
 
 

 
 

Tónlistardeild  

Söngur 

 

 

 

 

 

Máttur tónlistar 
-Áhrif tónlistarmeðferðar á börn með dæmigerða einhverfu- 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Ritgerð til B.Mus. prófs í söng 
Sigríður Soffía Hafliðadóttir 

 
Vorönn 2015



 
 

 
 

Tónlistardeild  

Söngur 
 

 

 

 

 

 

 

Máttur tónlistar 

-Áhrif tónlistarmeðferðar á börn með dæmigerða einhverfu- 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Ritgerð til B.Mus. prófs í söng 

 
Sigríður Soffía Hafliðadóttir 

Kt.:211089-2539 
Leiðbeinandi: Lilja Ósk Úlfarsdóttir 

Vorönn 2015



 
 
 



 
 
 

i 

Útdráttur 
Tónlist er stór hluti af daglegu lífi manneskjunnar. Á hverjum einasta degi upplifum við tónlist, á 

einhvern hátt, einhvers staðar í lífinu og oftar en ekki hreyfir tónlistin við okkur tilfinningalega. Við 

heyrum tónlist í útvarpi, sjónvarpi, kvikmyndahúsum, á skemmtistöðum, á veitingahúsum, í 

kjörbúðum og svo mætti lengi telja. Það er því óhætt að segja að hún sé órjúfanlegur hluti mannlegs 

samfélags. Maðurinn hefur fundið sig knúinn til þess að búa til tónlist frá örófi alda. Það kemur 

okkur þess vegna ekki á óvart að í augum flestra er tónlistin ánægjuleg reynsla, hvort sem 

viðkomandi skapar tónlistina eða nýtur þess að hlusta á hana. Oft er talað um tónlistina sem 

tungumál sem allir skilja. Hún er án landamæra og sameinar fólk frá ólíkum menningarheimum. 

Síðastliðin ár hefur vaknað meiri áhugi á því að nota tónlistina formlega og óformlega í 

meðferðarskyni. Tónlistarmeðferð (e. music therapy) er eitt þeirra meðferðarúrræða sem hefur sótt í 

sig veðrið í seinni tíð og ljóst er að hugtakið hefur öðlast trúverðugan sess í umræðunni. Meðferðin 

hefur fyrst og fremst verið notuð til þess að vinna með einstaklingum sem eiga í erfiðleikum með 

samskipti við aðra. Hér í þessari ritgerð verður lögð áhersla á að skoða mikilvægi og áhrif tónlistar á 

manneskjuna. Meginmarkmið ritgerðarinnar er að skoða gildi tónlistar sem meðferðarrúrræði fyrir 

börn sem greind eru með dæmigerða einhverfu. Reynt verður að komast að því hvort tónlistin geti á 

einhvern hátt bætt samskiptafærni og tjáningargetu þeirra barna.  
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Inngangur 
 

„I would teach children music, physics, and philosophy; but most importantly music, for the 

patterns in music and all the arts are the keys to learning“ – Plato 

 

Gríski heimspekingurinn Plato hafði mikið dálæti á tónlist og hélt því fram að tónlistinni bæri að 

vera grundvallarþáttur í uppeldi hvers barns. Skoðun hans var sú að börn ættu að læra tónlist á 

undan öllum öðrum námsgreinum. Hann sagði tónlistina vera lykilatriði menntunar og taldi að 

tónlistarþekking væri merki um „huglægt hreinlæti“ (e. purity). Einnig sagði hann að fimleikar væru 

lyf fyrir líkamann og tónlist lyf fyrir sálina.1 

 Tónlistin hefur vissulega mismunandi gildi fyrir einstaklinga en er órjúfanlegur hluti af 

daglegu lífi hvers og eins. Notagildi tónlistar getur sömuleiðis verið mismunandi hjá hverjum og 

einum. Sumir nota hana sem atvinnutæki meðan aðrir einstaklingar meðtaka hana og nota til að 

túlka hugsanir og tilfinningar. Tónlistin getur valdið sterkum hughrifum og fengið okkur til að 

upplifa rómantík, minningar, spennu og ró. Við tengjum tilfinningar við tónlist og með slíkum 

hugrenningartengslum við einhverja ákveðna tónlist getum við t.d. endurupplifað liðna atburði. 

Þetta er eins konar „tungumál sem allir skilja“. Það á sér ekki landamæri milli þjóða eins og talað 

mál og ólíkir menningarheimar, heldur sameinar tónlistin okkur.2  

 Taugasérfræðingurinn og rithöfundurinn Oliver Sacks segir í formála bókar sinnar 

Musicophilia að maðurinn sé ekki síður tónlistarvera en tungumálavera og að flestir geti numið 

tónlist. Að hlusta á tónlist tengist ekki aðeins heyrn og tilfinningum heldur hefur hún einnig með 

eðli hreyfingar að gera. Oliver vitnar í eftirfarandi orð heimspekingsins Nietzsche og skrifar eftir 

honum: „Við hlustum á tónlist með vöðvunum okkar.“ Þar á hann við að líkaminn fyllist af tónlist 

þó við séum ekki beint að leiða hugann að því. Við speglum okkur hið innra og hreyfum okkur eftir 

tónlistinni meðvitað og ómeðvitað.3  

 Áhrifamáttur tónlistar hefur verið umtalsefni í þúsundir ára. Allt frá tímum Forn-Grikkja 

hefur því verið haldið fram að hún geti haft veruleg áhrif á líðan fólks. Iðulega vakna upp 

spurningar um hvort tónlist búi yfir sérstökum lækningarmætti sem er beinlínis hægt að beita sem 
                                                
1 Plato, The Reblublic, (London: Oxford University Press, 2002) The Republic. Sótt 11. maí  2015 á 

http://www.aprendendoingles.com.br/ebooks/republic.pdf.  
 
2 Sigríður Teitsdóttir, „Skerpir tónlistin skilninginn?“ Skólavarðan, 3 (mars 2001): 12-13, sótt 3. maí 2015 

á http://ff.ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=223.   
 
3 Oliver Sacks, Musicophilia, (Great Britain: Picador, 2007), bls. xi. 
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meðferð við ýmsum mannlegum kvillum 4  Áhugi fólks á að kanna hlutverk óhefðbundinna 

meðferðarúrræða sem hjálpartækja í meðferð geðrænna vandamála hefur sömuleiðis aukist verulega 

síðastliðin ár.  

 Tónlistarmeðferð (e. music therapy) er eitt þeirra meðferðarúrræða sem hefur sótt í sig 

veðrið í seinni tíð og ljóst er að hugtakið hefur öðlast trúverðugan sess í umræðunni. Hér í þessari 

ritgerð verður lögð áhersla á að skoða tónlistarmeðferðina og hvernig megi nota hana í starfi með 

börnum sem greind hafa verið með dæmigerða einhverfu. Farið verður í árangur og markmið og 

rætt við móður barns með dæmigerða einhverfu sem hefur reynslu af meðferðinni. 

  

                                                
4 Sigríður Teitsdóttir, „Skerpir tónlistin skilninginn?“ 
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1. Tónlist 
1.1. Hvað er tónlist og hvaðan kemur hún? 
Hugtakið tónlist er hægt að skilgreina á margvíslegan hátt og getur skilgreiningin verið mismunandi 

eftir fólki og menningarheimum. Eina leið til þess að skilgreina tónlist má finna í bók 

vísindamannsins Dr. J. Levetin  This is Your Brain on Music þar sem hann fjallar um eðli tónlistar. 

Levetin skiptir eiginleikum tónlistarinnar niður í níu aðskiljanlega flokka en þeir hafa allir einhver 

áhrif á heilavirkni. Flokkarnir eru eftirfarandi: 

 

1. Tónn (e. tone) er það sem staka, hljómfagra hljóðið er oft kallað. Orðið nóta (e. note) er 

einnig notað en flestir fræðimenn telja að það sem heyrist skuli vera kallað tónn og orðið 

nóta eigi betur við þegar tónn er skráður á blað. 

 

2. Tónhæð (e. pitch) er sáleðlisfræðilegur eiginleiki tóns sem breytist eftir tíðni (Hz) tónsins, 

því hærri sem tíðnin er því hærri er tónninn. Tónhæðin fer einnig eftir staðsetningu tónsins í 

tónskalanum. 

 

3. Taktur (e. rhythm) vísar til þeirrar tímalengdar sem er á milli tónanna. Tónar hafa 

mismunandi lengdargildi og er það sambandið milli þessara tóna sem býr til taktinn. 

 

4. Hraði (e. tempo) segir til um hraða tónlistarinnar í heild sinni.  

 

5. Línuleg hreyfing (e. contour) tónanna segir til um tónbilin á milli tónanna og hvort tónarnir 

hreyfast upp eða niður. Út frá línulegri hreyfingu tóna er hægt að sjá laglínuna. 

 

6. Tónblær (e. timbre) er það sem greinir eitt hljóð frá öðru hljóði og gefur hljóðfærum sinn 

einstaka hljóm. Þannig er hægt að greina fiðlu frá selló þó svo að hljóðfærin spili sama 

tóninn, á sama tíma og í sömu áttund.  

 

7. Háværð (e. loudness) er hin eðlisfræðilega mæling á sveifluvídd tóns. 

 

8. Rúmfræðileg staðsetning (e. spatial location) er sú staðsetning sem vísar til þess hvaðan 

hljóðið kemur. 
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9. Endurómun (e. reverberation) vísar til bergmálsins sem kemur frá tóninum. Endurómun 

miðast við stærð rýmisins og þeirrar lengdar sem tónninn ferðast hverju sinni.5 

 

Þessi níu undirstöðuatriði mynda samband hvert með öðru og er þau sambönd til dæmis hrynjandi 

(e. meter), tóntegund (e. key), laglína (e. melody) og fleira. Taktur vísar til þess hvernig áherslur í 

tónlistinni eiga að vera. Tóntegundin segir til um stemmningu (e. mood) tónlistarinnar, hvort lagið 

sé dapurlegt (í moll) eða glaðlegt (í dúr). Laglína er meginþemað í flestum tónverkum og röð hljóða 

sem skynja má sem eina samhangandi smíð. Laglína er skilgreind af línulegri hreyfingu sinni – 

mynstur hæða og lægða í tónhæð. Samkvæmt Levetin er það sambandið á milli þessara eiginleika 

tónlistar sem gerir hana að því sem hún er.6 

 Það er erfitt að segja til um upphaf tónlistarinnar en í bókinni Sound and Silence eftir þá 

John Paynter og Peter Aston er einmitt spurt að spurningunni „Hvar hófst tónlistin?“ (e. Where did 

music begin?). Höfundar bókarinnar leita svara hjá tónlistarsérfræðingnum Bence Szalbosci í 

bókinni A History of Melody og er hans svar svohljóðandi: 

 
Eiginleikar náttúrunnar til þess að skapa, varðveita og herma eftir eru grundvallaratriðin í tónlist. 
Taktur getur verið hjartslátturinn, rigning eða hófasláttur hestanna. Laglínan getur verið túlkuð 
með söng fuglanna eða spangóli úlfsins. Fyrsta tónlistin varð til óháð manninum en samt var 
það maðurinn sjálfur sem skapaði tónlist út frá náttúrulegum hljóðum en hann var undir mestum 
áhrifum af þeim hljóðum sem hann skynjaði líkamlega eða þeim sem hann gat skapað sjálfur. 
Umfram allt hafði maðurinn rödd og þó svo að hún gæti ekki myndað fullkomlega hreinan tón 
gat röddin nýst til þess að tjá tilfinningar sem voru að hluta til væl og gól en einnig söngur og tal. 
Í raun eru aðalatriði tónlistarinnar tónn og taktur. Þessi atriði eru algjörlega náttúrulegur hluti af 
líkama mannsins.7 

 

Meginatriði skilgreiningarinnar felast í því að maðurinn hafi tjáð tilfinningar sínar með söng áður en 

hann fór að tala.8 Jafnvel ef manneskjunni væri ómögulegt að hreyfa sig eða tala, þá hefði hún þessa 

tónlist innra með sér.9 Maðurinn hefur fundið sig knúinn til þess að búa til tónlist frá örófi alda. Það 

kemur okkur þess vegna ekki á óvart að í augum flestra er tónlistin ánægjuleg reynsla, hvort sem 

viðkomandi skapar tónlistina eða nýtur þess að hlusta á hana. 

                                                
5 Daniel J. Levitin, This Is Your Brain on Music, (New York: Dutton, 2006), bls. 21-22. 
 
6 Levitin, This Is your Brain on Music, bls. 23. 
 
7 John Paynter og Peter Aston, Sound and Silence, (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), bls. 35. 
 
8 Paynter og Aston, Sound and Silence, bls. 35. 
 
9 Suzanne B. Hanser, The New Music Therapist’s Handbook, 2. útg. (Boston: Berklee press, 1999), bls. 1. 
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 Hljóð, hrynur og hreyfing eru þættir sem fylgja börnum allt frá veru þeirra í móðurkviði. 

Hjartsláttur móður er eitt af fyrstu skynáreitum sem fóstur verða fyrir og verða þau móttækileg fyrir 

hljóðum og hljóðáreitum nokkru fyrir fæðingu. Áhrif utanaðkomandi tónlistar á fóstrið er hægt að 

mæla með hjartsláttarbreytingum og auknum líkamshreyfingum þess. Það er í rauninnni hægt að 

fullyrða það að tón- og hrynheimur fósturs hafi áhrif á líðan þess og þroska.10  

 

1.2.  Gildi og mikilvægi tónlistar 
Á hverjum einasta degi upplifir fólk tónlist, á einhvern hátt, einhvers staðar í lífinu og oftar en ekki 

hreyfir tónlistin við fólki tilfinningalega.11 Við heyrum tónlist í útvarpi, sjónvarpi, kvikmyndahúsum, 

á skemmtistöðum, á veitingahúsum, í kjörbúðum og svo mætti lengi vel telja. Það er því óhætt að 

segja að hún sé órjúfanlegur hluti mannlegs samfélags.12 

 Þrátt fyrir að tónlistin geti einungis verið afþreying í lífi sumra þá vilja aðrir meina að hún sé 

mikilvægt alheimsmál, án orða, en geri okkur kleift að tjá okkur á persónulegan hátt og eiga 

samskipti þvert á landamæri. Hvernig ákveðnir hljómar eða tónlist ein og sér getur hreyft 

tilfinningalega við fólki er ráðgáta sem enn er óleyst.  

 Auk þess að vera lífsfylling er tónlistarkennsla sögð vera mikilvæg innan skólakerfisins og 

er gert ráð fyrir tónlistarnámi í aðalnámskrá leik- og grunnskóla. Samkvæmt þeirri námskrá er 

tónlist talin vera sérstakur þáttur í mannlegri greind sem hægt er að þroska með markvissri þjálfun 

og kennslu. Tónlistarkennsla hefur víðtæk og ólík gildi fyrir einstaklinga en gegnumgangandi 

markmiðið er að efla alhliða þroska nemandans. Tilgangur með námi í listgreinum í grunnskóla er 

sá að nemendur fái að kynnast fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkkunnáttu, 

sköpunarkraft, samhæfingu huga og handar og opna fyrir möguleikann á ólíkum tjáningarleiðum. Í 

listrænum tímum fá nemendur frjálsari hendur og svigrúm til að skapa í gegnum ýmsa handavinnu 

og læra að nálgast tákn, tóna sem tjáningarleið. Segir í námskránni að tónlistariðkun hafi 

yfirfærslugildi á aðra hæfni og þekkingu, svo sem málþroska, samvinnu, félagsmótun og 

samfélagsskilning.13 

 Allir eiga skilið að njóta tónlistar og öðlast grunnmenntun sem gerir tónlistariðkun enn 

ánægjulegri. Hins vegar er skólakerfið staðlað og því miður ekki allir jafnhæfir til að sækja sér 

                                                
10 D. J Levitin, This is Your Brain on Music, bls. 221.  
 
11 Paynter og Aston, Sound and Silence, bls. 35. 
 
12 Paynter og Aston, Sound and Silence, bls. 4. 
 
13 Mennta- og menningarmálaráðuneyti (2011) 
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hefðbundna tónlistarmenntun vegna fötlunar eða vanþroska. Af þeim sökum verður menntakerfið að 

kveða skýrt á um réttindi til tónlistarnáms í lögum og gæta þess að allir sitji við sama borð út frá 

forsendum mannréttinda. Ef litið er til þeirra þátta sem listgreinar standa fyrir í námsskránni hlýtur 

það að vekja upp forvitni um hvort tónlist sé ekki vel til þess fallin að kynna fyrir börnum sem búa 

yfir skertri tjáningargetu, samanber börn með sem greind hafa verið með dæmigerða einhverfu. 
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2. Einhverfa 
Erfitt er að skilgreina einhverfu vegna þess að hún getur haft ólík áhrif á einstaklinga og einkenni 

hennar geta verið afar mismunandi. Þess vegna er oft talað um einhverfu sem róf (e. spectrum 

disorder). Í dag er vitað að einhverfa er flókin röskun á taugaþroska. Ekki er vitað nákvæmlega 

hvenær hún myndast en talið er að hún komi venjulega fram á fyrstu þremur árum barnsins og 

stundum strax á fósturstigi. Sum börn þroskast eðlilega fram á annað ár en þá hægir verulega á 

þroska þeirra og þau draga sig inn í einhverfuna.14 

 

2.1. Saga 
Hugtakið einhverfa var fyrst notað af vísindamanninum Eugene Bleuer árið 1912 og seinna af 

Bruno Bettelheim, en hann var sérfræðingur í þroskaferli barna. Bettelheim hélt því fram, ásamt 

öðrum læknum, að einhverfu mætti rekja til móðurinnar og bjuggu til hugtakið „ísskápsmæður“ sem 

vísar til móður sem sýnir barni sínu kulda og ekki næga ást. Af þeim ástæðum áttu börnin að hafa 

dregið sig inn í skel og lokað sig af.  

 Árið 1943 varð bandarískur geðlæknir að nafni Leo Kanner fyrstur manna til að lýsa 

einhverfu sem sérstakri röskun. Dr. Kanner skrifaði ritgerð þar sem hann lýsir athugunum sínum á 

börnum með einkenni sem á þeim tíma voru talin benda til vitsmunalegrar og tilfinningalegrar 

fötlunar. Hann kallaði ritgerðina „Autistic Disturbance of Affective Contact“ sem þýtt hefur verið á 

íslensku sem „Einhverfar truflanir á tilfinningatengslum“. Þar fjallaði Dr. Kanner um sameiginleg 

einkenni ellefu barna sem voru á aldrinum tveggja til átta ára. Þau lifðu í eigin heimi án innilegra 

tengsla við annað fólk, áttu erfitt með samskipti, nám og þá sér í lagi tungumál. 

 Áráttuhegðun kom líka fram hjá börnunum og einnig áttu þau það sameiginlegt að láta 

ekkert utanaðkomandi trufla sig. Ritgerð Dr. Kanners leiddi til þess að úr varð skilgreining á 

heilkenni sem fékk nafngiftina Kannerseinhverfa.15  

 Kannerseinhverfa er sú röskun sem við þekkjum sem dæmigerða einhverfu í dag.16 Með 

aukinni þekkingu og fleiri rannsóknum á einhverfu hefur verið hægt að sjá hvað þeir einstaklingar 

sem greinast einhverfir eiga sameiginlegt og hvað greinir þá frá öðrum. 

                                                
14 Karen Kristín Ralston, Baráttan fyrir börnin, Styrmir Guðlaugsson þýddi (Reykjavík: Salka, 2009), bls. 

8-9.   
 
15 S. Johanna Robledo og Dawn Ham-Kucharski, Bókin um einhverfu spurt og svarað, Eiríkur Þorláksson 
þýddi (Garðabær: Græna húsið og Umsjónarfélag einhverfra, 2008), bls. 15-16. 

 
16 „Einhverfurófið.“ Einhverfusamtökin, sótt 1. maí 2015 á http://einhverfa.is/fraedsla/ahugaverdar-

greinar?start=4. 
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2.2. Einkenni dæmigerðar einhverfu 
Það er oft hægara sagt en gert að bera kennsl á einhverfu. Ekki einungis vegna þess að einkenni 

birtast á mismunandi tíma hjá börnunum heldur einnig vegna þess að fyrstu einkenni geta birst á 

mismunandi hátt þannig að fjöldi þeirra, alvarleiki og samsetning getur verið ólík. Börn með 

einhverfu eiga oft erfitt með að tjá sig, mynda tengsl við aðra og bregðast ekki alltaf á viðeigandi 

hátt við áreiti frá umhverfinu. Þegar einhverfa er greind eru skoðuð frávik á þremur sviðum sem 

koma fram í félagsfærni, málþroska og atferli. Þau börn sem greinast með dæmigerða einhverfu 

eiga í erfiðleikum á öllum þremur sviðunum.17  

 Oft er fyrsta einkennið sem foreldrar taka eftir að ekki náist samband við barnið. Lítið er um 

augnsamband og af því að einhverf börn eiga erfitt með félagsleg samskipti og tjáskipti þá er oft 

sagt að það sé eins og þau lifi í sínum eigin heimi. Flest börn virðast meðvitundarlítil um tilvist og 

tilfinningar annarra og návist fólks skiptir þau litlu máli.  

 Málþroski er oftast mjög seinn og í sumum tilfellum er algjört talleysi. Þau börn sem læra að 

tala hafa takmarkaðan málþroska og geta sjaldan notað tungumálið á réttan hátt.18 Sum einhverf 

börn virðast einungis geta hermt eftir orðum annarra en það kallast bergmæli. Þá endurtaka börnin 

spurningu sem fyrir þau var lögð eða segja frá einhverju sem þau heyrðu í útvarpi eða sjónvarpi.19 

 Áráttukennd hegðun er algeng hjá einhverfum börnum. Þá geta þau haft mikinn áhuga á 

einum hlut eða viðfangsefni í einu, þannig að allt annað er nær útilokað. Einnig er mikilvægt að 

hlutir og athafnir fylgi ákveðnum reglum eða að þeir séu alltaf framkvæmdir á nákvæmlega sama 

hátt. Ef þessar reglur bregðast geta börnin túlkað breytinguna sem hættuástand.20 Endurteknar 

hreyfingar eru einnig algengar líkt og að rugga sér fram og aftur, veifa höndum í sífellu eða ganga á 

tánum.21 

  

                                                                                                                                                            
 
17 Karen Kristín Ralston, Baráttan fyrir börnin, bls. 10. 
 
18 Robledo og Ham-Kucharski, Bókin um einhverfu spurt og svarað, bls. 26. 
 
19 Magnús Pálsson, „Einhverfa.“ Í Íslenska Sálfræðibókin, ritstýrt af Herði Þorgilssyni og Jakobi Smára, 

186-193, (Reykjavík: Mál og menning, 1993), bls. 188-189. 
 
20 Karen Kristín Ralston, Baráttan fyrir börnin, bls. 10. 
 
21 Magnús Pálsson, „Einhverfa.“ 
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2.3. Atferlismeðferð með einhverfum 
Þeir sérfræðingar sem hafa sérhæft sig í greiningu á einhverfu leggja mikla áherslu á að bregðast 

skjótt við hegðunarvandamálum og öðrum einkennum; fagfólk talar um slík viðbrögð sem 

snemmtæka íhlutun. Því fyrr sem ástandið er greint með réttum hætti þeim mun betra. Rannsóknir 

hafa sýnt að víðtæk og öflug íhlutun á unga aldri getur skipt miklu máli varðandi það hvort börn 

með einhverfu verði fær um að læra við hlið jafnaldra sinna sem eiga ekki við einhverfu að stríða. 

Sú íhlutun getur einnig haft áhrif á það hve miklum þroska börn með einhverfu ná og hvort þeim 

geti tekist að ná að þróa sambönd við vini og fjölskyldu. Einnig hefur hún áhrif á það hvort þau 

öðlist færni til að stunda nám og ná árangri í daglegu lífi. Það er ekki síður mikilvægt að finna rétta 

tegund aðstoðar fyrir barnið og að bregðast skjótt við.22 

 Atferlismeðferð eða atferlisþjálfun er langalgengasta kennslu- og meðferðarúrræðið sem 

foreldrar barna með einhverfu vinna eftir. Það eru til nokkur afbrigði af þessari íhlutun, en sú aðferð 

sem hefur reynst vinsælust var þróuð af Dr. O. Ivar Lovaas (UCLA Model of Applied Behavior 

Analysis). Atferlismeðferð felst í því að móta hegðun einstaklingsins með því að styrkja viðeigandi 

hegðun eða draga úr tíðni óviðeigandi hegðunar. Þjálfuninni er ætlað að bæta og efla hæfni til 

tjáskipta, og skapa þannig nauðsynlegan grundvöll fyrir félagsleg samskipti og hjálpa börnum með 

einhverfu að öðlast aukið sjálfstæði. Börn sem njóta atferlismeðferðar taka miklum framförum og er 

ein ástæða þess sú að áhersla er lögð á einstaklingsmiðaða leiðsögn, að minnsta kosti í upphafi.23 

 Þegar atferlismeðferðarúrræði er beitt er mikilvægt að einangra og ná stjórn á ytra umhverfi. 

Áherslan er lögð á samband þjálfara við barnið. Þá byrjar þjálfarinn að kenna barninu ákveðna 

hegðun og færni og þegar barnið hefur náð valdi á þessu tiltekna verkefni er því kennt að vinna 

sama verkefni í öðru umhverfi og með öðru fólki. Fleiri breytum er sem sagt bætt við til að styrkja 

aðlögunarhæfni og auka þolmörk barnsins. Í byrjun meðferðarinnar er mikilvægt að barnið upplifi 

sem flesta sigra og fái jákvæða styrkingu fyrir rétta hegðun. Samkvæmt kenningu vísindamannsins 

og kenningasmiðsins B.F. Skinner eykur umbun líkurnar á því að barnið endurtaki æskilega 

hegðun.24 

 Atferlismeðferð þarf að vera viðvarandi í meðhöndlun á einhverfu og sýna rannsóknir að 

meðferðin hafi langtímaáhrif. Meðferðin fer bæði fram á heimili og í leikskóla eða skóla og er 

mikilvægt að foreldrar taki virkan þátt í henni. Krafist er mikillar vinnu frá barni, foreldrum og 

                                                
22 Robledo og Ham-Kucharski, Bókin um einhverfu spurt og svarað, bls. 72-73. 
 
23 Robledo og Ham-Kucharski, Bókin um einhverfu spurt og svarað, bls. 74. 
 
24 Robledo og Ham-Kucharski, Bókin um einhverfu spurt og svarað, bls. 76. 
 



 
 
 

10 

þjálfurum ef stefnt er að árangri en atferlismeðferðin er skemmtileg og skilar sér margfalt til baka.25 

Flestar þær meðferðir sem leggja áherslu á vinnu með einhverfum börnum leita í smiðju 

atferlisfræðinnar og er tónlistarmeðferðin ein þeirra. Farið verður frekar í mun  aðferðanna tveggja í 

vinnu með einhverfum síðar í ritgerðinni. 

  

                                                
25 „Þjálfunarleiðir-Atferlismeðferð.“ Einhverfusamtökin, sótt 1 maí 2015 á 

http://einhverfa.is/fraedsla/thjalfunarleidir?start=2. 
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3. Tónlistarmeðferð 
Því hefur lengi verið haldið fram að áhrifamáttur tónlistar á líðan fólks sé mikill og má rekja það í 

skrif fornra menningarþjóða eins og til dæmis Grikkja, Egypta og Kínverja að þær þjóðir virtu og 

nýttu sér þennan mikla áhrifamátt. Eðlisþættir tónlistar, laglína, hljómar, hrynjandi, styrkleiki, form, 

blær, stíll og margt fleira höfða til og virkja andlega og líkamlega starfsemi hvers manns og hafa 

þessir eðlisþættir verið notaðir í læknisfræðilegum tilgangi.26 

 Þrátt fyrir að tónlist og áhrifamáttur hennar hafi verið rannsökuð í áraraðir er 

tónlistarmeðferð sem fræðigrein fremur ung. Upphaf tónlistarmeðferðar má rekja aftur til seinni 

heimstyrjaldarinnar. Hópur atvinnutónlistarmanna bauð sig fram til að spila á hersjúkrahúsum í 

þeim tilgangi að veita hermönnum sem höfðu upplifað bæði líkamleg og andleg áföll aðstoð við að 

sigrast á slæmum minningum frá stríðinu. Það vakti undrun tónlistarmannanna hve vel sjúklingarnir 

meðtóku þessa meðferð. Þeir sjúklingar sem fengu reglulega að njóta tónlistar sigruðust fyrr á 

þunglyndi. Þeim tókst betur að tjá sig og félagsleg færni varð miklu meiri. Meðferðin sem 

tónlistarmennirnir stóðu fyrir þróaðist í þá tónlistarmeðferð sem við þekkjum til nú til dags.27   

 Tónlistarmeðferð hefur fyrst og fremst verið notuð til þess að vinna með einstaklinga sem 

eiga í erfiðleikum í samskiptum við aðra. Hægt er að skilgreina fræðigreinina á ýmsa vegu og ekki 

er til nein alþjóðlega viðurkennd skilgreining heldur fer hún eftir starfsvettvangi og þeim 

kenningum eða þeirri aðferðarfræði sem tónlistarþerapistinn (e. music therapist) starfar eftir.28 

Mismunandi áherslur geta verið lagðar á mikilvægi tónlistarþerapistans annars vegar og 

tónlistarinnar sjálfrar hins vegar. Þess vegna verður að taka mið af því hvort tónlistarmeðferðin sé 

talin vera sjálfstætt meðferðartæki eða hjálpartæki í heildarmeðferð sjúklingsins. 29  Valgerður 

Jónsdóttir hefur lengst starfað sem tónlistarþerapisti hérlendis en árið 1987 stofnaði hún Tónstofu 

Valgerðar. Tónstofan er eini tónlistarskólinn hér á landi sem sérhæfir sig í tónlistarkennslu fyrir 

börn með sérþarfir. Auk þess er Valgerður formaður Félags tónlistarþerapista á Íslandi og hefur hún 

á heimasíðu sinni sett fram eftirfarandi skilgreiningu á tónlistarmeðferð:  

 

                                                
26 Valgerður Jónsdóttir, „Áhrifamáttur tónliar.“ Geðhjálp, 1 (1990): 12-15. 
 
27 John Beaulieu, Music and Sound in the Healing Arts, (New York: Station Hill Press, 1987), bls. 131. 
 
28 TonyWigram, Inge Nygaard Pedersen og Lars Ole Bonde, A Comprehensive guide to music therapy, 

(London: Jessica Kingsley Publishers, 2002), bls. 29. 
 
29 „Músíkþerapía,“ Tónstofa Valgerðar Jónsdóttur, sótt 2. apríl 2015 á 

http://www.tonstofan.is/is/sidur/musiktherapia. 
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Almennt séð má segja að tónlistarmeðferð sé skipulögð notkun tóna, hljóða og hreyfinga sem 
beitt er til að auka vellíðan eða endurnýja, viðhalda og þróa andlega og líkamlega heilsu og/eða 
getu. Sérstök tón- og hljóðáreiti, eða eiginleikar og eðlisþættir tóna og hljóða, og tengsl sem 
myndast í tónlistarreynslunni eru notuð af sérfræðingi í þeim tilgangi að ná settum markmiðum í 
meðferð kennslu og endurhæfingu fólks sem á við líkamleg, andleg og félagsleg vandamál eða 
fötlun að stríða.30  

 

Hvort sem um er að ræða flutning tónlistar, hlustun eða sköpun hefur tónlistin stórkostleg áhrif á 

okkur tilfinningalega. Tónlistarþerapisti hefur það að markmiði sínu að nota tónlistina sem tæki á 

markvissan hátt til að aðstoða fólk við að auka getu á mikilvægum þáttum í daglegu lífi eða 

viðhalda þeim, t.d. samskiptum, hegðun, félagsfærni og tilfinningum. Aðalmarkmið þerapistans er 

að breyta þeirri hegðun sem er óþægileg og óæskileg. Hann sækist eftir viðbrögðum frá 

skjólstæðingi sínum, skoðar niðurstöður og skráir niður hvaða áhrifum hann varð fyrir í meðferðinni. 

Snemma í ferlinu hefur tónlistarþerapistinn ákveðna tilfinningu fyrir því hvaða áhrif tónlist getur 

haft á skjólstæðing sinn og umræðugrundvöllurinn verður skýrari. Ferlið er mjög persónubundið og 

er mikilvægt að þerapistinn sjálfur sé vakandi og tilbúinn til að aðlaga aðferðir sínar að mismunandi 

þörfum skjólstæðinga sinna. Í sumum tilfellum er betra að vinna í hópum þar sem krafan á 

einstaklinginn er minni en ávinningur samt sem áður mikill en í öðrum tilfellum njóta sumir sín 

betur einir.31  

 Mikilvægt er að tónlistarmeðferð samræmist réttindum fatlaðs fólks en samkvæmt 21. grein 

Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks skulu vera gerðar viðeigandi ráðstafanir til 

þess að tryggja að fatlað fólk geti nýtt sér rétt sinn til tjáningar- og skoðanafrelsis og flestra lífsgæða 

sem í boði eru. Tónlistarmeðferð ýtir einmitt undir færni til tjáningar og samræmist þessum 

réttindum. Eftir að tónlistarmeðferð lýkur er barni gefinn kostur á að stunda nám sem líkja má við 

hefðbundið tónlistarnám. Er það annað dæmi um það hvernig tónlistarmeðferð styður við aukin 

réttindi fatlaðs fólk en samkvæmt 30. grein sáttmálans á fatlað fólk rétt á að taka þátt í menningarlífi 

til jafns við aðra og tryggja skal að þau geti tekið þátt í tómstunda-, frístunda- og íþróttastarfi.32  

 

                                                
30 „Músíkþerapía.“ 
 
31 Patrik N. Juslin og John A. Sloboda, Music and Emotions, (New York: Oxford University Press, 2001), 

bls.181-198. 
 
32 “Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks“, Velferðarráðuneytið, 30. mars 2007. 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/10062009SamningurUmRettindiFatladsFolks.pdf. 
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3.1. Tónlistarmeðferð og börn með dæmigerða einhverfu 
Eins og áður hefur verið nefnt eru aðferðir tónlistarmeðferðar mismunandi og persónubundnar eftir 

tónlistarþerapistanum og skjólstæðing hans. Aðferðir tónlistarmeðferðar eru ólíkar þeim sem tíðkast 

í hefðbundinni tónlistarkennslu og markmiðin önnur. Til dæmis er aðalmarkmiðið í 

tónlistarmeðferðinni ekki það að geta spilað ákveðið verk heldur er verið að nota tónlistina sem 

meðferðartæki eða leið til að hjálpa börnunum að ná tökum á ákveðnum vandamálum. Heilbrigður 

drengur sem spilar Gamla Nóa hjálparlaust í hefðbundnum píanótíma hefur náð mælanlegu 

markmiði. Hins vegar hefur drengur með greiningu sem spilar sama lag hjá tónlistarþerapista önnur 

og persónutengdari markmið, líkt og að halda einbeitingu í ákveðinn tíma eða ná tökum á hreyfingu 

fingra sinna. Óhætt er að segja að ferlið sé langtímaferli sem krefst meiri þolinmæði og 

sveigjanlegri kennsluhátta.  

 Aðeins lítill hópur barna sem hafa verið greind með dæmigerða einhverfu geta notað 

tungumálið í þeim tilgangi að tjá sig. Þau sjá hlutina myndrænt og skiljanleg setningamyndum er 

þeim oftast erfið. Tónlistinni er oft lýst sem tungumáli án orða og því kjörið að nota hana sem 

verkfæri í leit að nýjum leiðum til samskipta. Í gegnum meðferðina upplifir einstaklingurinn að 

honum sé sýndur skilningur og opnar það annan möguleika fyrir einstaklinginn til að tjá sig.33 

Framfarir geta verið hægar en við hvert lítið skref fram á við upplifir tónlistarþerapistinn, 

skjólstæðingur hans og þeir sem honum eru næstir, mikinn sigur og einlæga gleði. Hafa skal í huga 

að tónlistarmeðferð kemur ekki í stað talkennslu, iðjuþjálfunar, sjúkraþjálfunar eða annarra 

hefðbundinna aðferða. Hún opnar nýjar leiðir og eykur þá möguleika sem fyrir hendi eru, hvort sem 

henni er beitt sem hjálpartæki eða í sameiningu með hinum meðferðarúrræðunum.34  

 Spuni er notaður sem verkfæri innan tónlistarmeðferðarinnar (e. improvizational music 

therapy). Þessi aðferð byggir á samskiptamáta sem myndast milli nýfædds barns og móður en hún 

hefur samskipti við barn sitt í gegnum hjalið og þau hljóð sem barnið myndar. Það verður til 

einskonar samtal á milli þeirra þegar móðirin endurtekur hegðun og hljóð barnsins. Markmið 

spunans er einmitt hið sama og hjá móðurinni með nýfædda barnið. Meðferðin eða spuninn snýst 

um að öðlast tengsl í gegnum tónlistina og hefur það reynst vel sem verkfæri fyrir börn með 

dæmigerða einhverfu. Önnur markmið spunans eru að kenna einstaklingum að sýna frumkvæði, 

skerpa á einbeitingu við eitthvað sértækt til ákveðins tíma og bregðast við nýjungum.35  Frjálst flæði 

                                                
33 Gary E McPherson, The Child as a musician, (New York: Oxford University Press, 2006), bls. 275. 
 
34 „Músíkmeðferð.“  
 
35 Tony Wigram og C. Gold, „ Music therapy in the assessment and treatment of autistic spectrum disorder: 

clinical application and research evidence.“ Child: care, health and development, 5 (ágúst 2006): 535-542, 
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eða spuni getur opnað nýjar leiðir til tjáningar barnsins. Í stað þess að rembast við að læra lög eftir 

aðra höfunda fá börnin hljóðfæri í hendurnar og leika af fingrum fram. Það er fullkomið 

tjáningarfrelsi og spuninn er þeirra eigin sköpun.36 Ólíkt hefðbundinni atferlismeðferð er það barnið 

sem fær að ráða för í byrjun meðferðarferlisins. Í samanburði við menntakerfið má því segja að 

þerapían sækir innblástur aðferða sinna frekar til listgreina en raungreina. Tónlistarþerapistinn spilar 

í takt við barnið, í bókstaflegri merkingu. Þegar barnið spilar hratt þá hermir þerapistinn eftir og ef 

það hættir að spila þá hættir hann líka. Samtal og samskipti myndast og ákveðin tenging verður á 

milli barns og þerapista. Ekkert er rétt og ekkert er rangt. Eftir ákveðinn tíma, þegar barnið hefur 

náð betri tökum á regluverkinu, fer það að hegða sér hægt og rólega eftir því sem þjálfarinn gerir. 

Þjálfarinn hefur þar með náð til barnsins. 

 Til þess að þjálfa og auka málþroska og orðaforða hafa tónlistarþerapistar unnið mikið með 

notkun raddbandanna. Aðferðin fer þannig fram að tónlistarþerapistinn byrjar að spila og syngur 

ákveðna laglínu og biður síðan barnið um að gera slíkt hið sama. Hægt og rólega bætast inn orð eins 

og til dæmis nafn barnsins og með auknum orðafjölda eykst orðaforðinn smám saman.37  

 Ég tók viðtal við Hildi Friðriksdóttur, móður 13 ára drengs sem greindur er með dæmigerða 

einhverfu og hefur tekið þátt í tónlistarmeðferð undanfarin sjö ár. Aðspurð hvort tónlist sé mikið 

notuð á heimili þeirra til að auka samskiptafærni milli þeirra og drengsins svaraði hún játandi. Þar 

sem það eru mismunandi stöðvar heilans sem vinna annars vegar úr tónum og hins vegar úr tali 

hefur þeim, ásamt fleirum foreldrum barna með dæmigerða einhverfu, verið ráðlagt að syngja það 

sem þau vilja segja við barnið. Oft hætta foreldrar að nota þessa aðferð eftir ákveðinn tíma þegar 

barnið er komið með grunnskilning á einföldum samræðum en það á einmitt við um drenginn.38  

  Oft eiga einhverfir í erfiðleikum með að vinna úr hversdagslegu áreiti og notfæra sér það til 

upplýsingasöfnunar. Eitt form sjálfsörvunar (e. self-stimulation) er algeng leið sem þeir bera fyrir 

sig til að vinna úr áreitinu. Um er að ræða síendurtekna athöfn eða hljóð sem getur staðið yfir í 

langan tíma. Viðfangið beitir slíkri hegðun til að útiloka sig frá umhverfinu í von um að ná 

einbeitingu og aukinni ró.39 Tónlistarþerapistar reyna að minnka þessa þráhyggjukenndu hegðun 

                                                                                                                                                            
sótt 5 maí á http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2214.2006.00615.x/epdf.  

 
 
36 Valgerður Jónsdóttir, „Mikil þörf á tónlistarkennslu fyrir fatlaða.“ Klifur, (mars 2001): 22-24.   
 
37 Juliette Alvin, Music Therapy for the Autistic Child, (London: Oxford University Press, 1978), bls. 17. 
 
38 Viðtal Sigríðar Soffíu Hafliðadóttur við Hildi Friðriksdóttur, 10. maí 2015. 
 
39 Karen Kristín Ralston, Baráttan fyrir börnin, bls. 10. 
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með því að tengja hljóðin við umhverfið. Til þess nota þeir dans og hreyfingu og um leið eykst 

líkamsvitund barnanna. Í gegnum dansinn fá börnin útrás og kynnast skemmtilegri leið til þess að 

tjá sig á annan hátt heldur en með hljóðfæraleik eða söng.40 

 

3.2. Samspil atferlismeðferðar og tónlistarmeðferðar 
Atferlismeðferð og tónlistarmeðferð eru tvö ólík meðferðarúrræði og það getur verið erfitt að blanda 

þeim saman sökum ólíkinda í aðferðum. Líkt og áður kom fram er þó mikilvægt að barnið sé í 

stöðugri atferlismeðferð þar sem hún hefur sýnt betur fram á mælanlegan árangur. 

Atferlismeðferðin er þó ekki jafn frjáls í sniðum og barnið fær ekki að ráða för. Tónlistarmeðferð 

litast hinsvegnar af hegðun barnsins en hún er góð leið til þess að kenna barni með einhverfu 

ákveðna færni á einfaldan hátt. Hún getur opnað fyrir nýjungar og óvæntar aðstæður og dýpkað 

skilning barnsins. Í báðum meðferðum er verið að styrkja sömu þættina og leita að árangri. Með því 

að skoða þessi tvö meðferðarúrræði er hægt að taka það besta úr aðferðunum tveimur og blanda 

þeim saman. Þannig getur önnur aðferðin styrkt hina.  

  

                                                
40 Viðtal Sigríðar Soffíu Hafliðadóttur við Hildi Friðriksdóttur, 10. maí 2015. 
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Lokaorð 
Í upphafi þessa verkefnis var leitast við að finna svör við því hvernig tónlistarmeðferð væri  

skilgreind, hvernig hún færi fram og hvort hún gæti haft áhrif á tjáningargetu barna sem greind eru 

með dæmigerða einhverfu. Samkvæmt þeim heimildum sem nýttar voru við þessa ritgerð er óhætt 

að halda því fram að áhrif tónlistar og notkun hennar ýti undir aukna tjáningargetu barna. 

Samkvæmt Hildi Friðriksdóttur, móður einhverfs drengs, sér hún greinilegan mun á barni sínu fyrir 

og eftir tónlistarmeðferðina og telur hún meðferðina hafa sýnt örugga og jákvæða framþróun á 

talþroska hjá barninu. Auk þess hefur tónlistarmeðferðin hjálpað til með lærdóm og að þróa 

félagslega færni hjá barni hennar. 

 Aðferðir tónlistarmeðferðar eru mismunandi og einstaklingsbundnar. Enginn einn 

skjólstæðingur er eins og þess vegna er mikilvægt að tónlistarþerapistinn taki tillit til þess og 

kynnist þörfum og eiginleikum hvers skjólstæðings fyrir sig. Um leið og barnið hefur fundið sig í 

umhverfi tónlistar, og hefur byrjað að njóta þess að tjá sig og treysta þeim sem með því vinna, með 

eða án orða, kemur eitthvað stórfenglegt fram í dagsljósið. Orðaforðinn eykst, einbeiting og 

tjáningarfærni verða betri og auk þess má ekki gleyma gleðinni og hamingjunni sem fylgir með.  

 Það er ekki langt síðan að fólk byrjaði að nota tónlistarmeðferð fyrir börn og er sú aðferð 

fremur lítið rannsökuð en niðurstöður þeirra vísindalegra rannsókna sem hafa verið gerðar sýna að 

tónlist hefur áhrif á líkams- og hugarstarfsemi og að hún sé árangursríkt meðferðar- og 

þjálfunartæki fyrir börn með dæmigerða einhverfu. 

 Lífsgæði barna með einhverfu hafa batnað til muna og með auknum rannsóknum og þróun á 

fjölbreyttum meðferðarúrræðum er óhætt að segja að framtíðin sé björt. Alveg eins og önnur börn 

eru börn með einhverfu einstök, hvert á sinn hátt. Það er mikilvægt að halda áfram fjölbreytilegri 

þróun á meðferðarúrræðum svo allir einstaklingar fái það besta úr lífi sínu og hægt sé að stuðla að 

enn meiri og betri þróun hvað varðar málefni einhverfra og réttindi þeirra í framtíðinni.  

 Sannað hefur verið að tónlist getur haft margvísleg áhrif á fólk og geta þessi áhrif kallað 

fram góðar gjafir sem felast í auknum lífsgæðum. Eðlisþættir tónlistar, t.d. laglína, hljómar, 

hrynjandi og margt fleira, höfða til og virkja andlega og líkamlega starfsemi hvers manns. Þess 

vegna er nauðsynlegt að tónlist sé hluti af leiðum til tilfinningalegrar og sálrænnar úrvinnslu og ekki 

síst sköpunar og einnig líkamlegrar slökunar og gleði. Börn með dæmigerða einhverfu þurfa að 

aðlagast sem mest almennu lífi, þar sem tónlist skipar háan sess. Líkt og áður hefur komið fram er 

tónlistin miðill sem felur í sér mikla eiginleika til að örva samskiptarmáta hjá börnum með 

einhverfu. Börn sem eiga við tungumálaörðuleika að stríða upplifa loks að einhver sýnir þeim 

skilning og þar með er tónlistarmeðferðin tilvalið verkfæri til þess að opna nýjar tjáningaleiðir fyrir 
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börnin. Það getur tekið langan tíma en eins og margt í heimi einhverfra barna geta skrefin verið smá 

og óteljandi, en hvert og eitt þeirra er oft mikill sigur sem kostað hefur mikla vinnu til að ná.  
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