónlistarhefð, þar sem 

taktur hefur ekki afgerandi sjálfstætt hlutverk innan tónlistarinnar (Hammershøj, 2005, 

bls. 14). 

Utan Evrópu er hinsvegar hægt að finna annars konar skilning á hugtakinu tónlist. 

Sem dæmi má nefna afríska tónlist en í henni er mikil áhersla á takt sem helst í hendur 

við dans. Sem andstæðu við þessa nánu tengingu takts og dans í Afríku er hægt að taka 

dæmi um ballett sem er hluti af evrópskri tónlistarhefð. Í ballett er dansinn gjarnan 

aðskildur tónlistinni og hefur þróast sem sjálfstæð listgrein, sem krefst ákveðinnar 

kunnáttu, þar sem áhorfendur eru ekki þátttakendur listgreinarinnar.  
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Í Afríku er hefð fyrir því að tónlist og dans séu nátengd, en hinn vestræni skilningur er á 

aðra leið, þess vegna getum við ekki fengið samskonar skilgreiningu á hugtakinu tónlist 

(Hammershøj, 2005, bls. 14-15).  

Um ólíkan skilning er að ræða en þrátt fyrir það er tónlist alþjóðlegt tungumál 

sem býr yfir mætti til að sameina fólk með ólíkan bakgrunn.  

2.2. Skilgreining á hugtökunum Umbótastefna og „Konservatoriestíll“ 

Margskonar hugmyndafræði getur legið að baki tónlistarlegu uppeldi, en í ritgerð minni 

mun ég leitast við að skilgreina Umbótastefnuna og „Konservatoriestílinn“ og varpa ljósi 

á boðskap þeirra. 

2.2.1. Umbótastefnan 

Umbótastefnan var upphaflega mótmælahreyfing, en hún mótmælti því skólahaldi sem 

einkenndi lok 19. Aldar. Hún gekk gegn þeirri ofuráherslu sem lögð hafði verið á 

vitsmunaleg þekkingaratriði og talsmenn hennar vildu auka fagurfræðilega, félagslega og 

hagnýta þætti menntunar. Fylgjendur hennar vildu leyfa eðli barnsins að njóta sín og láta 

áhuga vera aðaldrifkraft náms í stað skyldu og þvingunar. Einnig voru þeir sammála um 

að leggja áherslu á alhliða þroska nemendans í stað einhliða vitsmunadýrkunar og átti 

kennsla að miða við þroskastig þar sem gert væri ráð fyrir einstaklingsmun. 

Umbótastefnan lagði áherslu á að námsgreinar væru ein heild í stað þess að þær væru 

aðskildar eins og áður hafði tíðkast. Hlutverk kennarans samkvæmt Umbótastefnunni 

fólst einna helst í því að vera leiðbeinandi frekar en miðlari þekkingar og valdsmaður 

(Myhre, 2001, bls. 160-161). 

Einn helsti kenningasmiður Umbótastefnunnar er John Dewey en hann er 

höfundur setningarinnar „learning by doing.“ Hugmyndafræðin á bakvið þessi þrjú orð er 

sú að manneskjan öðlist reynslu í samvinnu við umhverfi sitt. Hvernig samspil 

manneskju og umhverfis fer fram, fer svo eftir þörfum og markmiðum hvers og eins 

hverju sinni. Nýjar þarfir, markmið og hugsanir tengjast svo fyrri reynslu manneskjunnar 

(Fredens og Kirk, 2001, bls. 140-141).  
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2.2.2. „Konservatoriestíll“ 

Hugtakið „Konservatoriestíll“ kemur frá Christensen. Með hugtaki sínu gerir Christensen 

grein fyrir þeim skilningi sem hann telur að vestrænar þjóðir leggi í tónlist. Samkvæmt  

skilgreiningu hans, telur Christensen að vestrænar þjóðir hafi í raun aðeins einn 

tónlistarstíl sem er spila og söngstíll og sé stuðst við þann tónlistarstíl hvort sem spiluð 

eða sungin sé klassísk tónlist, rómantísk tónlist, nútíma tónlist eða þjóðlagatónlist.  

Christensen telur að hinn vestræni skilningur á tónlist geti haft of einhæf áhrif hvað 

tónlistarlegt uppeldi snertir. Christensen telur að miðlun ýmissa þátta tónlistar eins og 

takts, blæs, hraða og styrkleikabreytinga, byggi á vilja þátttakandans til að hreyfa 

líkamann. Á þann hátt hafa einstaklingurinn og hreyfingar hans áhrif á túlkun 

tónlistarinnar og tónlistin er því ekki eins stöðluð og hún lítur út fyrir að vera á 

nótnablaði. Þegar hljóðfæraleikari spilar klassíska tónlist, hefur hann nótnablað til að 

styðjast við. Með nótnablaðinu einu saman er þó erfitt að miðla upphaflegri túlkun 

tónlistarinnar og verður hljóðfæraleikarinn því að miklu leyti að styðjast við eigin túlkun 

á tónlistinni (Christensen, 1983, bls. 131-135). 

2.3. Samanburður á viðhorfum Umbótastefnunnar og „Konservatoriestílsins“ til 

tónlistarlegs uppeldis 

Sjónarhorn Umbótastefnunnar og „Konservatoriestílsins“ til tónlistarlegs uppeldis, 

aðgreina sig hvort frá öðru á þann hátt að Umbótastefnan leggur áherslu á að börnin sjálf 

séu listamenn í því námi sem á sér stað og að þeir læri í samvinnu við umhverfi sitt. 

Sjónarhorn „Konservatoriestílsins“ leggur aftur á móti áherslu á að aðlaga börnin að 

listinni í því námi sem á sér stað og á því að miðla ákveðnu efnis til komandi kynslóða. 

Áherslan í tónlistarlega uppeldinu er því ólík, séð frá þessum tveimur sjónarhornum 

(Fredens og Kirk, 2001, bls. 142).  

Í framhaldi af þessu er hægt að velta því fyrir sér hvort viðhorfið sé líklegra til að 

flokkast undir árangursríka leið til tónlistarlegs uppeldis eða hvort best sé að nýta sér þau 

bæði?  
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2.3.1. Hvaða þættir liggja að baki árangursríku námi? 

Íslenskir kennarar fylgja Aðalnámskrá grunnskóla við kennslu sína en þar kemur meðal 

annars fram að áhugi nemandans sé ein mikilvægasta forsenda fyrir árangursríku námi. 

Eitt af viðfangsefnum tónmenntar er að vekja áhuga, vekja jákvæða afstöðu til tónlistar 

og tónlistariðkunar og gera nemandanum grein fyrir gildi hennar fyrir einstaklinginn og 

samfélagið. Áhugi nemendans er ein mikilvægasta forsenda fyrir árangursríku námi.  

Flestir kennarar ættu því að vera sammála um að stefna að því markmiði að vekja áhuga 

nemendans og þannig er áhugi dæmi um einn þátt sem liggur að baki árangursríku námi. 

Hvernig áhugi nemenda á tónlist er vakinn, fer svo eftir reynslu og viðhorfi hvers og eins 

kennara en kennurum eru þó settar sameiginlegar kröfur eins og þær að miðla tónlist frá 

sér á fjölbreyttan hátt og styðst hann í því samhengi við allt frá vestrænni tónlistarhefð til 

framandi tónlistarhefða og sköpunargáfu nemenda svo eitthvað sé nefnt 

(Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 23-25).  

Sem dæmi um það hvernig reynsla og viðhorf kennarans hafi áhrif á nemandann, 

má taka sem dæmi að sumir kennara sjá tónlistarkennslu út frá „klassísku“ sjónarhorni 

Skilgreiningin á því hugtaki er á þá leið að sjálft námsefnið sé markmið kennslunnar og 

þroski nemendans feli í sér að aðlagast því efni sem tónlistin inniheldur. Rökstuðningur 

fyrir vali á ákveðnu námsefni eins og til dæmis að kynna börn fyrir vestrænni 

tónlistarhefð, gæti til dæmis verið á þá leið að námsefnið sé hluti af menningu 

þjóðfélagsins og því verði það fyrir valinu (Nielsen, 1998, bls. 55-56).  

Sem dæmi um nokkra fylgjendur hinnar „klassísku“ evrópsku tónlistarhefðar má 

nefna þá: Kodály, Orff og Suzuki. Hver þeirra leggur ólíkan skilning í tónlistarkennslu 

barna á þann hátt að Kodály lagði áherslu á söng en bæði Orff og Suzuki vildu kenna 

yngri börnum að spila á hljóðfæri og á þann hátt höfðu hljóðfæraval þeirra, tilgangur og 

aðferðir, ólík markmið (Fredens og Kirk, 2001, bls. 140). 

2.3.2. Hvaða þættir hafa áhrif á tónlistarlegt uppeldi? 

Hvað foreldra snertir þá skiptir viðhorf þeirra til tónlistarlegs uppeldis miklu máli. Ásamt 

því að lögð sé áhersla á tónlist í fjölskyldunni þá spila ýmsir ytri og innri þættir inn í. Í 

þessu samhengi má nefna hvort að hljóðfæri sé til staðar á heimilinu, spilað sé og sungið 
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daglega og séð til þess að barnið æfi sig daglega og sé undir leiðsögn góðs kennara. 

Einnig er mikilvægt að foreldrarnir hlusti ávallt á börnin sín spila og hrósi þeim.  

Ekki er þar með sagt að þessi samsetning sé trygging fyrir árangursríku 

tónlistarlegu uppeldi. Barn sem spilar á píanó getur ýmist fengið aukinn áhuga á 

píanóleik eða jafnvel misst hann. Áhuginn á það stundum til að dvína í þeim aðstæðum 

barna sem koma frá fjölskyldum, þar sem annað foreldranna eða bæði dreymir um að 

barnið læri á píanó. Ástæða þess er talin vera sú að á heimili barnsins hafi ekki verið hefð 

fyrir tónlistariðkun frá unga aldri barnsins (Fredens og Kirk, 2001, bls. 32-34). 

Foreldrar og kennarar eru fyrirmynd barnanna og hafa því mikil áhrif á þau 

viðhorf sem nemendur mynda sér um tónlist. Viðhorf barna eru í stöðugri mótun og ekki 

er sama hvernig þau komast í kynni við tónlist og hvaða viðhorfum til tónlistar þau mæta 

í umhverfi sínu.  

Sem dæmi tek ég sjónarhorn eins kennarans, en því er lýst með eftirfarandi 

setningu: „Hvaða ánægju getur maður eiginlega fengið af þvi að spila einn“ (Nielsen, 

1998, bls. 71-72).  Setninguna er hægt að túlka á þann hátt að kennaranum þyki það vera 

árangursríkast fyrir nemendur að iðka félagslega hluta tónlistar og hann virðist leggja 

áherslu á samspil. Ekki fylgir það sögunni hvort kennarinn lét viðhorf sitt í ljós upphátt 

við nemendur sina ef svo hefði verið hefði hann komið þvi viðhorfi áleiðis að það væri 

ekki ánægjulegt að spila einn. 

Ég hef nú gert grein fyrir nokkrum af þeim ytri og innri þáttum sem foreldrar og 

kennarar miðla meðvitað eða ómeðvitað áfram til nemenda sinna og barna. Í framhaldi af 

þeirri umfjöllun mun ég kynna hugmyndafræði þeirra Christensen og Gøssel en hún felur 

í sér ákveðin viðhorf til tónlistarlegs uppeldis.  

 

3. Kynning á hugmyndafræði þeirra Christensen og Gøssel  

3.1. Kynning á Astrid Gøssel 

Gøssel var tónlistarkennari en sérhæfði sig einnig í hreyfiþroska barna. Við vinnu sína 

lagði hún áherslu á sköpunarkraft barnanna og á að veita verkum þeirra athygli. Hún taldi 
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að börn gætu eingöngu náð að tileinka sér ákveðnar líkamshreyfingar ef hreyfingarnar 

kæmu frá þeim sjálfum, það átti einnig við um söng og því safnaði hún frumsömdum 

söngvum barna. Hvað hreyfingar og söng snerti taldi hún best að nýta hugmyndir 

barnanna sem útgangspunkt með það að markmiði að gera kennsluna árangursríkari 

(Fredens og Kirk, 2001, bls. 141). 

Gøssel fæddist í Kolding á Jótlandi árið 1891. Hún stefndi lengi vel á að verða 

einleikari á píanó, en hætti síðan við þær áætlanir og fór að snúa sér að vinnu með 

börnum og tónlist. Eitt af því sem fólk setur oftast í samhengi við Gøssel þegar hún er 

nefnd á nafn er hugtakið Gøsselleikfimi eða „Gøsselgymnastik.“ Gøssel hefur sjálf komið 

með skilgreiningu á því hugtaki sínu þar sem hún lýsir því meðal annars sem vinnuaðferð 

sem byggi á eigin hreyfingum barnanna og hjálpi þeim að leysa þau verkefni sem fylgi 

hverju þroskastigi fyrir sig. Hverja hreyfingu fyrir sig upplifa börnin sem skref í áttina að 

hreyfingu sem hún kallar „Spiralbevægelsen“. Þeirri hreyfingu má í stuttu máli lýsa á þá 

leið að manneskjan reisir sig upp með því að teygja sig og beygja eftir því sem jafnvægi 

líkamans og vöðvabygging leyfir (Lyhne, 2004, bls. 63-64).  

Gøssel komst að þeirri niðurstöðu að tónlist barna byggi að miklu leyti á spuna. 

Samkvæmt henni hefst spunaferlið á sinn frumstæðasta hátt þegar börnin eru ungabörn og 

þróast hann smám saman áfram í átt að fullorðinsárum. Með spuna er í þessu sambandi 

átt við tónlist eða tal sem verður til á líðandi stundu eða innblástur augnabliksins. Spuni 

barna tengist sterklega tilfinningalífi þeirra og umhverfi á þann hátt að söngurinn og 

umhverfið rennur saman í eitt. Innan sálfræðinnar er þetta fyrirbæri kallað 

„identifikationsforhold,“ vegna þess að barnið verður eitt með umhverfinu.  

Samkvæmt Gøssel hefst spuni ungabarna á fyrstu mánuðum barnsins en á þeim 

aldri geta þau gefið frá sér ólík hljóð þar sem hvert hljóð inniheldur að miklu leyti kjarna 

þeirrar tilfinningar sem barnið lætur í ljós hverju sinni. Spuni þriggja til fjögurra ára 

barna er á þá leið að þau syngja gjarnan um aðstæður sína hverju sinni og tengja þannig 

aðstæður og tónlist. Smám saman færast börn í áttina að því að skilja á milli aðstæðna og 

tónlistar þar sem ytra umhverfið verður smám saman texti og tónlistin tónlist. Á þessu 

stigi málsins fara börn að færa sig yfir á það stig að finna samhengi á milli texta og 

tónlistar. Gøssel taldi það sérlega mikilvægt að börn færðust gætilega frá því þroskastigi 

þar sem aðstæður og tónlist eru eitt yfir á það stig að geta fundið samhengi á milli texta 
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og tónlistar, vegna þess að ef ekki væri nógu vel staðið að því ferli myndi hæfileiki þeirra 

til að spinna eigin tónlist, fara dvínandi (Lyhne, 2004, bls. 88-90).  

Gøssel hafði upprunalega klassískan bakgrunn að tónlistarmenntun sinni en komst 

á fjórða áratug í kynni við jazz tónlist en hún hafði ekki áður sýnt þeirri tegund tónlistar  

áhuga. Það sem vakti áhuga hennar þegar hún kynnti sér hana betur var að söngur, taktur 

og blær tónlistarinnar var sambærilegur við þá tækni sem þau hvítu börn sem hún 

umgekkst, nýttu sér. Hún taldi það hægt að verða var við þessa tækni barna við leik, söng 

og þegar þau spili á hljóðfæri. Eftir uppgötvun þessa tók áhugi hennar á jazz tónlist að 

aukast og hún var sannfærð um að tónlist svartra og hvítra manna byggi á sameiginlegum 

grunni. Hinn raunverulegi munur lægi í ólíkum menningarheimum og uppeldi. Hún taldi 

hið rytmíska og skapandi vera gegnumgangandi og óháð kynþætti (Jørgensen og 

Kristensen, 1982, bls. 7-9). 

3.1.1. Viðhorf Gøssel til tónlistarlegs uppeldis 

Viðhorf Gøssel til tónlistarlegs uppeldis eru á þá leið að skólinn eigi að leitast við að 

sameina tónlistaruppeldi og það sem búi innra með barninu og að öll skapandi vinna 

barnsins komi frá því sjálfu. Þar að auki þurfi að skapa viðeigandi tónlistarlegt umhverfi 

til að leggja grunn að þroska barnsins og áhuga. Fyrir utan tónlistarlegt uppeldi verða 

uppalendur að víkka út sjóndeildarhring sinn vegna þess að tónlistin kallar fram skapandi 

orku sem hún á sameiginlegt með öðru uppeldi en orka þessi sprettur frá barninu sjálfu.  

Því má byggja tónlistaruppeldi á sama grunni og annað uppeldi, þ.e. koma til móts 

við barnið og virkja áhuga þess. Hvað þá tækni snertir sem hljóðfæraleikur krefst, þá taldi 

Gøssel að tónlist og líkami væru ekki aðskildir hlutar og hægt væri að byggja tæknilegu 

hlið tónlistar á skapandi grundvelli, því að í líkama barnsins væri hægt að finna hið góða 

jafnvægi. Til nánari skýringar er hægt að segja að því eðlilegri sem hreyfing er fyrir 

barni,  því líflegri er hún. Því agaðri sem hún er, því fátæklegri er hún. Einnig segir 

Gøssel að börn sem upplifa samhengið á milli kappsemi og hreyfingar beiti tækni 

hljóðfæraleiksins á eðlilegri hátt. Börn þurfi því ekki að styðjast við æfingakerfi til að 

þjálfa tækni. Sama gildi um sönglistina en í því sambandi er hægt að taka dæmi um að 

ýmsir frumstæðir þjóðflokkar syngi ekki bara með barkakýlinu, heldur einnig með 

líkamanum. Börn út um allan heim eiga það til dæmis sameiginlegt að beita spuna við 
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söng. Það breytist ekki og er óháð menningu, það sem breytist er samfélagið og að 

sjálfsögðu verða börn líka fyrir áhrifum af þeim breytingum (Lyhne, [án árs] ).  

3.2. Kynning á Bernhard Christensen 

Bernhard Christensen fæddist árið 1906. Hann var tónsmiður, orgelleikari og 

tónlistarkennari. Sem tónsmiður samdi hann fjölda verka, þar með talið ýmis klassísk 

verk, kirkjutónlist og rytmíska tónlist, spuni og dans eru útgangspunktar hans. 

Christensen hafði sérstakan áhuga á tónlist frá öðrum heimsálfum og kynnti hann sér þá 

nánu tengingu sem þar var gjarnan að finna á milli tónlistar og dans.  

Á námsárum sínum við Kaupmannahafnarháskóla, kynnti hann sér hlutverk 

tónlistar í öðrum menningarheimum. Í því samhengi tók hann eftir annars konar tónkerfi, 

annarri hljóðfæranotkun, öðrum söng og spilamáta, spuna og annars konar 

líkamshreyfinga en vestræn tónlistarhefð bauð uppá. Tónlistin var gjarnan án nótna og 

náið samband var á milli orða, söngs, spils og hreyfingar.  

Jazz tónlist taldi hann sameina bæði evrópskan tónlistararf og þann arf sem kemur 

frá öðrum heimsálfum og því varð hún fyrir valinu við vinnu hans með börnum. Jazz 

tónlistin gerði ekki endilega kröfur um að þátttakandinn kynni nótur, hún bauð upp á 

spuna og líkamshreyfingar og því varð hún einn útgangspunktur í starfi hans. 

Á fjórða áratug 20. aldar tók Christensen að starfa með Gøssel og héldu þau 

námskeið saman. Á þeim tíma tíma þóttu hugmyndir þeirra umdeildar og fengu þau því 

ekki stuðning til að halda vinnunni áfram. Samvinnan með Gøssel hafði mikið að segja 

um það hvernig hugmyndir Christensen um kennslu þróuðust og hóf hann nám hjá Gøssel 

þar sem hann kynnti sér hugmyndir að nýrri tegund tónlistaruppeldis. Út frá þeim 

hugmyndum þróaði hann sína eigin skilgreiningu á takti.  Skilgreiningin hans er á þá leið 

að taktur sé að hreyfa sig án fasts grunntakts, þar sem hraðabreytingar eigi sér stað allt 

eftir skyndiákvörðunum og spuna þátttakandans (Lyhne, 2004, bls. 97-100).  

Þegar talað er um rytmíska tónlist eiga flestir við þá skilgreiningu að verið sé að 

tala um tónlist sem leikin er á ákveðnum reglulegum hraða eins og til dæmis danstónlist. 

Þann rökstuðning sem Christensen leggur sem grunn að skilgreiningu sinni er á þá leið að 

í tónlist annarra en Evrópubúa liggi andadráttur söngvara eða hljóðfæraleikara sem 
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grunnur að uppbyggingu tónlistar. Dæmi um þetta er til dæmis að finna í trúarlegri 

tónlist, arabískri tónlist og í indverskri tónlist (Christensen, 1983, bls. 147).  

Evrópsk tónlistarhefð byggir að miklu leyti á reglum eins og kontrapunkti, hljómum, 

töktum og taktkerfum, þar sem andadráttur tónlistarmannsins aðlagar sig að reglum 

tónlistarinnar. Það er þessi grundvallarmunur á andadrætti evrópskrar tónlistarhefðar og 

„ekki-evrópskrar tónlistarhefðar“ sem hefur hvað mest að segja hvað snertir annarsvegari 

hina almennu skilgreiningu á takti og hinsvegar skilgreiningu Christensen á hugtakinu 

taktur. Aðrir menningarheimar en evrópskir nýta sér beinlínis andadráttinn sem hluta af 

tónlistinni. Christensen taldi að þegar börn byrji í leikskólum og skólum fari hinn 

meðfæddi hæfileiki þeirra til að skynja tónlist og takt í gegnum spuna og andadrátt, 

dvínandi. Við skólagönguna sé áhersla á að höfða til vitsmuna barnsins, en eitt markmiða 

Christensen var að leggja áherslu á heildina og ekki einn þátt uppeldisins á kostnað 

annars (Christensen, 1983, bls. 146-149).  

3.2.1. Dæmi um kennsluaðferðir Christensen 

Í eftirfarandi lýsingu má vel greina hvernig Christensen beitti aðferðum sínum, en 

markmið kennslustundar þessarar, var að vekja áhuga nemenda á að vinna með spuna og 

tónlist. Aðstæður voru þær að hluti nemenda hans, höfðu öðlast fyrri reynslu af því að 

spila á píanó en sýndu því lítinn áhuga og gáfu það til kynna að þeim þætti það leiðinlegt. 

Áhugi fyrir því að spila á píanó var því ekki til staðar við upphaf kennslunnar. Kennslan 

hófst á þvi að Christensen byrjaði á að leika við börnin og fól þeim það verkefni að teikna 

og mála. Því næst hristi hann hópinn saman með það að markmiði að fá börnin til að 

treysta hverju öðru og honum. Við og við settist hann við píanóið og spann upp sögur 

sem hann samdi sjálfur og skipti reglulega á milli tveggja hljóma við píanóleikinn.  

Smám saman færðu nemendur sig nær honum og píanóinu og lifðu sig sífellt 

meira inn í aðstæður. Christensen lauk sögum sínum gjarnan á þann hátt að sögupersónur 

dönsuðu af ánægju og það gerði það að verkum að nemendur tóku einnig upp á því að 

dansa. Nemendur voru samt sem áður enn í þeim aðstæðum að teikna og mála og á 

meðan þau voru í óða önn við vinnu sína átti Christensen það til að spila og beina 

spurningum út til þeirra á syngjandi hátt. Hann fékk gjarnan syngjandi svar aftur frá þeim 
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og upplifði það einnig að nemendur stóðu upp frá teikningum sínum og tóku að dansa við 

tónlistina.  

Smám saman vaknaði löngun nemenda til að spila sjálf á píanóið. Christensen  

byrjaði því á því að kenna þeim G-dúr hljóm með grunntóninn G í vinstri hendi og 

hljóminn G-H-D í hægri hendi en nemendur fengu frjálsar hendur til að finna út hvers 

konar takt þeir vildu spila. Sumir komust með tilraunum sínum að því að hendurnar 

þyrftu ekki endilega að fylgjast að á rytmískan hátt. Eitt píanó var til staðar í 

kennslustofunni en þá brá Christensen á það ráð að koma þremur nemendum við píanóið, 

þar sem þeir spiluðu á ólíku tónsviði. Píanóleikararnir komust að þeirri niðurstöðu að þeir 

þyrftu að fylgjast að til að tónlistin gæti hljómað sem best. Að lokum var fleiri hljóðum 

bætt við. Spilað var á píanó, flugnaspaða og sungið án orða eða með orðum. Hópurinn 

var nú orðinn djúpt niðursokkinn í að spila, syngja og dansa. Verkefnið að teikna og mála 

var nú lagt á hilluna og tónlistin var tekin við (Christensen, 1983, bls. 16-17). 

 

4. Umræðukafli  

4.1. Umbótastefnan sem dæmi um leið að árangursríku tónlistarlegu uppeldi 

Markmið Christensen með kennslunni var að vekja áhuga nemenda á spuna og tónlist og 

af lýsingunni að dæma virðist honum hafa tekist það en hvað gerði það að verkum að 

markmiðið náðist?  

Áhugi sumra barnanna á að spila á píanó var ekki til staðar við upphaf 

kennslunnar og því leitast Christensen við að fá nemendur til gleyma viðhorfi sínu til 

píanósins í augnablik og vekja um leið forvitni þeirra. Með því að nota fjölbreyttar 

aðferðir við kennsluna virðist honum takast að vekja áhuga barnanna á því að syngja, 

dansa, spinna og spila á píanó og koma nýju viðhorfi að í stað þess gamla. 

Talsmenn Umbótastefnunnar gætu rökstutt árangur kennslunnar á þann hátt að 

nemendur öðluðust frekari reynslu í samvinnu við umhverfið sitt líkt og Dewey taldi vera 

viðeigandi hvað uppeldi snertir. Einnig gætu þeir sagt sem svo að í kennslustund 

Christensen hefði hann byggt við fyrri reynslu nemenda á þann hátt að „gamla“ 

viðhorfinu til píanóleiks hefði verið sett í nýtt samhengi fyrir nemendur. Nýja samhengið 
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sem varð til fólst ef til vill í því að nemendur fundu í sameiningu út úr því að píanóið gæti 

nýst þeim sem verkfæri við tónlistarsköpun og á þann hátt tekur kennslan útgangspunkt í 

sjónarhornum Umbótastefnunnar.  

Fyrir utan að koma til móts við kröfur Umbótastefnunnar til tónlistarlegs uppeldis, 

þar sem höfðað er til áhuga nemenda, kemur Christensen einnig til móts við hina 

evrópsku tónlistarhefð í því samhengi að hann kennir þeim hljóminn G-dúr. Með 

kennslustund sinni sameinar hann því bæði viðhorf Umbótastefnunnar og 

„Konservatoriestílsins“ með þeirri niðurstöðu að áhugi var vakinn á því að spinna tónlist 

og spila á píanó. 

Bæði Christensen og Gøssel byggðu á hugmyndum Umbótastefnunnar og ég tel 

þær hugmyndir vera líklegar til að vekja upp áhuga hjá nemendum meðal annars vegna 

þess að hugmyndafræði hennar snýst um að leyfa eðlilegu upplagi barnsins að njóta sín. 

Ef barn fær að vera það sjálft og er drifið áfram af eigin áhuga tel ég það auka  

móttækileika þess fyrir námi. Ef áhugi er aðaldrifkraftur náms í stað skyldu og þvingunar 

tel ég líklegra að námið sé í betri tengslum við vilja og óskir barnsins og þar af leiðandi 

tengjast barnið og námið óhjákvæmilega á sem árangursríkastan hátt.  

4.1.1. Hvernig geta uppalendur vakið áhuga nemenda á tónlist? 

Í Aðalnámskrá stendur að tónlist í grunnskólum eigi ekki einungis að vera í höndum 

tónmenntakennarans, tónlistaruppeldi sé allra, foreldra, bekkjarkennara og tónlistaskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 23). Aðalnámskrá beinir markmiðum sínum til 

grunnskólans og fram kemur að á meðan nemendur séu í grunnskóla sé hlutverk foreldra 

og kennara að styrkja tónlistarlegt uppeldi barna. Þrátt fyrir að kröfur Aðalnámskrár nái 

ekki út fyrir þann tíma sem nemendur eru í grunnskóla, gætu einhverjir samt sem áður 

orðið sammála um að því fyrr sem börn komist í kynni við tónlist á lífsleiðinni, því betur 

geti þau sett sig inn í það nám sem síðar fer fram í grunnskólum.  

Viðhorf til tónlistarlegs uppeldis geta verið mörg og uppalandinn getur spurt sig 

þeirrar spurningar hvernig best sé að höfða til áhuga barna og gera tónlistarnám að þætti 

daglegs lífs.  

Foreldrar og aðrir sem hafa með tónlistarlegt uppeldi barna að gera, gætu einnig 

tekið markmið Aðalnámskrár um að vekja áhuga á tónlist, til sín með það að leiðarljósi 
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að leggja góðan grunn að því námi sem fer síðar fram í leikskóla, grunnskóla sem og 

framhaldsskóla. 

Ásamt því að höfða til áhuga nemenda, tel ég mikilvægt að uppalendur horfi með 

gagnrýnum augum á hina fjölmörgu hugmyndafræði sem legið getur að baki tónlistarlegu 

uppeldi og velti því fyrir sér hvers konar skilaboð hún feli í sér. Með því að hugleiða til 

dæmis kosti og ókosti Umbótastefnunnar og „Konservatoriestílsins“ og setja markmið 

uppeldisins í samhengi við þá hugmyndafræði. Er markmiðið með tónlistarlega uppeldinu 

að höfða til áhuga nemendans líkt og Umbótastefnan leggur áherslu á, eða er markmiðið 

að kynna hina vestrænu tónlistarhefð fyrir börnum líkt og hið „Klassíska“ sjónarhorn 

gerir grein fyrir. Hvert er markmiðið með uppeldinu er spurning sem hægt er að spyrja 

sig í þessu samhengi og hvaða áhrif hefur það á barnið og áframhaldandi nám þess?  

4.1.2. Hvert er hlutverk kennarans við tónlistarlegt uppeldi? 

Eitt hlutverk kennarans er að átta sig á þeim fjölmörgu viðhorfum til tónlistar sem 

nemendur hafa alist upp við. Á þann hátt getur hann á auðveldari hátt byggt við fyrri 

reynslu nemenda ef hann þekkir bakgrunn þeirra. Sumir nemendur koma með það viðhorf 

í grunnskólann að tónlist sé eingöngu ætluð útvöldum og að þeir séu ekki nægjanlega 

hæfileikaríkir á sviði tónlistar. Aðrir eru vanir þvi að leika sér með tónlistina og hafa 

þannig gert hana að hluta daglegs lífs. Sumir hafa engan áhuga á tónlist og svo eru þeir 

sem hafa áhugann en hafa ekki fengið tækifæri til að prófa sig áfram svo dæmi séu nefnd. 

Hlutverk kennarans hlýtur meðal annars að vera að auka við þá reynslu og þau viðhorf 

sem nemendur hafa tileinkað sér. 

Ólíkar nálganir Umbótastefnunnar og „Konservatoriestílsins“ til tónlistarlegs 

uppeldis, gera það að verkum að ólíkur skilningur er lagður í tónlistarlegt uppeldi og 

hvað telst árangursríkt nám. Í því samhengi er hægt að segja að bæði árangur og 

tónlistarlegt uppeldi séu huglæg hugtök, vegna þess að svarið fer eftir því hver er spurður 

og hvaðan hann kemur.  

Einum gæti þótt það árangursríkast að leggja almennt áherslu á að börn spili  

tónlist eftir aðra á meðan öðrum þætti það árangursríkari leið að börn semji eigin tónlist. 

Skilgreining á árangri gæti líka falist í því að vekja áhuga barns á tónlist frá blautu 

barnsbeini með því að höfða til eðlis og þroska barnsins. Eða að byrja eins fljótt og hægt 
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er á að kynna vestræna tónlistarhefð fyrir börnum og kenna þeim að spila píanóverk eftir 

Mozart svo eitthvað sé nefnt.  

Uppalandinn sem kýs að kenna barninu að spila píanóverk eftir Mozart gæti 

þannig talið það vera hluta af árangursríku tónlistaruppeldi og svo framvegis. Þegar 

kennarar eru annars vegar fer valið einnig eftir markmiðum kennslunnar. Sá kennari sem 

hefur það að markmiði að þjálfa barnið í að spila tónlist eftir aðra getur sett sig í þær 

stellingar að ræða við barnið um hvort farið sé eftir þeim reglum sem gilda um 

uppbyggingu lagsins og nýtt sér ýmis orð sem eiga við hverju sinni. Á þann hátt getur 

tónlist verið hlutlæg og hægt er að festa fingur á hana. 

 Í tilfelli kennarans sem hefur það að markmiði að kenna barninu að semja eigin 

tónlist er tónlistin leikur og sköpun með tónlist. Í þeim aðstæðum þjónar tónlistin oft 

þeim tilgangi að vera tjáningarmiðill og getur þannig tekið á sig huglæga mynd. Til að 

skýra þetta nánar getum við tekið dæmi: Barn fær blað og liti í hendurnar og fær leyfi til 

að teikna það sem það langar til.  „Rétta“ eða rökrétta niðurstöðu er ekki endilega hægt 

að fá út úr þessum aðstæðum vegna þess að myndlistin gefur barninu tækifæri til að tjá 

tilfinningar, hugsanir og koma fagurfræðilegum skilningi sínum til skila. Sama er hægt að 

segja þegar börn semja eigin tónlist. Í þeim aðstæðum getur tónlist verið huglægt 

fyrirbæri vegna þess að ekki er hægt að segja að tilfinning, hugsun eða fagurfræðileg sýn 

sé réttari en önnur. Þannig getur tónlist bæði þjónað þeim tilgangi að vera huglæg og 

hlutlæg. 

Ýmist er hægt að taka útgangspunkt í þvi að vinna útfrá tónlist sem hefur verið 

samin af öðrum eða taka útgangspunkt í sköpunarkrafti barnanna þar sem þau semja 

tónlistina sjálf. Spurning er hvort eða hvenær kennarinn vill leggja áherslu á samstarf og 

sköpunarkraft barna eða miðla tónlist sem flókinni listgrein (Lyhne, Madsen og Rønne, 

1990, bls. 11-12).  

Annað hlutverk kennarans er að vera vel að sér í ýmsum þáttum sem hafa áhrif á 

árangur kennslunnar. Það eru þættir eins og uppeldisfræði, samskipthæfni, þroskaferlar 

barna og félagssálfræðilegir þættir. Einnig þarf kennari að vera vel að sér í ýmsum 

kenningum og hugmyndafræði, geta túlkað markmið kennslunnar á viðeigandi hátt og 

þarf að geta yfirfært þau yfir í kennslu. Til þess að geta byggt við fyrri reynslu nemenda 

þarf kennarinn að vera meðvitaður um þá hugmyndafræði sem nemendur hafa alist upp 
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við. Hafa þeir kannski alist upp við hið „klassíska“ sjónarhorn eða andstæðu þess eða 

eitthvað annað? Kenningar og hugmyndafræðin veita kennaranum hlutlausa sýn á 

aðstæður sínar og nánari aðstoð við vinnu sína. Ef til vill getur komið í ljós að nokkrar 

þeirra kennsluaðferða sem kennarinn hefur beitt, hafi borið skjótan árangur en ekki er 

endilega víst að árangurinn hafi langvarandi og þroskandi áhrif fyrir einstaklinginn eða 

gefi djúpan skilning á tónlist. Því er mikilvægt að setja sig inn í sem flestar kenningar og 

hugmyndafræði til að meta starf sitt (Lundström, 1996, bls. 222-224).  

Gott er að geta vísað í niðurstöður rannsókna til að meta árangur ákveðinnar 

hugmyndafræði fyrir sig. Sem dæmi má nefna rannsóknir sem gerðar hafa verið um þau 

áhrif sem afar mikil tónlistar, dans og söngkennsla hafði á þroskun persónuleikans, en 

þær rannsóknir voru aðallega byggðar á aðferðum þeirra Kodalý og Orff. Niðurstöður 

voru meðal annars þær að sköpunargáfa nemenda jókst, nemendur gátu einbeitt sér betur. 

Hópkennd jókst og tilfinningalíf nemenda varð viðameira. (Lundström, 1996, bls. 207-

208).  

 

5. Samantekt  

Tónlist er hægt að skilgreina á margan hátt og tengsl mannsins við tónlistina er ólík eftir 

tónlistarhefðum mismunandi menningarheima. Ég hef í ritgerð minni gert grein fyrir 

þeim viðhorfum sem liggja í hugmyndafræði Umbótastefnunnar og „Konservatorie-

stílnum“og hinu „Klassíska“ sjónarhorni.  

Umbótastefnan er ein hugmyndafræði af mörgum öðrum sem hægt er að byggja á 

og nota sem hagnýtt markmið við tónlistarlegt uppeldi, þar sem áhugi og eðli barnsins, 

samband þess við umhverfi sitt og myndun nýrrar reynslu sem byggir á fyrri reynslu, er í 

fyrirrúmi. Ef markmið uppeldisins er að hafa vestræna tónlist sem grunn að tónlistarlegu 

uppeldi, er til dæmis hægt að rökstyðja val þess efnis út frá hinu „Klassíska 

sjónarhorni“og segja að vestræn tónlist sé hluti af tónlistarhefð Evrópubúa (Nielsen, 

1998, bls. 55-56). 

Ef markmiðið er að hafa framandi tónlistarhefðir sem grunn að tónlistarlegu 

uppeldi er hægt að ganga út frá rökstuðningi Christensen og segja að þörf sé á að upplifa 

annars konar nálgun til tónlistar og sjá hana út frá víðara samhengi en hinu „Klassíska.“ 
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Einnig er hægt að styðjast við hugmyndir Gøssel og segja að tónlist sé óháð húðlit 

og það sé í raun umhverfið sem skilji okkur að. Um mörg markmið er að ræða en í ritgerð 

minni hef ég varpað ljósi á nokkra af þeirri hugmyndafræði sem liggur að baki 

tónlistarlegu uppeldi ásamt því að varpa nokkrum spurningum fram til lesenda. 

Spurningum þessum verður ekki svarað á einn hátt en með því að hafa ákveðna 

útgangspunkta að leiðarljósi getur hver og einn ef til vill tekið afstöðu til þeirra.  

Með því að sjá tónlist út frá ólíkum sjónarhornum og kynna sér margskonar 

hugmyndafræði sem legið getur að baki tónlistarlegu uppeldi, tel ég að uppalandinn verði 

hæfari til að miðla þeim skilningi og þeim tilfinningum sem liggja í ólíkum 

tónlistarhefðum. 

 

6. Lokaorð 

Tónlist býr yfir einhverjum af þeim fjölbreyttustu eiginleikum sem höfða bæði til 

vitsmuna og tilfinninga mannsins. Eftir að hafa kynnt mér störf þeirra Christensen og 

Gøssel er tilfinning mín sú, að ef vel er að staðið, geti báðir þessir þættir unnið saman að 

því að gera okkur að heildstæðari manneskjum. Með því að gefa barni færi á að upplifa 

þennan eiginleika tónlistar, getur uppalandinn styrkt þá tengingu sem barnið hefur við 

sjálft sig og umhverfi sitt. Skoðun mín er sú að þessi tenging leggi góðan grunn að námi 

barnsins, vegna þess, að barn sem er í góðu jafnvægi er móttækilegra fyrir því námi sem á 

sér stað heldur en barn sem er í lítilli tenginu við umhverfi sitt. Þrátt fyrir þær mörgu 

leiðir sem hægt er að fara að settu marki við tónlistarlegt uppeldi mun tónlistin alltaf búa 

yfir þeim eiginleika að geta höfðað bæði til vitsmuna og tilfinninga mannsins. 
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