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Ágrip 

Tilgangur þessa lokaverkefnis er að skoða notkun og áhrif tónlistar í tungumálakennslu. 

Sýnt er fram á að lög eru hentug til að bæta tungumálakunnáttu nemenda og gera þeim 

kleift að vera virkir gerendur í námi sínu. Fjallað verður um samband milli tónlistar og 

tungumáls og þar að auki nokkrar rannsóknir varðandi umrætt mál. Síðan verður rýnt á 

tónlistina og heilann. Þar næst verður fjallað glögglega um fjölgreindarkenningu Howard 

Gardners og þá sérstaklega um tónlistargreindina. Svo verður fjallað um kosti við noktun 

tónlistar í tungumálakennslu og um áhrif hennar í kaflanum þar á eftir. Næst verða teknar 

fyrir nokkrar hugmyndir að verkefnum til að nýta tónlist í tungumálakennslu. Að lokum 

verður fjallað stuttlega um sköpun í tungumálakennslu. Með skrifum þessa lokaverkefnis 

vona ég að það nýtist kennurum, kennaranemum og fleirum sem hafa áhuga á að nota 

tónlist í kennslu. 
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Formáli 

Ástæðan fyrir valinu á þessu viðfangsefni er að mikill áhugi var til staðar og forvitni hvort 

að tónlist sé notuð í tungumálakennslu og hvort hún hafi áhrif á nám nemenda. Tónlist 

hefur ávallt leikið stórt hlutverk í mínu lífi. Þegar ég er reið og pirruð þá kveiki ég oft á 

tilteknu lagi til að fá útrás en það sem skiptir mestu máli er að tónlist, af ýmsu tagi, kemur 

mér alltaf í gott skap og heldur mér í jafnvægi. Frá því að ég var barn þá hef ég alltaf haft 

unun af tónlist. Ég æfði á píanó og hljómborð í grunnskóla og naut hverrar sekúndu af 

tímanum. Ritgerðarskrifin hafa aukið áhuga minn á að nýta tónlist í eigin kennslu í 

framtíðinni. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Samúel C. Lefever fyrir aðstoðina, gagnrýnina, góðu 

ráðin og þolinmæðina sem hann veitti mér við gerð þessa lokaverkefnis. Samstarfið okkar 

á milli gekk vel. Ég vil sérstaklega þakka ömmu minni, Bergljótu Bjarkadóttur, fyrir 

yfirlestur og góðan stuðning í gegnum alla ritgerðina. Ég vil einnig þakka fjölskyldu minni 

og vinum fyrir allan stuðninginn og þolinmæði á meðan á þessu verki stóð. Ég er 

endalaust þakklát fyrir að eiga góða að. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10. maí 2016 

 

Bella Debbie Jane Víðisdóttir (sign.) 
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1 Inngangur 

Tónlist leikur stórt hlutverk í lífi margra og einnig í tungumálakennslu. Hún er allt í 

kringum okkur og flest mannfólk meðtekur tónlist nánast á hverjum degi, t.d. í gegnum 

útvarp eða sjónvarp, í stórmörkuðum, í bíó, á kaffihúsum, á veitingahúsum, í kirkju, á 

götum bæja og stórborga og jafnvel á járnbrautarstöðvum (Paynter, 1982, bls. 21). Tónlist 

er ein leiðin til sköpunar og tjáskipta. Margir eiga til dæmis í erfiðleikum með að þylja upp 

stafrófið án þess að syngja það. Þetta er klassískt dæmi um það hvers vegna tónlist hefur 

máttinn til að hjálpa nemendum að læra og muna mikilvægar upplýsingar og reynslu á 

meðan þau njóta sín. Þegar Paquette og Rieg (2008, bls. 229) spurðu einn nemanda 

hvernig hann færi að því að læra og muna orðin svo fljótt, þá svaraði hann með þessum 

orðum: „Easy, put anything to music and I can remember it“. 

Tónlist er góður kostur til að slaka á og hafa gaman. Kennarar sem vilja nota tónlist í 

kennslu þurfa ekki endilega að vera frábærir söngvarar né reyndir söngvarar, bara svo 

lengi sem þeir hafa gaman með nemendum sínum. Það eina sem er krafist er viljinn til að 

leika og hafa gaman með tónlist. Einstaklingar sem eiga í erfiðleikum með að tjá 

tilfinningar sínar geta gert það með öðrum hætti, til dæmis með því að semja lag eða 

finna lag sem hentar þeirra tilfinningu. Eins og rithöfundurinn og skáld, Victor Hugo, segir 

„Music expresses that which cannot be said and on which it is impossible to be silent“. 

Tim Murphy (1992, bls. 14) segir að lög geti verið gagnleg og hvetjandi. Hann segir einnig 

að með því að velja lög sem nemendur hlusta á og vilja heyra munu hafa mest áhrif á þau.  

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að kanna notkun tónlistar í tungumálakennslu og 

hvaða áhrif hún hefur á nám nemenda. Ég mun einnig fjalla um nokkrar hugmyndir að 

verkefnum þar sem hægt er að nota tónlist í tungumálakennslu, með það í huga að gera 

námið skemmtilegt og skapandi og fá nemendur til að líta jákvæðum augum á námið og 

viljann til að læra tungumál. 
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2 Tónlist og tungumál 

Samkvæmt Patel (2008, bls. 9), þá fæðist hver einstaklingur í heim sem hefur tvö 

greinanleg hljóðkerfi. Það fyrsta sem um ræðir er tungumál sem felur í sér sérhljóð, 

samhljóð og andstæðu í tónhæð á móðurmálinu. Það seinna er tónlist sem felur í sér 

hljómblæ og tón á tónlistarmenningunni (Patel, 2008, bls. 9). Á fyrstu árum geta söngur, 

endursögn og hreyfing stutt unga nemendur, sem eru að læra tungumál, að taka skref frá 

hljóðrænni vitund (e. auditory awareness) til hljóðkerfisvitundar (e. phonological 

awareness). Þessi starfsemi á að hjálpa nemendum að muna upplýsingar, til dæmis 

stafrófið, tölur, litir, dýranöfn, formúlur og líkamsparta. Flestöll börn eru næm fyrir 

hljóðum og töktum í nýju tungumáli og njóta þess að læra og herma eftir ný hljóð og lög. 

Heilinn getur munað orð og tjáningar betur ef þau eru lærð með notkun tónlistar ásamt 

hreyfingum (Coelho, 2012, bls. 190; Mourᾶo og Lourenҫo, 2015, bls. 143). Það er ljóst að 

bæði tónlist og tungumál eru tjáð með hljóði, eru kjarnaeining í öllum menningarheimum, 

eru sérstök fyrir mannkynið og eru menningargripir sem ekki samsvara náttúrulegum 

hlutum (Molino, 2000). 

Heimspekingurinn, Jean-Jacques Rousseau, taldi því að tónlist og tungumál væru 

komin af sameiginlegum uppruna og það að tungumálið þróaðist í gegnum tónlist. Hann 

var með sterkar skoðanir á því að fyrstu tungumálin hefðu verið sungin, en ekki töluð; til 

að tjá tilfinningar, ást, hatur og reiði. Á hinn bóginn var breski náttúrufræðingurinn, 

Charles Darwin, ekki sammála Rousseau. Hann taldi því að tungumálið hafi komið á undan 

(Besson og Schön, 2001). Því var haldið fram að fyrstu hlutverk tónlistar og tungumáls 

væri að kalla fram tilfinningar í gegnum hljómfall og tilbrigði í röddinni. Þegar um er að 

ræða bæði tónlist og tungumál, þá er tilfinningaþrunginn spenningur oftast tjáður í 

gegnum hröðun og talshætti í hljóðmynstri (Besson og Schön, 2001). 

Samkvæmt Pinker (1994, bls. 18), þá er tungumál flókið og sérhæfð færni sem þróast 

sjálfkrafa í einstaklingnum. Gefið er til kynna að öll tónlist sé sköpunarverk sem þróa 

áætlunina að veruleika, og þetta á einnig við um tungumál. Með öðrum orðum, bæði 

tónlist og tungumál þarfnast hugarkenningar (e. theory of mind), sem er hæfni í að setja 

sig í spor annarra og að geta skilið tilfinningar og hugsanir annarra. Tungumál og tónlist 
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fela í sér minni, það er að fullorðnir einstaklingar geta borið kennsl á og endurskapað 

hljóma, orð, ljóðlist og lög sem þeir hafa áður lært (Arom, 2000). 

Samskipti gegnir mikilvægu hlutverki í lífi allra og það að eiga þann kost að geta tjáð 

sig með orðum eða tónlist er það sem sameinar mannkynið. Patel (2008, bls. 3; 355) segir 

að tungumál og tónlist er það sem skilgreinir okkur sem mannverur. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 122) er tungumál eitt mikilvægasta verkfæri mannsins 

til að koma hugsun sinni í orð, afla sér þekkingar og eiga samskipti við aðra. Kunnátta í 

ólíkum tungumálum gegnir veigamiklu hlutverki í vitsmunaþroska einstaklingsins, eykur 

víðsýni og stuðlar að þroska á öðrum sviðum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 122). 

Tónlist hefur oft verið talin sem form samskipta. Henni hefur verið lýst sem 

samskiptaformi á mannlegri tjáningu þó að hljómurinn beri ekki með sér sömu merkingu 

og tungumálið (Thaut, 2005, bls. 1). Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 124), 

varðandi tungumálanám, er meginmarkmiðið að nemendur öðlist hæfni til að nota 

tungumálið sem lifandi verkfæri við hvaða aðstæður og tilgangi í daglegu lífi. Nemendur 

eiga að fá tækifæri til að nota eigin reynslu, aðstæður, áhugamál og bakgrunnsþekkingu í 

því sem verið er að fást við hverju sinni í kennslu. Þeir eiga að þjálfast það mikið í 

frásögnum og samskiptum að þeir geti tekið eitthvað með sér út í lífið (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 124). 

Þegar verið er að læra tungumál þá er einnig verið að læra um söguna og menninguna 

á bakvið þess tungumáls. Shen (2009) segir að tungumál og tónlist eru samofin í lögum til 

að miðla menningarlegan veruleika á einstakan hátt. Failoni (1993) segir að notkun 

tónlistar í tungumálakennslu veiti einstaka nálgun til að auka meðvitund nemenda á 

annarri menningu. Það er mikilvægt að upplýsa nemendum að hver einstaklingur upplifir 

heiminn á sinn hátt og að það séu til fleiri en ein menning í heiminum og því þurfa þeir að 

sýna virðingu fyrir öðrum menningum, hefðum og siðum.  

2.1  Rannsóknir á tónlist og tungumál 

Þar sem tungumálakennsla er þverfaglegt svið (e. interdisciplinary field), þá geta tónlist og 

tungumál sameinað viðleitni sína til að þróa kennsluefni (Alinte, 2013). Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að tónlist er kveikja sem bætir akademíska hæfileika, eins og orðaforða og 

málfræði og einnig þróar hún málkunnáttu nemenda (Jalongo og Bromley, 1984; Jolly, 
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1975; McCarthy, 1985). Í rannsókninni hjá Palacios og Chapetón (2014) kom í ljós að lög 

voru ekki einungis hentug til að bæta tungumálakunnáttu nemenda, heldur gátu þau gert 

nemendum kleift að vera virkir gerendur sem geta tekið þátt og lagt sitt af mörkum í 

skólaverkefnum. Nemendur sögðu að þeim fannst þau vera frjáls og hvött til að taka þátt í 

kennslu þegar lög voru notuð. Ennfremur voru þeir farin að njóta sín að læra tungumálið 

meira með notkun tónlistar í kennslu. Einn nemandi sagði að honum líði betur í tíma þar 

sem lög voru notuð vegna þess að lög gerðu honum kleift að auka orðaforða sinn sem 

hann gat tengt við daglegt líf. Lög sem varðar félagsleg efni geta hjálpað nemendum að 

byggja upp betra samband við samnemendur sínar og þróa sjálfstraust jafnvel þó að þeir 

séu með ólíka sýn á hlutunum (Palacios og Chapetón, 2014). 

Schön o.fl. (2008) segja að lög eru alls staðar, en þó eru hlutverk þeirra og uppruni að 

mestu leyti óþekkt. Ein af fyrstu áskorunum við að læra nýtt tungumál er að hluta niður 

orð. Flestir einstaklingar sem eru að læra erlend tungumál munu þurfa að mæta þessum 

erfiðleikum. Einstaklingar þurfa að átta sig á hvar eitt orð endar og næsta byrjar. Schön 

o.fl. (2008) gerðu þrjár tilraunir til að gá hvor aðferðin, töluð eða sungin, virkuðu betur á 

þátttakendur. Rannsakendur bjuggu til sex þríkvæð bullorð (gimysy, mimosi, pogysi, 

pymiso, sipygy og sysipi) og létu 26 þátttakendur endurtaka orðin sem voru raðað 

handahófskennt, en þau máttu ekki endurtaka sama orðið tvisvar í röð. Niðurstaðan var 

fremur eintóna í fyrstu. Rannsakendur héldu því fram að með því að syngja orðin myndi 

bæta getu þátttakenda til að greina orðin. Þar af leiðandi bentu niðurstöður 

rannsóknarinnar til þess að tónlist auðveldar og eykur tungumálanám, en þó er þörf á 

fleiri rannsóknum til að styðja þessa tilgátu. Schön o.fl. (2008) bentu einnig á að hreyfing 

getur verið hjálpleg í tungumálanámi. Söngur eigi ef til vill að hjálpa börnum að læra 

tungumálið hraðar. 

Aðrar rannsóknir hafa sýnt að tónlistarkennsla hafi jákvæð áhrif á námsárangur 

barnsins. Holderness og Hughes (1997, bls. 4) segja að lög veiti góð tækifæri til að 

endurskoða og styrkja fyrri þekkingu á tungumál sem og tækifæri til að koma nýjum 

orðaforða í samhengi.   
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3 Tónlist og heilinn 

Samkvæmt Koelsch (2012, bls. 235), að búa til og hlusta á tónlist hefur jákvæð áhrif á 

bæði sálfræðilega og lífeðlisfræðilega heilsu og á velferð einstaklinga. Salcedo (2010) er á 

sömu skoðun og segir að tónlist hafi sálfræðilega kosti ásamt lækkun kvíða, hjartsláttar, 

sársauka og blóðþrýstings, auk bættrar öndunartíðni, bata og spennuléttir. Í þessum kafla 

verður fjallað um vinstra og hægra heilahvel, tilfinningar, minni og Desuggestopedia. 

3.1 Vinstra og hægra heilahvel 

Eldri rannsóknir halda því fram að tungumálið sé staðsett í vinstra heilahveli (e. left 

hemisphere) og tónlist staðsett í hægra heilahveli (e. right hemisphere). Vinstra 

heilahvelið tjáir hugsanir í orðum, á meðan hægra heilahvelið stýrir starfsemi, lausn að 

vandamálum, minni og tilfinningum (Salcedo, 2010). Þar sem tæknin hefur þróast töluvert 

undanfarna áratugi, til að rannsaka hvernig heilinn virkar, þá er nú lítið á tónlist og 

tungumál nýjum augum. Niðurstöður nýrra rannsókna hafa sýnt að tónlist og tungumál 

eiga margt sameiginlegt og starfa þar með vel saman (Jӓncke, 2012, bls. 5). Rannsóknir á 

málsálarfræði (e. psycholinguistic) leiðir í ljós að tónlist getur virkjað máltöku og nám í 

báðum heilahvelum í mannsheilanum (Shen, 2009).  

3.2 Tilfinningar 

Samkvæmt Mohana (2015) er tónlist notuð sem verkfæri til að örva tilfinningar. Það eru 

þó skiptar skoðanir á því hvort að tónlist vekur „alvöru“ tilfinningar eður ei. Sumir 

rannsakendur segja að tónlist geti vakið „alvöru“ tilfinningar, svo sem hamingju, sorg, 

reiði, ótta og andstyggð, á meðan aðrir deila um að tilfinningar vaktar af tónlist séu 

tilgerðalegar og ekki alvöru (Koelsch, 2012, bls. 204). Margir einstaklingar upplifa ánægju 

og hamingju á meðan þeir eru að búa til eða hlusta á tónlist. Þetta er oft hvatning til að 

hlusta á tónlist. Flest fólk verða pirrað eða reitt þegar það þarf að hlusta á tónlist sem 

þeim mislíkar, og tónlist er stundum notuð til að örva reiði og árásargirni (Koelsch, 2012, 

bls. 205-206).   
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Á einu enskunámskeiði sem ég tók þá fékk ég verkefni þar sem ég átti að undirbúa 

kennslu og útfæra hana í tímanum. Ég ákvað að kenna um tilfinningar sem var ætlað 

nemendum í fjórða bekk sem eru að læra ensku. Ástæðan fyrir valinu var að það er gott 

og mikilvægt að nemendur læri hvernig á að tjá tilfinningar sínar. Við byrjuðum á því að 

hlusta á lagið „If you‘re happy“ á YouTube og við sungum og hermdum eftir hreyfingunum 

sem komu í laginu. Ég afhenti þeim síðan tilfinningatöflu (e. feeling chart), sem ég bjó til 

sjálf, og í töflunni var að finna jákvæðar og neikvæðar tilfinningar en ég bað þau að finna 

einungis allar jákvæðu tilfinningarnar í töflunni. Ég skrifaði síðan orðin upp á töflu og 

þegar þau voru öll komin þá sögðum við allar jákvæðu tilfinningarnar upphátt í 

sameiningu. Í lokin lét ég nemendurna síðan teikna fjögur andlit sem sýndu fjórar ólíkar 

tilfinningar og fékk nokkra til að lýsa teikningunni sinni. Þessi kennsla gekk ágætlega. 

Nemendurnir sýndust áhugasamir og viðbrögð þeirra á laginu og verkefnunum sem fylgdu 

því voru góð og jákvæð. 

3.3 Minni  

Rannsókn Salcedo (2010) sýndi að einföld lög geta kallað fram í minni (e. recall) það sem 

áður var lært. Lög hafa að bjóða marga eiginleika sem styrkja minni nemenda, eins og rím, 

taktar og melódíur (Failoni, 1993). Koelsch (2012, bls. 237) segir að tónlistargerð geti 

vakið langtímaminnið. Tim Murphey (1992, bls. 6) segir einnig að af einhverjum ástæðum, 

þá eiga tónlist það til að festast vel í minni og vera hluti af okkur. Ronald Anton (1990) 

þróaði aðferðina Contemporary Music Approach (CMA) sem er ætluð til að hjálpa 

nemendum að læra og muna grundvallaratriði í málfræði. Aðferðin hjálpar einnig 

nemendum að slaka á og vera móttækilegri fyrir inntökum. Anton (1990) byrjar fyrst á því 

að kynna lagið fyrir nemendum og svo þegar þeir hafa náð tökum á laginu eiga þeir að 

syngja það eftir minni. Þeir eiga síðan að semja eigin texta við sama undirspil. Viðbrögð 

nemenda við CMA voru jákvæð. Meirihlutinn sagðist njóta þess að læra með þessari 

aðferð og einnig sögðu þeir að það hafi hjálpað og hvatt þá til að læra markmálið (e. 

target language). Samkvæmt Anton (1990) er CMA eitt af áhrifaríkustu aðferðum til að 

hjálpa nemendum að muna. Vert er þó að taka fram að þessi aðferð var notuð á 

háskólanemendur, þannig að það gæti mögulega tekið lengri tíma fyrir yngri nemendur að 

ná tökum á CMA.  
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3.4 Desuggestopedia 

Aðferðin, Desuggestopedia (áður kallað Suggestopedia), var stofnað af Georgi Lozanov. 

Samkvæmt Larsen-Freeman og Anderson (2011, bls. 71) var aðferðin þróuð „til að hjálpa 

nemendum að útiloka þá tilfinningu að þeir geti ekki náð árangri og/eða neikvæð tengsl 

sem þeir gætu haft gagnvart náminu og þannig hjálpað þeim að sigrast á hindrunum í 

náminu.“ Salcedo (2010) segir að Desuggestopedia hefur verið notuð, sérstaklega í 

tungumálakennslu, til að breyta skapi og hafa (jákvæð) áhrif á líðan einstaklinga. Aðferðin 

notar klassíska tónlist með það að markmiði að slaka á nemendum, sem er talið vera 

mikilvægur þáttur fyrir námsferlið til að eiga sér stað. Tónlistin framkallar hugarástand 

sem slakar á heilanum en er samt móttækilegt fyrir inntökum (líkt og CMA). Hún veitir í 

raun heilaörvun og virkjar dulvitundina sem er nauðsynleg fyrir öflun og varðveislu á 

orðaforða og byggingu tungumálsins (Engh, 2013; Salcedo, 2010). Lozanov áleit að 

nemendur geti lært tungumál miklu hraðar en þeir gera. Hann taldi að nemendur væru 

ekki að nota hugarorku sína til fulls og væru aðeins að nota 5-10% af hugargetu sinni 

(Larsen-Freeman og Anderson, 2011, bls. 71). Í rannsókninni hjá Ramirez (1986), þá 

reyndist aðferðin ná árangri en niðurstöður sýndu að hún henti best litlum hópi vegna 

þess að það gæti orðið vandamál að nota aðferðina hjá sumum skólum þar sem rýmið er 

takmarkað. Ramirez (1986, bls. 330) segir að „til þess að nota Desuggestopedia á 

áhrifaríkan hátt þá þurfi kennarar að vera þjálfaðir í aðferðinni.“ Markmið kennara sem 

nota Desuggestopedia er að flýta fyrir námsferlinu svo nemendur geti notað önnur 

tungumál í daglegum samskiptum (Larsen-Freeman og Anderson, 2011, bls. 78). 

Í bókinni Techniques & Principles in Language Teaching er að finna dæmi um kennslu 

þar sem Desuggestopedia er notuð. Það fyrsta sem nemendur taka eftir þegar þeir koma 

inn í stofuna er að allt er bjart og litríkt. Nokkur veggspjöld hanga á veggjunum, flest 

þeirra innihalda myndir af löndum og hin innihalda málfræðireglur. Kennarinn heilsar 

nemendunum og segir að þeir séu að fara að upplifa tungumálanámið á nýjan og 

spennandi hátt. Nemendur velja sér ný nöfn og persónueinkenni ásamt nýrri starfsgrein 

og kynna sig síðan fyrir kennarann. Þeir syngja nöfnin og spila taktinn á hljóðfæri. 

Kennarinn lætur nemendurna fá samtal á prentuðu formi á móðurmálinu og markmálinu. 

Kennarinn les svo textann á markmálinu með undirleik Mozarts og reynir að fylgja 

taktinum. Nemendur endurtaka eftir kennaranum. Eftir hlé eru nemendur beðnir að láta 
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frá sér textann og eingöngu hlusta á meðan kennarinn les textann aftur, en nú les 

hann/hún á venjulegum hraða með undirleik Handels (sjá nánar í bókinni) (Larsen-

Freeman og Anderson, 2011, bls. 71-75).  
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4 Fjölgreindarkenningin 

Bandaríski þroskasálfræðingurinn og prófessor við Harvard-háskóla, Howard Gardner, var 

ekki hlynntur greindarprófum (e. IQ test) og að niðurstöðurnar væru settar fram í einni 

greindarvísitölu (e. IQ) og því vildi hann víkka sýnina á mannlegan möguleika. Gardner hélt 

því fram að greindarprófin gæfu ekki réttmæta mynd um greind einstaklingsins með því 

að taka hann út úr eðlilegu námsumhverfi og láta hann leysa verkefni sem honum væri 

ekki kunnug. Gardner vildi meina að greind snúist fremur um mismunandi hæfileika hvers 

einstaklings á ólíkum sviðum (Armstrong, 2001, bls. 13-14). Hann ákvað því að skipta 

mannlegri greind í átta frumflokka eða „greindir“. Þau eru málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind, og umhverfisgreind (sem kom aðeins á eftir hinum) (Armstrong, 

2001, bls. 14-15). 

Í bókinni Fjölgreindir í skólastofunni er vitnað í orð Howard Gardners: „Afar mikilvægt 

er að við viðurkennum og leggjum rækt við allar þær greindir sem í manninum búa og 

samsetningu þeirra. Við erum ólík hvert öðru, aðallega vegna þess að greindir okkar eru 

mismunandi samsettar...“ (Armstrong, 2001, bls. 13). Hver einstaklingur býr yfir öllum 

greindunum en þó misjafnlega sterkum á hverju sviði. Það er mikilvægt að allir 

einstaklingar fái að blómsta og fái tækifæri til að rækta allar greindir og á viðunandi 

getustigi í skólastofunni (Armstrong, 2001, bls. 20). Einn einstaklingur getur verið 

tónlistargreindur en annar umhverfisgreindur svo gott er fyrir kennara að huga að 

fjölbreyttum kennsluaðferðum til að koma til móts við alla nemendur. 

Tónlistargreind (e. musical intelligence) er hæfileiki eða hæfni til að skynja, meta 

mismunandi gæði, skapa og tjá tónlist af ýmsu tagi. Tónsnjallir einstaklingar eru næmir 

fyrir takti, tónhæð eða laglínu og sveiflum eða hljómblæ tónverks (Armstrong, 2001, bls. 

14). Þessir einstaklingar elska og njóta þess að spila eða hlusta á tónlist en eru líka næmir 

fyrir hljóðum í umhverfi sínu. Þeir hugsanlega læra betur ef tónlist er spiluð í bakgrunni. 

Sjálf bý ég yfir þessari greind og það líður ekki sá dagur að ekki sé spiluð tónlist í 

bakgrunni, hvort sem ég er heima, í skólanum, í bílnum eða í verslunarleiðangri. 
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Í bókinni Fjölgreindir í skólastofunni er farið yfir fimm kennsluaðferðir fyrir 

tónlistargreind. Fyrsta aðferðin er taktur, söngvar, rapp og söngl. Nemendur geta til 

dæmis samið lög, rappað eða sönglað til að taka saman helstu atriðin af námsefninu, 

hugsanlega með hjálp kennarans. Það er hægt að setja nánast hvaða efni sem er í taktfast 

form. Önnur aðferðin er tónlistarskrá. Kennari getur gert lista yfir valið tónlistarefni til að 

styðja við viðfangsefnin sem verið er að fást við hverju sinni. Hann getur fundið fjölbreytta 

tónlist til að undirstrika lykilatriði eða meginefni kennslunar. Þriðja aðferðin er 

ofurminnistónlist. Því er haldið fram að ef leikin er tónlist í bakgrunni hjálpi það 

nemendum að leggja upplýsingar betur á minnið (Armstrong, 2001, bls. 71). Fjórða 

aðferðin er tónlistarhugtök. Kennari getur til dæmis notað tónlist á skapandi hátt til að 

kenna hugtök, mynstur eða skema og þannig fest þau betur í minni nemenda. Fimmta 

aðferðin er tónlist sem tengist hugarástandi. Kennari getur fundið tónlist sem skapar gott 

andrúmsloft eða gott hugarástand sem hentar í kennslu (Armstrong, 2001, bls. 72). 

Í bókinni Rainbows of intelligence: Exploring how students learn er farið yfir nokkrar 

kennsluaðferðir sem eru viðeigandi fyrir tónsnjalla nemendur. Þau eru söngur, að klappa 

og smella fingrum, ljóðagerð (til dæmis haiku og limrur), rímorð og að nota tónlist til að 

útskýra ákveðin hugtök eða hugmyndir (Teele, 2000, bls. 37). Teele (2000, bls. 38) segir að 

tónlist geti vakið áhuga nemenda á meðan á lærdómi stendur með því að höfða samtímis 

til bæði skynsemi og tilfinningalega hluta heilans. 
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5 Kostir við notkun tónlistar í tungumálakennslu 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 150) er tónlist leið til sköpunar og 

tjáskipta. Börn skynja tónlist og bregðast við henni í móðurkvíði. Campbell (1998, bls. 171) 

segir að tónlist er þýðingarmikill hlutur í lífi barna og þau öðlist merkingu frá tónlistinni 

sem þeir upplifa. Tónlistin leyfir börnum að tjá hugsanir sínar og tilfinningar á þann hátt 

sem þeir geta ekki gert öðruvísi. Börn endurspegla sjálfan sig, eigin reynslu eða upplifun í 

gegnum tónlist (Campbell, 1998, bls. 175). Samkvæmt Palacios og Chapetón (2014) getur 

hver og einn einstaklingur túlkað lag og texta á mismunandi vegu, sem þýðir að það 

dregur fram persónulega reynslu þeirra og að þeir setji sig í spor lagahöfunda. Tónlist í 

tungumálakennslu getur ýtt undir áhuga og ánægju nemenda, hjálpað að þróa listrænan 

smekk þeirra, aukið þátttöku þeirra í námi og hvatt þau ennfremur til að læra erlend 

tungumál. Þetta er gert með því að veita afslappað umhverfi og til að brjóta upp 

hefðbundna kennslu (Palacios og Chapetón, 2014). Paquette og Rieg (2008) segja að 

tónlist getur aukið sköpun nemenda og menningarlega vitund. Það er mikilvægt að tala 

við nemendur um tónlistina sem þeir hlusta á og syngja, þannig að þeir séu meðvitaðir um 

að mismunandi menningarhópar hlusta á og syngja ýmis konar tónlist (Paquette og Rieg, 

2008). 

Tónlist getur verið notað til að styðja verkefni sem reyna á færniþættina fjóra, sem 

eru hlustun, talað mál, lestur og ritun (Failoni, 1993). Rannsóknir hafa sýnt að lög eru 

gagnleg verkfæri í kennslu til að byggja upp tungumálakunnáttu, sérstaklega munnlega 

færni, orðaforða og málfræði. Það hefur einnig verið sýnt fram á að lög hjálpa nemendum 

að tjá sig á þægilegan máta. Margir eru sammála því að lög hjálpa til að auka hvatningu í 

kennslu (Engh, 2013; Lo og Li, 1998; Neisa, 2008; Palacios og Chapetón, 2014). Eins og 

flestir vita, þá er hvatning lykillinn að áhrifaríku námi og kennslu. Þegar ég var í grunn- og 

menntaskóla þá notuðu enskukennararnir mínir oft tónlist sem eina aðferð til náms og 

kennslu. Eitt verkefnið var að velja eitt af uppáhaldslögum okkar og greina lagatextann, 

hverja málsgrein fyrir sig. Verkefnið fékk mig til að hugsa um merkingu lagsins og æfa 

gagnrýna hugsun. Verkefnið hvatti mig sem og aðra nemendur til að tjá eigin skoðanir 

varðandi lögin sem hver og einn valdi. 
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Graham (1979) segir að ástæðan fyrir því að tónlist virkar í tungumálakennslu er að 

flestallir nemendur hafa gaman af henni. Margir nemendur geta varðveitt ný tungumál 

betur ef það er tengt með hreyfingu, sem leiðir til þess að lögin verða þýðingarmeiri og 

ánægjulegri fyrir nemendum (Graham, 1999; Paquette og Rieg, 2008). Þar sem tæknin 

hefur þróast í gegnum árin er nú auðveldara að nálgast lögin á Internetinu og oft að 

kostnaðarlausu. Tónlist er góð leið til að vera í sambandi við tungumálið, innan sem utan 

skólastofunnar. Lög virðast takast á við nokkur helstu áhyggjuefni sem kennarar eru að 

rannsaka, til dæmis hlustun, athafnir og skilning (Neisa 2008). Samkvæmt Schoepp (2001) 

þá hjálpa lög nemendum að undirbúa sig fyrir tungumálið sem þeir munu mæta í daglegu 

lífi. Woodall og Ziembroski (e.d.) benda á að talað mál er gagnvirk og félagsleg ferli, og að 

notkun laga með raunverulegri þýðingu (e. authentic meaning) sé náttúruleg leið til að 

upplifa tungumál á ánægjulegan hátt. Lög eru ekki einungis góð leið til að kenna börnum 

fræðileg hugtök sem tengjast tónlist, heldur einnig á orðaforða sem við notum daglega. 

Tónlist er talin vera áhrifaríkt verkfæri vegna þess að hún veitir mikla fjölbreytni sem 

kveikir áhuga nemenda þegar verið er að læra ný tungumál. Kennarar þurfa að vera 

viljugir til að nota tónlist í kennslu í því skyni að auka nám og áhuga nemenda sinna. 

Einföld lög er ein leiðin til að kenna málfræðileg hugtök og gera þau áhugaverðari. Það 

eykur einnig á hæfni nemenda til muna kennslu til langtíma. Með notkun tónlistar í 

tungumálakennslu gefst kennurum tækifæri til að biðja nemendur sínar að deila tónlist frá 

heimalandi sínu eða menningu. Tónlist hjálpar þeim að læra af ýmsum ástæðum, til 

dæmis með því að skapa notalegt andrúmsloft og jákvætt viðhorf til náms, auka athygli, 

bæta minni nemenda, losa spennu og örva ímyndunarafl þeirra. Hins vegar skiptir það 

máli hvers konar tegund af tónlist er valin og hvernig hún er notuð í kennslu (Brown, e.d.; 

Neisa, 2008). Vegna þess að íslenska er ekki mitt móðurmál þá hlustaði ég oft á íslensk 

barnalög þegar ég var yngri og ég hafði textann fyrir framan mig til að geta sungið með, 

bæði á íslensku og ensku. Lögin hjálpuðu mér að læra íslensku nokkuð fljótt. Systur mínar, 

sem eru þriggja og átta ára, hlusta oft á ensk barnalög á YouTube og nú eru þær duglegar 

að tala á ensku. 

Tónlist í skólum þjóna mismunandi tilgangi. Hún býður upp á slökun og afþreyingu, 

styður og samþættar aðra reynslu, t.d. myndlist, dans, leikhús og kvikmyndir. Tónlist er 

ekki eingöngu ætluð tónlistarkennurum eða tónlistarmönnum, heldur geta kennarar 
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einnig notfært sér hana í sinni kennslu. Flestallir geta brugðist við því og á einhvern hátt 

tekið þátt í því (Paynter, 1982, bls. 20; 27). Palacios og Chapetón (2014) segja að lög geti 

verið notuð sem raunverulega frammistöðu í tjáskiptum þar sem hún inniheldur 

rauntengd tungumál (e. authentic language) sem er lagt fram í samhengi sem varðar 

alvöru málefni. Áhugi og þátttaka nemenda í tungumálakennslu getur verið hvetjandi í 

gegnum lög sem kennari hefur valið eftir þörfum nemenda sinna. Það er hægt að nota lög, 

sem snúast um félagsleg efni, sem læsisverkefni í tungumálakennslu og þannig gefið 

nemendum tækifæri til að tjá sína skoðun, tilfinningu, lífsreynslu og hugmyndir. Lögin 

geta verið ein leið fyrir nemendum til að lesa og skilja heiminn og vera virk í kennslu 

(Palacios og Chapetón, 2014). 

Kevin Schoepp (2001) segir að lög veiti tækifæri til að þróa sjálfvirkni (e. automaticity), 

sem er helsta vitsmunaleg ástæðan fyrir að nota lög í skólastofunni. Sjálfvirkni er færni til 

að framkvæma hlutina án þess að hafa mikið fyrir því, gerist ósjálfrátt og býður upp á 

sjálfstjórnun, til dæmis að ganga eða hjóla. Lög geta stuðlað að tungumálavitund (e. 

language awareness), sem er leið til að hjálpa nemendum til að hjálpa sig sjálfir. Ein 

skilgreining á tungumálavitund er að hún veitir skýra þekkingu um tungumál, meðvitund 

um skilning þess og næmi í tungumálanámi, tungumálakennslu og tungumálanotkun. Lög 

hjálpa til að efla tungumálavitund nemenda þegar þeir eru að læra ensku sem annað 

tungumál (Shen, 2009). 
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6 Áhrif tónlistar í tungumálakennslu 

Tungumálanám er flókið og krefjandi sem getur leitt til þess að nemendur verða pirraðir, 

áhugalausir og ekki hvött til að læra tungumál. Þörf er á stöðugri viðleitni til að skilja og 

rækta móðurmálið og markmálið. Eins og flestir vita þá getur tónlist haft mikil áhrif á nám 

og velgengni nemenda. Bill Harp (1988) segir að tónlist og söngur eiga að vera mikilvægir 

þættir á daglegri starfsemi barnanna, en ekki sparað fyrir þessar þrjátíu mínútur á viku 

sem þau eyða með tónlistarkennaranum sínum.  

Samkvæmt Neisa (2008) getur tónlist eflt ritunarfærni nemenda. Kennari getur látið 

nemendur hlusta á lag og látið þau síðan skrifa niður eigin skilning og túlkun á laginu. 

Jeffrey Pflaum (2012) segir að tónlist er áhrifaríkur miðill í kennslu. Hann bjó til verkefni 

sem heitir The Contemplation Music Writing Project. Í verkefninu eru að finna nokkrar 

æfingar sem síðar leiða að ljóðagerð. Ein æfingin sem hann nefnir í grein sinni heitir 

„Music Technique“, en þar fær hann nemendurna til slaka á og hlusta á tónlist í tíu 

mínútur og innan þess tíma eiga þeir að velta fyrir sér hvað sé að gerast í þeirra heimi. 

Nemendur hugleiða og skrifa um upplifun sína og síðan er það rætt með bekknum. 

Verkefnið þróar til dæmis samskipta- og sjálfsþekkingargreind, hugsun og sjálfsvitund 

nemenda í gegnum tónlist, hugleiðingu, ritun, umræður og sjálfsmat. Nemendur höfðu 

gaman af þessum ritunaræfingum vegna þess að þær veita slökun, hvetja listræna 

tjáningu og skapa notalegt námsumhverfi. Nemendur þjálfast einnig í gagnrýnni og 

skapandi hugsun (Pflaum, 2012). 

Að hlúa að sköpun og efla lestrarkennslu í gegnum tónlist er mikilvægt í fjölbreyttum 

skólastofum nú til dags. Þar sem tónlist styður þróun á læsi nemenda þá eru kennarar 

hvattir til að syngja lag á dag, því lög færa léttúð, hlátur og fegurð í skólastofuna 

(Paquette og Rieg, 2008). Bill Harp (1988) segir að tungumál barnanna hafi náttúrulegan 

takt og melódíu og þeir komi með þetta náttúrulegt tungumál með sér þegar þeir eru að 

læra að lesa. Þannig að með því að nota söng til að kenna lestur þá laði það að sér 

náttúrulegan skilning. Börn læra að nota ritað mál á svipaðan hátt og þau læra að nota 

talað mál, í gegnum byggingu á eigin reglum og samböndum. Því oftar sem börn geta 

heyrt tungumál, því fleiri tækifæri hafa þau til að setja eigin reglur (Harp, 1988). 
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Auðveldasta tungumálið fyrir börn til að lesa er tungumál sem þau þekkja vel og eru góð í 

(Harp, 1988). Með því að tengja saman söng og lestur hjálpar það ekki einungis börnum 

að læra að lesa, heldur eykur það unun af því að lesa. Tengsl milli söng og lestur getur 

einnig aukið orðaforða barna, lesskilning og orðfimi. Kennarinn getur nýtt sér þessi tengls 

með því að lesa með takti. Það gerir ekki eingöngu kennsluna skemmtilegri, heldur eru 

nemendur líklegri til að muna betur það sem verið var að lesa. 

Rannsókn Camelia Alinte (2013) sýndi að lög hjálpuðu nemendum að læra meira og 

þar með jókst hvatningin einnig hjá þeim. Flestir nemendur tóku því fram að það að nota 

lög í kennslu væri skemmtileg kennsluaðferð og skapaði námsumhverfi sem væri 

hvetjandi til samskipta á milli nemenda og kennara. Meirihluti nemenda sögðust frekar 

vilja læra ensku með notkun tónlistar heldur en með hefðbundinni kennslu. Það sem 

einnig er mikilvæg í kennslu er að nemendur njóti sín í tíma og niðurstöður sýndu að þeir 

geri það þegar lög eru notuð í tímanum (Alinte, 2013). Rannsókn Alinte (2013) sýndi 

einnig að miklar framfarir voru á framburði nemenda, vegna þess að sumir þeirra 

hlustuðu á lögin bæði í tímanum og heima hjá sér, sem gaf þeim möguleika til að 

endurskoða orðaforðann og málfræðina sem notuð voru í tímanum (Alinte, 2013). Tónlist 

sem inniheldur rím er tilvalin til að æfa framburð nemenda. Dæmi um slíkt eru lögin 

„Maja átti lítið lamb“ (e. Mary had a little lamb) og „Row, Row, Row, Your Boat.“ Þessi lög 

æfa stafina /L/ og /R/ (Brown, 2006).  

Áður en söngur var talin ásættanlegur sem aðferðafræði í kennslustofunni, þróaði 

Regina Richards (1975) aðferðina „Spanish through songs“ („El español por las 

canciones“). Hún vildi hvetja nemendur til að nota nýja tungumálið og því þróaði Richards 

aðferðina með það í huga að hafa hana sem ánægjulega reynslu fyrir nemendur. Aðferðin 

samanstendur af þremur meginskrefum. Fyrsta skrefið snýst um að auka orðaforða og 

skilning nemenda á laginu áður en hafist er handa. Nemendur læra nýju orðin munnlega. Í 

næsta skrefi er nemendum kennt að syngja lagið þar sem þeir hafa nú öðlast meiri 

þekkingu um innihald textans og orðaforðann. Hreyfingar eru notaðar þegar færi gefst til 

að styrkja innihald textans. Í síðasta skrefi eru nemendur að æfa sig að skrifa upp textann í 

laginu. Þetta skref er notað með nemendum sem eru nú þegar færir í að lesa eigið 

tungumál. Áhrif þessarar aðferðar er jákvæð þar sem notast er við mikla endurtekningu 

og styrkingu. Þrátt fyrir að aðferðin hafi verið ætluð til að kenna spænsku til 
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enskumælandi nemenda, þá myndi það einnig virka til að kenna ensku sem erlent 

tungumál. Hafa þarf þó í huga að lögin henti aldri nemenda (Richards, 1975).  

Samkvæmt Hugo og Horn (2013), þá er hæfni í að heyra ekki það sama og hæfni í að 

hlusta. Jafnvel þó að flest fólk sé fætt með hæfni í að heyra, þá er hlustun færni sem þarf 

að lærast. Hlustun er mikilvæg í samskiptum á milli manna, bæði munnleg og óyrt, því að 

ef hlustunin er gölluð þá getur það skert tungumálanámið. Nemendur á unga aldri þurfa 

að nota virka hlustun til að efla skilning og tilfinningar frá upplifun sinni á hljóðin í 

umhverfinu (Hugo og Horn, 2013). Að læra nýtt tungumál gerir sérstakar kröfur á 

hlustunarfærni, til að heyra ný hljóð og takta, og til að ná merkingu þeirra. Fjölbreytni í 

hlustunaraðferðum mun hjálpa nemendum að halda einbeitingu og vera áhugasamir 

(Cameron og McKay, 2010, bls. 37). Hancock (1998, bls. 7) segir að lög geti verið ein leiðin 

til að efla hlustunarskilning nemenda. Hlustunarverkefni geta stuðlað að því að nemendur 

kunni að greina aðalatriði frá aukaatriðum. Hugo og Horn (2013) segja að þegar 

nemendur hlusta á tónlist þá eru þeir að taka þátt í hugsunarstarfsemi sem eykur á hæfni 

þeirra til að tjá sig á tungumálinu sem notað er heima fyrir eða öðru tungumáli. 

Samkvæmt Mizener (2008) geta nemendur þróað ferli samskipta með því að hlusta á 

tónlist. Tónlist getur einnig verið hvatning til að gera samskiptin ánægjulegri (Failoni, 

1993).  
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7 Hugmyndir að verkefnum til að nýta tónlist í tungumálakennslu 

Til að kennslan verði áhrifaríkari er gott að kennarinn skapi umhverfi sem skorar á 

nemendum til að nota tungumálið sem verið er að læra á marktækan hátt. Hafa þarf 

ávallt í huga þegar verið er að ákveða lög til að nota í kennslu fyrir hvaða bekki þau henta. 

Tim Murphey (1992, bls. 10) segir að allt sem hægt er að gera með texta í 

tungumálakennslu sé einnig hægt að gera með lög eða texta um lög. Í bókinni Music & 

Song hefur Murphey útbúið lista hvað hægt er að gera með tónlist og lög í 

kennslustofunni. Hann segir að tónlist er til dæmis ein leiðin til að læra málfræði, æfa 

sértækan hlustunarskilning, æfa framburð og hljómfall raddarinnar, kenna orðaforða og 

menningu. Það er einnig hægt að nota tónlist sem bakgrunnstónlist fyrir aðra athafnasemi 

(Murphey, 1992, bls. 10). Hér verða teknar fyrir sex hugmyndir að verkefnum til að nýta 

tónlist í tungumálakennslu. Áhersla verður lögð á verkefni sem eru ætluð í enskukennslu, 

en að sjálfsögðu er hægt að breyta og hafa verkefnin á tungumálinu sem verið er að 

kenna. Verkefnin eru öll nemendamiðuð sem hvetur nemendum að taka ábyrgð á eigin 

námi. 

7.1 Lyricstraining 

Kennari fer með nemendur í tölvustofuna og segir þeim að fara inn á síðu sem heitir 

Lyricstraining. Þetta er einstaklingsverkefni. Nemendur velja sjálf lög (helst á markmálinu) 

til að hlusta á og æfa sig. Nemendur geta valið hvort þeir vilji skrifa allan textann úr laginu 

eða hluta úr því (svipað og innfyllingarverkefni). Hlutverk kennarans er að fylgjast með svo 

að nemendur séu ekki að gera annað í tölvunni. Þetta verkefni tekur eina kennslustund og 

er ætlað nemendum í fimmta bekk og eldri. Markmiðið er að æfa hlustun og ritun (á 

tölvuformi) og auka orðaforða og málfræði. Ég prófaði þetta verkefni á nemendur mínar 

þegar ég var í vettvangsnámi og það gekk vel og nemendur fóru ánægð úr tíma. Það sem 

gerir kennsluna einnig skemmtilega er að nemendur fá að velja sjálf lögin sem þeir vilja 

æfa sig á.   

Hérna er tengill af síðunni: http://www.lyricstraining.com 

http://www.lyricstraining.com/
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7.2 Greina lagatexta 

Þetta er einstaklingsverkefni. Kennari fer með nemendur í tölvustofuna (hérna er 

kennarinn búinn að panta tölvustofuna) og biður þau að finna sér lag til að greina. 

Nemendur prenta síðan textann út með leyfi kennara og fara aftur í skólastofuna sína. 

Þeir byrja að greina textann, hverja málsgrein fyrir sig og fá orðabók til að hjálpa þeim 

með erfiðu orðin. Að því loknu eiga þeir að skrifa um hvað lagið fjallar, títil, sögu þess og 

hvort það hafi einhvern boðskap. Þetta verkefni tekur 2-3 kennslustundir. Verkefnið er 

ætlað nemendum á unglingastigi og lengra komna. Markmiðið er að æfa gagnrýna 

hugsun, ritun og lestur. Verkefnið á einnig að auka lesskilning, orðaforða og málfræði 

nemenda.  

7.3 Þýða lag 

Kennari útskýrir verkefnið og segir að þetta sé paraverkefni. Nemendur velja lag úr 

eftirtöldum lista sem kennari lætur þau fá og eiga síðan að þýða allt lagið á móðurmálinu 

(í þessu tilfelli er það íslenska). Þeir fá orðabók til að hjálpa þeim með erfiðu orðin í 

textanum. Nemendur fá síðan hvít A4 blöð frá kennaranum til að skrifa upp þýðinguna 

sína og svo eiga þeir að líma blöðin á A2 blaði. Ef tölvustofan er laus er nemendum leyfð 

að fara þangað og finna myndir til að skreyta veggspjöldin sín, til dæmis mynd af 

höfundinum. Þeir eiga síðan að kynna fyrir framan samnemendum og kennara. Kennari 

setur textann úr laginu sem hver hópur völdu á skjávarpann svo allir geti fylgst með enska 

textanum á meðan þeir hlusta á þýðinguna á móðurmálinu. Þetta verkefni tekur 2-3 

kennslustundir og er ætlað nemendum á unglingastigi og lengra komna. Markmiðið er að 

æfa gagnrýna hugsun, ritun, lestur, hlustun og talað mál. Verkefnið á einnig að auka 

orðaforða, málfræði og lesskilning nemenda. 

Dæmi um lista á lögum:  

„The Climb“ – Miley Cyrus 

„Who Says“ – Selena Gomez 

„Happy“ – Pharrell Williams 

„Bad Day“ – Daniel Powter 
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7.4 Innfyllingarverkefni 

Kennari útskýrir verkefnið og segir að þetta sé einstaklingsverkefni. Nemendur fá 

eftirfarandi texta úr laginu „Don‘t give up“ með Bruno Mars. Textinn er ófullkominn og því 

eiga nemendur að fylla inn í eyðurnar. Kennari kveikir á laginu og nemendur hlusta og 

fylla inn í. Kennari kveikir aftur á laginu svo að nemendur geta farið yfir textann sinn til að 

ganga úr skugga að öll orðin séu rétt. Kennari fer síðan yfir verkefnið upp á töflu. Kennari 

fær einn nemanda til að fara yfir eina línu og annar nemandi tekur við og svo framvegis. 

Þegar búið er að fara yfir allan textann eru nemendur beðin að skrifa eigin túlkun á laginu 

í stílabókina sína. Kennari fær síðan nokkra sjálfboðaliða til að deila með samnemendum 

og kennara. Þetta verkefni tekur eina kennslustund og er ætlað nemendum í sjötta bekk 

og eldri. Markmiðið er að æfa gagnrýna hugsun, hlustun, ritun, lestur og talað mál.  

Hérna er tengill á myndbandið: https://www.youtube.com/watch?v=pWp6kkz-pnQ 

Dæmi:  

When you _____ to do something that‘s _____ 

And it _____ really, really _____ to do 

You _____ like quitting, you _____ you‘re through 

Well I _____ some advice for you 

7.5 Song line answers 

Þetta verkefni er tekin úr bókinni Music & Song eftir Tim Murphey (sjá bls. 75-77). Kennari 

undirbýr lista af þekktum línum úr lögum sem gætu verið notuð sem svar til að hefja 

viðtalið. Kennari lætur nemendur sína fá listann og útskýrir stuttlega hvernig verkefnið 

gengur fyrir sig. Nemendur vinna saman í pörum. Þeir líta á listann sem þeir fengu frá 

kennaranum og hugsa um einhvern sérstakan aðila sem þeir myndu vilja taka viðtal við og 

skrifa spurningar sem passa við línurnar úr lögunum. Kennari mælir með að nemendur 

byrji fyrst á svörum og síðan huga að spurningum, til að auðvelda vinnuna. Þegar 

nemendur hafa lokið við að skrifa viðtalið, þá eiga þeir að leika viðtalið fyrir bekkinn. Þetta 

verkefni tekur eina kennslustund. Verkefnið er ætlað nemendum á unglingastigi og lengra 

komna. Markmiðið er að nota málvenjubundna frasa (e. idiomatic phrases) í viðeigandi 

samhengi. Verkefnið æfir gagnrýna og skapandi hugsun, ritun, lestur, talað mál og 

hlustun.  
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Dæmi um viðtal milli tveggja aðila, spyrjandi og A: 

-Spyrjandi: Where are you from? 

-A: „Born in the USA“ 

-Spyrjandi: Why did you leave the USA? 

-A: „The answer, my friend, is blowing in the wind“ 

-Spyrjandi: Was it because of someone that was once special to you? 

-A: „Let it be, let it be“ 

-Spyrjandi: Why won‘t you answer my question? Is is too personal? 

-A: „Help, I need somebody“ 

7.6 Hlustunaræfing 

Nemendur hlusta á tiltekið lag (í þessu tilfelli er það „Rolling in the Deep“ með Adele) og 

setja línurnar í rétta röð. Nemendur hlusta aftur á lagið til að gá hvort að allar línur séu 

rétt tölusettar. Kennari fer síðan yfir lagið upp á töflu og biður einn nemanda að segja 

fyrstu línuna og svo tekur annar nemandi við og svo koll af kolli. Nemendur eru síðan 

beðnir um að skrifa í stílabókina sína eigin túlkun á laginu og hvaða áhrif lagið hefur á 

tilfinningu þeirra. Kennari fær nokkra sjálfboðaliða til að deila með samnemendum og 

kennara. Þetta verkefni tekur eina kennslustund. Verkefnið er ætlað nemendum á 

unglingastigi og lengra komna. Markmiðið er æfa gagnrýna hugsun, hlustun, ritun, lestur 

og talað mál.  

Hérna er tengill á myndbandið: https://www.youtube.com/watch?v=rYEDA3JcQqw 

Dæmi:  

__ But I‘ve heard one on you 

__ Make a home down there 

__ Baby, I have no story to be told 

__ And I‘m gonna make your head burn 

__ As mine sure won‘t be shared 

__ Think of me in the dephts of your despair 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rYEDA3JcQqw
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8 Sköpun í tungumálakennslu 

Sköpun (e. creativity) er einn af grunnþáttum menntunar. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011, bls. 18) stendur að „sköpun er nauðsynlegur þáttur í öllu námi og starfi, ekki 

einungis í listmenntun.“ Hún felst í því að skapa eitthvað nýtt eða nýja útgáfu af einhverju. 

Hún eykur forvitni og áhuga einstaklinga og virkjar ímyndunaraflið. Sköpun byggist á 

gagnrýnni hugsun og aðferðum sem opna nýja möguleika (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, 

bls. 22). Þörf er á mikilli sköpun í tungumálakennslu og tónlist er ein leiðin til að draga 

fram sköpunargáfu nemenda. Það eru til margar aðferðir og óteljandi lög sem hægt er að 

nýta í tungumálakennslu og því gæti verið tilvalið að blanda þeim saman til að skapa 

skemmtileg verkefni sem eru hvetjandi og örva gagnrýna og skapandi hugsun. Aðferðirnar 

Desuggestopedia og CMA (sjá kafla 3) sem vinna með tónlist eru góð leið til að virkja 

ímyndunarafl nemenda og örva skapandi hugsun. Kennari getur haft klassíska tónlist í 

bakgrunn á meðan nemendur eru að læra til að skapa notalegt námsumhverfi. Kennari 

getur notað tónlist (hugsanlega popptónlist) sem nemendur hafa áhuga á til að hvetja þau 

enn frekar.  
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9 Lokaorð 

Ritgerðin leiðir í ljós að sambandið á milli tungumáls og tónlistar er nánast óaðskiljanleg. 

Tónlist er talin vera áhrifarik í kennslu, því hún hefur að geyma marga eiginleika sem mun 

gagnast nemendum við að læra tungumál. Hún er ein leið til að fanga áhuga nemenda 

þegar verið er að læra (ný) tungumál og hvetur þau til að vera virkir þátttakendur í eigin 

námi. Hún hefur jákvæð áhrif á færniþættina fjóra og er gott verkfæri til að auka 

málfræði, orðaforða og framburð nemenda. Auk þess skapar tónlist notalegt 

námsumhverfi. Vert er að taka fram að jafnvel þó að rannsóknir sem voru ræddar í 

ritgerðinni sýndu miklar og jákvæðar framfarir með notkun tónlistar, að þá þarf að gera 

fleiri rannsóknir til að staðfesta gildi þess.  

Þegar börn læra móðurmálið, þá syngja foreldrarnir og/eða aðrir fullorðnir oftast lög 

til að kenna þeim tölur, bókstafi, liti, dýranöfn, líkamsparta og fleira. Eftir 50 ár, þá eru 

góðar líkur á því að þau munu ennþá minnast þessara laga. Margir einstaklingar geta enn 

munað lögin sem þeir sungu þegar þeir voru í leik-og grunnskóla, að mér meðtaldri. 

Flestallir hafa ánægju af tónlist en þó er enn mikil ráðgáta fyrir því hvers vegna hún hefur 

svona mikil áhrif á mannfólkið.  

Eins og flestir kennarar vita, þá getur verið erfitt að kveikja áhuga nemenda á þeim 

viðfangsefnum sem verið er að fást við hverju sinni og því þurfa kennarar að vera tilbúnir 

að prófa ólíkar kennsluaðferðir og búa sig undir að þurfa að fara út fyrir þægindarramma 

sinn. Þar sem heimurinn er í stöðugri þróun er nauðsynlegt að hafa skapandi hugsun. Það 

er mikilvægt að hver skóli vinni að því að þjálfa nemendur til að vera skapandi svo að þeir 

verði færir um að leysa krefjandi verkefni í framtíðinni.  

Börn hafa frábæra getu til að taka upp tungumál í gegnum leik, tónlist, eða eitthvað 

sem þau hafa gaman af og vegna þessa finnst mér tónlist vera ein besta leiðin til að læra 

tungumál. Ég mun sannarlega nýta mér þessa kennsluaðferð fyrir framtíðarnemendur 

mínar. Ég vil að nemendur mínir njóti þess að læra og tónlist er ein leiðin til þess. Ég hvet 

alla kennara og kennaranema sem eru að kenna tungumál, eða aðrar námsgreinar, að 

nýta sér þessa skemmtilegu verkfæri í eigin kennslu. 
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