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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður fjallað um áhrif músíkþerapíu og verður það að hluta skoðað út frá 

börnum með ADHD og aðrar kvíðatengdar raskanir. Hefur músíkþerapía áhrif á börn og 

hjálpar hún þeim að tjá tilfinningar sínar? Út frá þessu skoða ég fyrirbærið tónlist og þau 

áhrif sem hún hefur á líf einstaklinga. Hvernig tengist tónlist tónlistarsérkennslu og 

músíkþerapíu? Einnig verður fjallað um sögu músíkþerapíu, skilgreiningu fagsins, markmið 

og aðferðir. Hugtakið ADHD verður skilgreint; einkenni, orsakir, meðferðarúrræði, horfur 

og áhrif á fjölskyldur.  

Valdar verða fimm rannsóknir sem tengjast tónlist og músíkþerapíu en einnig verður 

vitnað í fleiri fræðilegar greinar. Rannsóknirnar vekja eins margar spurningar og þær 

svara. Margar skilgreiningar eru í notkun og er því erfitt að átta sig á lykilhugtökum 

ritgerðarinnar og um hvað er verið að ræða í hverju máli. Skilgreining á ADHD virðist vera 

óljós og er því erfitt að rannsaka áhrif umhverfis og meðferðarúrræða. Einnig er mjög 

óljóst hvernig tónlist er notuð í þessum meðferðum og hvað íhlutun músíkmeðferðar felur 

í sér.  

Skilgreiningar á músíkþerapíu eru mjög margar og mismunandi og auðséð er að um 

margar tegundir aðferða er að ræða. Hvert barn er sérstakt og er um margvíslegar 

fylgiraskanir að ræða. Því þarf að horfa á hvert barn út frá einstaklingsmiðaðri nálgun og á 

það enn frekar við um fötluð börn. Er því afskaplega erfitt að átta sig á árangri 

músíkþerapíu á huglægan hátt. Flest börnin sem komu fram í rannsóknunum hlutu einnig 

íhlutun í formi lyfjameðferðar og enn aðrir þættir í umhverfi barnanna geta skipt máli. 

Rannsakendur voru almennt jákvæðir gagnvart áhrifum músíkþerapíu og voru sumir 

þeirra sannfærðir um andlegt heilbrigði allra, hvort sem fatlaðir væru eða ekki. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA prófs við þroskaþjálfadeild 

Menntvísindasviðs Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um áhrif músíkþerapíu, þar sem 

sjónum er að hluta til beint að börnum með ADHD og kvíðatengdar raskanir. 

Ég hef víða leitað heimilda og fengið til þess aðstoð úr ýmsum áttum en fundist 

árangurinn minni en ég hafði vonað. Þetta kemur beint og óbeint fram í textanum. En ég 

vildi ekki hætta við efnið vegna þessara vandkvæða. Ég fékk þá ráðleggingu frá 

leiðbeinanda mínum að leggja áherslu á að skoða rannsóknir, frekar en að gera athugun 

þótt ég hafi hugsað mér það í upphafi. En það reyndist mér einnig erfiðara en ég hefði 

haldið vegna fyrrnefnds heimildarleysis. 

Ég hef á stöku stað átt í vandræðum með þýðingu á erlendum hugtökum en fer oft 

milliveg. Stundum nota ég íslenskar þýðingar sem ég tel réttar. Stundum bæti ég ensku 

heitunum við þegar ég er óviss. Á einstaka stað nota ég ensk heiti. 

Sérstaklega nefni ég þýðingu á hugtakinu music therapy. Ég velti mikið fyrir mér 

hvort ég ætti að nota orðin tónlistarmeðferð, músíkmeðferð eða músíkþerapía. Ég var á 

báðum áttum og skipti nokkrum sinnum um skoðun. Að lokum endaði ég með orðið 

músíkþerapía, en nota stundum orðin tónlist eða meðferð í samsetningum þegar mér 

finnst það fara betur. 

Þegar ég fjalla um valdar erlendar greinar í smáatriðum (Rannsóknir 1-5 í 

ritgerðinni) byggja höfundar eðlilega á fjölda annarra rannsókna. Almennt vísa ég ekki í 

þær, því það gerir textann að mínu mati ólæsilegri, aftur að höfðu samráði við 

leiðbeinanda. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. 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. 
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1 Inngangur 

Ritgerðin fjallar um áhrif músíkþerapíu, þar sem sjónum er að hluta beint að börnum með 

ADHD og kvíðatengdar raskanir. Ég hafði í upphafi mestan áhuga á að fá svar við 

spurningunni: Hjálpar músíkþerapía börnum með ADHD að tjá tilfinningar sínar, sem 

hefur svo jákvæð áhrif á hegðun þeirra? En vegna þess hve sérhæfð sú spurning var taldi 

ég skynsamlegra að setja fram almennari spurningu, þ.e.: Hver eru áhrif músíkþerapíu á 

börn með ADHD og kvíðatengdar raskanir?  

 Þrátt fyrir þetta þrönga sjónarhorn skoða ég fyrirbærið tónlist almennt og hvernig 

tónlist hefur áhrif á líf einstaklinga. Einnig verður umfjöllun um hvernig hún tengist 

tónlistarsérkennslu og músíkþerapíu. Stutt skilgreining á músíkþerapíu gæti verið að 

músíkþerapistinn noti tóna, hljóð og hreyfingar til þess að bæta  andlega og líkamlega 

heilsu og getu einstaklinga. Frekar verður rætt um skilgreiningar á músíkþerapíu í 3. kafla. 

Saga músíkþerapíu verður rakin og einnig hvaða aðferðir eru helst notaðar. Talað verður 

um hin margvíslegu markmið músíkþerapíu. Fjallað verður  um hvað ADHD er og hvernig 

röskunin lýsir sér hjá börnum, hvernig einkennin koma fram hjá þeim og hver áhrifin eru á 

fjölskyldur þeirra. Farið verður stuttlega í orsakir og greiningu röskunarinnar, helstu 

meðferðarúrræði sem í boði eru fyrir þessi börn og horfur þeirra í framtíðinni. 

Valdar verða fimm rannsóknir tengdar tónlist eða músíkþerapíu en vitnað verður í 

fleiri fræðilegar greinar um þessa tegund meðferðar. Sjónum verður sérstaklega beint að 

börnum með ADHD eða aðrar kvíða- og tilfinningatengdar raskanir. Áhersla verður lögð á 

að skoða skilgreiningar rannsakenda á músíkþerapíu og hvort hún hefur jákvæð áhrif á 

tilfinningalíf barna með ADHD. Einnig hvort hún hefur jákvæð áhrif á hegðun þeirra með 

því að skoða niðurstöður rannsókna á áhrifum músíkþerapíu á börn með ADHD. 

Í ritgerðinni verður orðið músíkþerapía notað frekar en músíkmeðferð eða 

tónlistarmeðferð. Einnig varð orðið músíkþerapisti eða aðeins þerapisti fyrir valinu, þar 

sem þau eru þjálli en músíkmeðferðarfræðingur eða tónlistarmeðferðarfræðingur. Rætt 

verður um meðferðarstöðvar frekar en músíkmeðferðarstöðvar eða þerapíustöðvar vegna 

þess að það fellur betur að íslenskri tungu. Af sömu ástæðu er á stöku stað orðið meðferð 

notað frekar en þerapía. Á Norðurlöndunum er talað um musikterapi á dönsku og sænsku 

og musikkterapi á norsku. Flestar meðferðarstofur hér á Íslandi nota orðin músíkmeðferð, 

músíkmeðferðarfræðingur og músíkmeðferðartímar, þó að fáeinar ritgerðir hafi notað 

músíkþerapíu. 
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2 Tónlist 

Tónlist er áhrifamikið fyrirbæri og hefur verið hluti af lífi manna frá örófi alda. Tónlist 

finnst bæði í fortíð og nútíð allra menningarheima (Bunt, 1997, bls. 249). Hún er breytileg 

á hverjum stað og tíma, vegna þess að hún verður fyrir áhrifum allra þátta 

menningarinnar, þar á meðal frá félagslegum og efnahagslegum þáttum. Skipulag og 

reynsla samfélagsins hefur áhrif, en einnig virðist loftslag og aðgangur að tækni eiga sinn 

þátt. Jafnvel minnstu og afskekktustu ættbálkar hafa einhverskonar form af tónlist. Tónlist 

gefur manninum tækifæri og grundvöll til að tjá tilfinningar sínar og hugmyndir (Bunt, 

1997, bls. 249). Hvernig og hvar tónlistin er spiluð og á hana hlustað, er breytilegt eftir 

hverju svæði og tímabili. Á þetta líka við um viðhorf til hljóðfæraleikara, söngvara og 

tónskálda. Tónlist hefur þróast í áranna rás og er grundvallaratriði og efnisþáttur 

mannlegs lífs. Tónlistarstefnurnar eru því orðnar jafn margar og tónskáldin og er spurning 

hvort tónlistarunnandinn nái tengslum við þær ólíku tónlistarstefnur, sem eru í gangi í 

tónlistarheiminum á hverjum tíma (Þráinn Hjálmarsson, 2013). 

Áhrif tónlistar er mjög erfitt að útskýra en hún er flókin mannleg upplifun, sem 

hvert og eitt okkar getur metið á hlutlægan hátt (Bruscia, 2014, bls. 26). Flestir  þróa með 

sér mjög persónulegt samband við tónlist sem getur verið bæði abstrakt og huglægt 

fyrirbæri. Hún róar okkur og örvar, hún fylgir okkur í gegnum gleði og sorg og kallar fram í 

okkur allar tegundir tilfinninga. Rannsóknir benda til þess að tónlist sé mælanleg með 

tækjum vísindanna (Steinhoff o.fl., 2015). 

Mikilvægustu þættir tónlistar eru tónhæð, sem stjórnar laglínunni, og hljómar eða 

hljómfræði, hrynur, sem er nátengdur hraða og taktstrikum, formerki tónlistarinnar, 

styrkleikabreytingar, þ.e. hvort leikið er sterkt eða veikt og hvort einstaklingurinn getur 

heyrt mismuninn á hinum ýmsu hljóðfærum (ThoughtCo., e.d.). 

Mismunandi stílar eða tegundir af tónlist geta lagt áherslu á, dregið úr eða sleppt 

sumum af þessum þáttum. Tónlist er oft leikin með mörgum mismunandi hljóðfærum og 

sungin með margs konar raddtækni. Tónlistin nær allt frá klassískum söng til þungarokks, 

frá gítareinleik til sinfóníu. 

Allar þjóðir hafa mismunandi leiðir til að búa til hljóð og hafa hljóðin mismunandi 

hlutverk. Í Svíþjóð þekkist til dæmis fornt kall sem kallað er kulning og á rætur sínar að 

rekja til Norðurlanda á miðöldum (Kulning, 2017). Vegna hárrar tónhæðar kallsins var það 

notað til þess að smala búfénaði sem var í haga hátt uppi á fjalli. Hljóðin kulning eru 
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undarlega töfrandi og hrífandi eins og sjá má á Facebook myndskeiði Jonnu Jinton (Jinton, 

2016). 

Jonna Jinton segir um kulning: 

Eitt af því sem ég elska um kulning eru þessi mjög sérstöku hljóð ,,inni á 

milli“ hljóðanna (Jinton, 2016). Þau eru ekki sorgmædd en samt ekki 

glöð. Þau eru bara eitthvað inn á milli. Eitthvað mjög tilfinningalegt sem 

kallar á sálu okkar. Viðkæmt en samt sterkt á sama tíma. 

Eskimóar í Kanada hafa einnig tegund af tónlist sem kallast hálssöngur eskimóanna 

(e. inuit throat singing) sem aðallega er sungin af konum í dúettum (Inuit throat singing, 

2017). Söngurinn er ætlaður sem form af skemmtun og keppni um hver getur enst lengst. 

Tónlist er listgrein sem sameinar hljóð frá röddum eða hljóðfærum, eða báðum 

saman, til að búa til tónlist sem er listaverk í sjálfu sér eða til að lýsa tilfinningum. (Gordon 

Epperson, 2017). Venjulega er þetta gert samkvæmt menningarlegum hefðum með 

notkun hryns, laglínu og í flestri vestrænni tónlist einnig hljómum. Bæði einfalt þjóðlag og 

flókin raftónlist falla undir sama heitið, tónlist. Báðar tegundir eru búnar til af mönnum, 

báðar eru byggðar á hugmyndum og hlustun og þessir eiginleikar hafa verið til í alls konar 

tónlist og á öllum tímabilum í sögunni um allan heim. 

Tónlist er skilgreind á ýmsan hátt, eftir því hvaða tilangi hún þjónar í tiltekinni 

menningu og einnig á mjög huglægum skoðunum einstaklinga (Ferris, 2003, bls. 3). Í 

hinum vestræna heimi er tónlist almennt hugsuð sem viss samsetning hljóða. Tónn, 

taktur, laglína, hljómur og styrkleikabreytingar eru verkfæri sem notuð eru við gerð 

tónlistar og hvernig þeim er raðað saman hefur áhrif á hvort við njótum hennar eða ekki. 

Verkin má flokka eftir tegund tónlistar eða tónlistarstefnu og til að nefna nokkra flokka 

koma popp, kántrí, djass, klassík, söngleikir, heimstónlist og þjóðlög upp í hugann. Þessi 

flokkun er engan veginn tæmandi, því tónlist getur verið mun fjölbreyttari. Flokkunin 

hjálpar okkur við að lesa í tónlistina og ákveða hvað okkur líkar og hvað ekki. 

Tónlist er mjög mikilvægur þáttur í menningu flestra þjóðflokka og spilar 

lykilhlutverk í trúarlegum helgisiðum, eins og fermingum, giftingum og útförum (Carfias, 

2004, bls. 1-8). Hún er einnig ríkjandi í ýmiss konar félagslegri starfsemi eins og að dansa 

og syngja í kór eða taka þátt í ,,karaoke“, sem er mjög vinsælt hjá sumum þjóðum. Tónlist 

getur verið áhugamál fólks, svo sem að spila í lúðrasveit eða strengjasveit, vera í 

tónlistarskóla og læra á hljóðfæri, en svo getur fólk einnig gert tónlistina að 

starfsvettvangi sínum, t.d. með því að vera söngvari í hljómsveit. Flestir hafa gaman af því 

að hlusta á tónlist af einhverju tagi og má fullyrða að hlustendur tónlistar séu fjölmennasti 
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hópur tónlistariðnaðarins. Tónlistariðnaðurinn inniheldur einnig einstaklinga sem búa til 

nýja tónlist, það er tónskáld, og svo enn aðra sem flytja tónlist svo sem meðlimi í 

sinfóníuhljómsveit, rokkara í rokkbandi og poppara í popphljómsveit. Einnig eru til 

hljóðupptökumenn, einstaklingar sem skipuleggja hljómleikaferðir og aðilar sem selja 

upptökur og nótur. 

Tónlist er því hluti af öllu lífi okkar. Hún er mikilvægur þáttur í mannlegri tilveru og 

hafa rannsóknir sýnt að hún getur jafnvel verið mikilvæg þegar kemur að því að hjálpa 

fólki sem er illa haldið af alzheimer sjúkdómnum (Fukui, Arai og Toyoshima, 2012). 

2.1 Tónlistarsérkennsla 

Tónlistarsérkennsla byggir á þeirri hugsun að allir séu jafnir og að kennslan fari fram á 

jafnréttisgrundvelli (Tónstofa Valgerðar, e.d.-b). Kennslan er einstaklingsmiðuð en hafa 

verður í huga að hún sé í samræmi við tónlistarkennslu allra barna samkvæmt námskrá. 

Einstaklingsmiðuð kennsla þýðir að hún er sérsniðin að þörfum hvers og eins, það er að 

námsefni, aðferðafræði og markmið kennslunnar miðast við getu nemandans. 

Músíkþerapía er oft tengd við sérkennslu, sérstaklega í menntun nemenda með 

alvarlega fötlun. Í könnun á meðal bandarískra músíkþerapista, sem störfuðu í skólum, 

kom í ljós að 78% unnu með börnum með þroskahömlun og 71% með fötluðum börnum 

greind með samþættar skerðingar og sem þurfa mikinn stuðning í daglegu lífi (Johnson, 

(2012). 

Einstaklingum með ADHD greiningu fjölgar stöðugt í heiminum og má því áætla að 

músíkþerapistar muni fá þessa einstaklinga í meðferð til sín í meira mæli en verið hefur 

(Jackson, 2003). Samkvæmt Williams opnar músíkþerapía leið fyrir stækkandi hóp 

einstaklinga með sérþarfir (Williams, 1978). Tónlist, í fjölbreyttu formi, hjálpar ekki bara 

við að mennta verkfræðinga, vísindamenn eða félagsráðgjafa, heldur er hún líka mikilvæg 

í að auka sjálfshvatningu og sjálfstraust  fjölda einstaklinga sem áður áttu við 

tilfinningaleg, líkamleg, samskiptaleg og aðstæðubundin vandamál að stríða. 

Það virðist vera að á Íslandi séu fjórir aðilar sem bjóða upp á músíkþerapíu á 

meðferðarstofum, þ.e. Tónstofa Valgerðar, Músíkmeðferðarstofan, Hljóma músíkmeðferð 

og Músíkmeðferðarstofa Mínervu (Físmús, e.d.). Í mörgum tilfellum vinna þessir 

þerapistar einnig í hlutastörfum á stofnunum, eins og spítölum og leik- og grunnskólum, 

við sérúrræði fyrir fötluð börn eða börn með hegðunar- og geðraskanir. 
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Samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla frá árinu 2000 ber tónlistarskólum að sjá til 

þess að kennsluaðferðir mismuni ekki ,,nemendum eftir kynferði, búsetu, uppruna, 

litarhætti, fötlun, trúarbrögðum eða félagslegri stöðu“ (Aðalnámskrá tónlistarskóla, 

2000). Fatlaðir nemendur eiga því rétt á inngöngu í tónlistarskóla og að fá kennslu við 

hæfi. Tónlistarskólarnir vinna samkvæmt aðalnámskrá og í henni er um þrjú samræmd 

próf fyrir nemendur að ræða, grunn-, mið- og framhaldspróf. Á milli þessara prófa taka 

nemendur  einnig svokölluð stigspróf á meðan þau undirbúa sig fyrir næsta samræmda 

próf. Fatlaðir nemendur taka próf eins og aðrir, ef þeir ráða við það, en ef ekki þá er 

kennslan aðlöguð enn frekar að færni nemandans. 

Tónlistarskólar bjóða almennt ekki upp á músíkþerapíu, þar sem þeir hafa yfirleitt 

ekki músíkþerapista innan sinna vébanda (Róbert A. Darling, munnleg heimild, 2017). 

Sennilega væri erfitt að finna kennara í tónlistarskólum á Íslandi sem ekki væru með 

a.m.k. einn nemanda með ADHD eða aðrar tengdar raskanir. Fyrir kemur að kennarar 

treysta sér ekki til að taka mikið fatlaða nemendur að sér, þar sem þeim finnst þeir sjálfir 

ekki hafa þá fagþekkingu sem þarf til að gera það, en margir gera það og gera það mjög 

vel. Dæmi er um kennara sem hefur tekið að sér einstaklinga sem hafa fengið 

heilablóðfall. Þar sem talmál hverfur oft við heilablóðfall, en söngur ekki, hefur það sýnt 

sig að vinna með söng hefur góð áhrif á heilastarfsemi og hefur hjálpað nemendunum að 

ná aftur upp talmáli að einhverju leyti (Róbert A. Darling, munnleg heimild, 2017). 

Í hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar er mikilvægast að horft sé á hvert 

barn fyrir sig í sem víðustu samhengi (Berger, 2011, bls.11). Taka þarf tillit til þess að það 

sem hentar einum hentar ekki endilega öllum. Umhverfið og samfélagið sem við búum í 

hefur áhrif á hvernig við mótumst sem einstaklingar og er því líka öfugt farið. Lykilatriði er 

því að hafa sem fjölbreyttastar aðferðir og úrræði í boði fyrir jaðar- og minnihlutahópa 

innan skóla, svo að allir geti notið sín til fulls í námi. Þótt hugmyndafræðin um skóla án 

aðgreiningar sé afskaplega falleg hugsun og þó að starfsmenn skóla leggi sig alla fram við 

að framkvæma hana í skólastarfinu, þá á hún langt í land með að rísa að fullu upp af 

hugmyndablaðinu og verða að veruleika fyrir öll börn. Því má kannski bæta hér við að 

niðurstöður úttektar, sem gerð var af Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og 

sérþarfir, hafa nýlega verið birtar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). Úttektin 

átti að kanna hvernig tekist hefði verið til við innleiðingu af hugmyndafræðinni um skóla 

án aðgreiningar í leik-, grunn- og framhaldsskólum á Íslandi (Menntamálaráðuneytið, 

2017). Niðurstöðurnar sýna að við, sem þjóðfélag, eigum eftir að breyta ýmsu, áður en við 
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getum sagt að þessi mál séu í góðu lagi hjá okkur. Kemur að því að svona úttekt verður 

gerð á tónlistarskólum á Íslandi? 
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3 Músíkþerapía 

3.1 Skilgreining 

Engin ein alþjóðleg skilgreining er til sem skilgreinir fræðigreinina músíkþerapíu eða starf 

hins menntaða músíkþerapista (Tónstofa Valgerðar, e.d.-a). Félag 

músíkmeðferðarfræðinga á Íslandi (Físmús), sem stofnað var 14. ágúst árið 1997, 

skilgreinir músíkþerapíu sem skipulagða notkun tóna, hljóða og hreyfinga. Þeim er svo 

beitt í þeim tilgangi að auka vellíðan eða endurnýja, viðhalda og þróa bæði andlega og 

líkamlega heilsu og getu. Notuð eru tón- og hljóðáreiti eða eðlisþættir og eiginleikar þeirra 

og myndast við það tengsl í tónlistarreynslu einstaklingsins. Þetta notar músíkþerapisti til 

þess ná markmiðum sem sett eru fyrir meðferðina, endurhæfingu og kennslu einstaklinga 

sem eiga við andleg, félagsleg eða líkamleg vandamál eða fötlun að stríða. Stofnunin sem 

starfað er á, hugmyndafræði hennar, kenningar, aðferðafræði og þau hlutverk sem 

þerapistinn gegnir, stjórna því hvernig músíkþerapían er skilgreind. 

Bruscia skilgreinir músíkþerapíu þannig að þerapistar hjálpi einstaklingum fyrst og 

fremst með ákveðna þætti heilbrigðis og má þar helst nefna, vitræna starfsemi, 

hreyfifærni, tilfinningaþroska, félagsfærni og lífsgæði (Bruscia, 2014, bls. 297). Nota þeir 

tónlistarupplifun eins og frjálsan spuna, söng, áheyrn, umræður og að hreyfa sig í takt við 

tónlist til þess að ná ákveðnum markmiðum í meðferðinni. 

Músíkþerapía er viðkennd faggrein þar sem tónlist er notuð í meðferð til að taka á 

líkamlegum, tilfinningalegum og félagslegum þörfum einstaklings (American Music 

Therapy Association, e.d.-b). Þegar búið er að meta styrkleika og þarfir hvers einstaklings 

veitir faglærður þerapisti meðferð, sem felur í sér sköpun, söng, hreyfingu og/eða að 

hlusta á tónlist. Í gegnum tónlistarþátttöku í meðferðinni, er hæfni einstaklingsins styrkt 

og yfirfærist það á aðra þætti í lífi hans. Músíkþerapía opnar nýjar leiðir fyrir samskipti 

fyrir þá sem eiga erfitt með að tjá sig í orðum. Rannsóknir á músíkþerapíu styðja hversu 

áhrifarík hún er á mörgum sviðum. Má þar nefna líkamlega endurhæfingu og aukna 

hreyfigetu, hvatningu til að einstaklingarnir taki þátt í meðhöndluninni en einnig veitir 



12 

meðferðin einstaklingunum og fjölskyldum þeirra tilfinningalega aðstoð og gefur þeim 

aukin tækifæri til að tjá tilfinningar sínar. 

 Hér fyrir ofan eru dæmi um þrjár skilgreiningar á músíkþerapíu og eru, þegar þær 

eru skoðaðar nánar, býsna ólíkar. Í þriðju útgáfu af bókinni ,,Defining Music Therapy“ 

kemur Bruscia fram með 102 mismunandi skilgreiningar á músíkþerapíu. En hvers vegna 

er svona erfitt að skilgreina hana? Sumir músíkþerapistar halda því fram að hana sé 

einfaldlega ekki hægt að skilgreina (Bruscia, 2014, bls. 28-31). Í þriðju útgáfu af bókinni 

vitnar Bruscia í Ansdell sem er með þá kenningu að músíkþerapistar séu jafnvel með það 

sem hann kallar skilgreiningarkvíða (e. definition anxiety). 

Hugsanlega er erfitt að skilgreina músíkþerapíu vegna þess hve þverfagleg hún er 

(Bruscia, 2014, bls. 32-34). Músíkþerapía er ekki bara ein faggrein heldur er hún byggð á 

tveimur sviðum, það er að segja á tónlist og meðferð, auk þeirra mörgu greina sem fela í 

sér eða skarast innan greinarinnar. Meðal þessara greina má nefna: læknisfræði, sálfræði, 

mannvísindi og menntunarfræði, en einnig fræði um heilsu almennt, söng, dans og fleira. 

Sem listgrein byggir hún á huglægni, einstaklingshyggju, sköpun og fegurð. Sem vísindi 

leitast hún við að vera hlutlæg, ná til margvíslegra aðstæðna og standast gagnrýni. Sem 

ein af félagsvísindunum fjallar hún um samskiptamáta (e. interpersonal processes) á öllum 

stigum þar með talið í samfélögum, bæði smáum og stórum, ásamt menningu þeirra. Af 

þessum ástæðum reynist erfitt að koma á skýrum mörkum á milli tiltekinna greina (e. 

discipline) tónlistarmeðferðar og allra tengdra greina. Vert er að hafa í huga að ólíkar 

hefðir leggja mismikla áherslu á hvort sé mikilvægara, tónlistarhæfni þerapistans eða 

sálfræðileg eða læknisfræðileg hæfni hans (Bunt, 1997, bls. 250). 

Mikilvægur þáttur í skilgreiningum allra fagstétta, svo sem músíkþerapíu, er að 

hún verður að aðgreina sig frá öllum greinum, sem tengjast henni (Bruscia, 2014, bls. 32). 

Er hægt að tilgreina hvað gerir músíkþerapíu að þeirri faggrein sem hún er í dag? 

Skilgreiningin verður að vera einhverjum takmörkunum háð. Ef músíkþerapía er tekin sem 

dæmi má velta fyrir sér hvar þessi mörk liggja? Hvenær verður músíkþerapía að talþjálfun, 

sérkennslu eða líkamlegri þerapíu, svo sem iðjuþjálfun? Hvenær heldur músíkþerapían sig 

innan sinna eigin marka? Hvernig á tónlistin að vera og hve miklu máli skiptir hún? 

Músíkþerapía á sér góðan grunn í bæði eigindlegum og megindlegum 

rannsóknarbókmenntum og felur í sér klíníska meðferð, sálfræðimeðferð, líffræðileg 

tónvísindi, tónlistarhljómburð, tónlistarkenningar, hljóðskynjun, tónlistarskilning, 

fagurfræði tónlistar, sameiningu skynjunar og samanburðartónvísindi (Bruscia, 2014, bls. 

297).  
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Músíkþerapista má finna í næstum öllum heilbrigðisstéttum (Bruscia, 2014, bls. 

297). Sumar stofnanir stunda einnig þróunarvinnu með fötluðu fólki til dæmis í 

hreyfifærni og samskiptum, textagerð og upprifjun í gegnum tónlist með öldruðum, 

minnis- og slökunarvinnu og heilasvörun fyrir líkamlega endurhæfingu með fólki, sem 

fengið hefur heilablóðfall, er með Alzheimers og fólki með ýmiss konar geðræn vandamál 

(Carr, Odell-Miller og Priebe, 2013). Músíkþerapía er stundum notuð á sambýlum, 

dagvistunum, félagsmiðstöðvum, spítölum, t.d. á krabbameins- og líknardeildum, í skólum 

og frístundarheimilum, í áfengis- og vímuefnameðferðum, á geðsjúkrahúsum, dvalar- og 

hjúkrunarheimilum fyrir aldraða, í fangelsum og á ýmsum öðrum stofnunum, bæði ríkis- 

og einkareknum (Bruscia, 2014, bls. 34). 

Músíkþerapía hentar mjög vel í vinnu með bæði fullorðnum og börnum, hvort sem 

þau eru fötluð eða ófötluð, einstaklingum með einhverfu, kvíða- og aðrar tilfinninga- og 

hegðunarraskanir, geðfötluðum, fólki með þroskaröskun og sértæka námsörðugleika, 

einstaklingum með sjónræna, heyrnar-, tal- og hreyfifærni örðugleika (Bruscia, 2014, bls. 

34). Einnig hefur hún reynst vel í vinnu með börnum sem hafa orðið fyrir einhvers konar 

ofbeldi, föngum, fíklum, öldruðum, langveikum börnum og öðrum sjúklingum og fólki og 

samfélögum, sem hafa orðið fyrir áföllum af einhverju tagi. Hægt er að nota músíkþerapíu 

til að aðstoða heilbrigt fólk, sem þjáist af streitu, til slökunar við barnsfæðingar, við 

sársaukastjórnun, sjálfsuppgötvun (e. self-actualization) og í andlegri íhugun (e. spiritual 

development). 

3.2 Saga 

Eins og Leslie Bunt segir í 13. kafla í bókinni ,,The Social Psychology of Music“ er 

hugmyndin um að tónlist hafi græðandi áhrif á heilsu manna og hegðun (Bunt, 1997, bls. 

249) að minnsta kosti jafn gömul og skrif heimsspekinganna Aristótelesar og Platos 

(Stamou, 2002, bls. 3-16). Músíkþerapía, sem faggrein, kom fyrst fram um og eftir miðja 

20. öldina og er fyrsta listgreinin sem notuð var í þerapíu (Bunt, 1997, bls. 249). Tónlist 

hefur verið notuð til þess að hjálpa einstaklingum með veikindi og streitu í mörgum 

menningarheimum og sögulegum tímabilum eins og fram kemur í fornum egypskum 

papýrus skjölum, Biblíunni og öðrum trúarlegum textum. En einnig í grískri læknisfræði, 

goðafræði, sköpunarsögum, töfrum og lækningum ýmissa ættbálka. Tónlistarmenn frá 

ýmsum þjóðum, bæði fagmenn og ófaglærðir, voru beðnir um að spila á sjúkrahúsum fyrir 

fórnarlömb í heimsstyrjöldunum báðum og þá sérstaklega fyrir hermenn, sem áttu margir 

við bæði líkamlegan og tilfinningalegan vanda að stríða í kjölfar átakanna (Bunt, 1997, bls. 

250). Sjúklingarnir sýndu greinilegar breytingar til hins betra, bæði líkamlega og 
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tilfinningalega, við að heyra tónlist (American Music Therapy Association, e.d.-a). Þetta 

varð til þess að læknar og hjúkrunarfræðingar réðu tónlistarmenn á sjúkrahúsin. Fljótlega 

kom í ljós að þeir þyrftu helst að hafa kynnt sér músíkþerapíu svolítið áður en þeir fóru að 

vinna á spítölunum og þar af leiðandi jókst eftirspurn eftir námi í músíkþerapíu í 

háskólum. 

Forn grískir heimspekingar voru á þeirri skoðun að tónlist hefði þá eiginleika að 

geta læknað bæði líkama og sál (Johnson, 2012). Heimspekingar eins og Plato og 

Aristóteles höfðu mikinn skilning og báru mikla virðingu fyrir þeim gríðarlegu áhrifum sem 

tónlist hefði á þá sem hlusta (Stamou, 2002). Plato skoðaði áhrifin, sem tónlist hafði á 

samfélagið, á meðan Aristóteles hafði þá skoðun að tónlist gæti mótað eðli fólks. 

Elsta þekkta heimildin um músíkþerapíu er síðan 1789 (American Music Therapy 

Association, e.d.-a). Hún birtist í tímaritinu ,,Colombian Magazine“ og bar yfirheitið 

,,Music Physically Considered“. Snemma á 19. öldinni var skrifað um lækningamátt 

tónlistar í tveimur doktorsritgerðum. Sú fyrri var skrifuð af Edwin Atlee árið 1804 og sú 

seinni af Samuel Mathews árið 1806. Báðir voru nemar hjá Dr. Benjamin Rush, sem var 

bæði læknir og geðlæknir og mikill talsmaður þess að nota tónlist í lækningarskyni fyrir 

hina ýmsu sjúkdóma. Það var einnig á 19. öldinni sem fyrsta skráða atvikið um 

músíkþerapíu á stofnun var skráð og þar var í fyrsta skipti gerð rannsókn á músíkþerapíu. 

Á 19. öld varð músíkþerapía sífellt vinsælli í Bandaríkjunum og varð það til þess að 

nokkur samtök voru stofnuð, en þau náðu ekki verulegri fótfestu (American Music 

Therapy Association, e.d.-a). Árið 1903 stofnaði Eva Augusta Vescelius, til dæmis National 

Society of Mucical Therapeutics. Árið 1926 stofnaði Isa Maud Ilsen svo National 

Association for Music in Hospitals og svo stofnaði Harriet Ayer Seymor árið 1941 National 

Foundation of Music Therapy. Þó þessi samtök hafi staðið að útgáfu á fyrstu tímaritunum, 

bókunum og staðið fyrir námskeiðum um músíkþerapíu, áttu þau því miður erfitt 

uppdráttar í því að verða að skipulagðri klínískri starfsgrein. 

Á árunum í kringum 1940 áttu þrír einstaklingar eftir að verða frumkvöðlar í þróun 

þess að músíkþerapía yrði að þeirri starfsgrein sem hún er í dag, að minnsta kosti í 

Bandaríkjunum (American Music Therapy Association, e.d.-a). Sá fyrsti var geðlæknirinn 

og músíkþerapistinn Ira Alshuler en hann kynnti músíkþerapíu í Michicanfylki um þriggja 

áratuga skeið. Næsti brautryðjandi var Willem van de Wall en hann fékk músíkþerapíu 

notaða á stofnunum, sem fjármagnaðar voru af ríkinu og skrifaði fyrsta sjálfshjálpar 

textann ,,Music in Institutions“ (1936). Sá þriðji hét E. Thayer Gaston og er stundum 

nefndur faðir músíkþerapíunnar. Hann var í lykilhlutverki í að þróa starfsgreinina áfram frá 
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mennta- og skipulagslegu sjónarhorni. Fyrstu skólarnir, sem kenndu músíkþerapíu, voru 

einnig stofnaðir á þessum tíma. 

,,The National Association for Music Therapy“ (NAMT) var stofnað á fundi 2. júní í 

New York City árið 1950 (American Music Therapy Association, e.d.-a). NAMT tókst það 

sem fyrri samtökum um músíkþerapíu hafði ekki tekist, með því að búa til stefnuskrá og 

lög en einnig að þróa staðla fyrir nám á háskólastigi og kröfur um klíníska þjálfun. Að auki 

voru rannsóknir og klínísk þjálfun sett í forgang, komið var á fót skrásetningu og síðar 

reglum til þess að öðlast leyfisbréf, ásamt því að gefa út upplýsingar um rannsóknir og 

klínísk tímarit. NAMT var starfrækt frá 1950-1997. 

Samtökin ,,The American Association for Music Therapy“ (AAMT) hétu 

upprunalega ,,Urban Federation of Music Therapists“ en nafninu var breytt árið 1971 

(American Music Therapy Association, e.d.-a). Tilgangur AAMT var mikið til sá sami og hjá 

NAMT, en þó var munur á heimsspeki, menntun og nálgun á viðfangsefnið. Árið 1980 fóru 

AAMT að gefa út sínar eigin rannsóknir og tímarit sem hét ,,Music Therapy“ og árið 1997 

hafði AAMT stækkað í 700 meðlimi. 

3.3 Markmið 

Músíkþerapía er íhlutun svo einstaklingur geti náð ákveðnum einstaklingsmarkmiðum í 

meðferð hjá fagaðila sem hefur lokið námi í músíkþerapíu (Bruscia, 2014, bls. 32). 

Músíkþerapía er tengd starfsgreinum í heilbrigðisþjónustu og er form af þerapíu, þar sem 

músíkþerapistinn notar tónlist og eiginleika hennar til þess að hjálpa einstaklingi að bæta 

líkamlega og andlega heilsu hans. 

Sem fagmenn geta músíkþerapistar til dæmis unnið í skólum og unnið að 

menntunar- eða þroskamarkmiðum (e. developmental goals) (Bruscia, 2014, bls. 32). 

Músíkþerapistar vinna einnig í geðheilbrigðisgeiranum og stefna að sálfræðilegum 

markmiðum eða í samfélögum þar sem þeir vinna að félagsfræðilegum markmiðum. 

Einnig eru þeir ráðnir við spítala þar sem þeir vinna að markmiðum í átt að bættri heilsu- 

eða læknisfræðilegum markmiðum, svo eitthvað sé nefnt, en möguleikarnir eru mjög 

margir. 

Meðal markmiða í músíkþerapíu má nefna að efla boðskiptafærni eða 

vitsmunaþroska (Bruscia, 2014, bls. 45). Markmiðið gæti verið að örva tjáningu tilfinninga 

að bæta andlega líðan einstaklinga, auka einbeitingu þeirra, eða efla líkamsfærni þeirra. 

Starfsaðferðir þerapistanna eru einstaklingsmiðaðar og verða þeir að hafa í huga 

hvort markmiðin sem þeir hafa sett eru þau réttu fyrir einstaklinginn og við hæfi fyrir 
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heilsu hans (Bruscia, 2014, bls. 70). Bruscia telur upp fjögur viðmið sem tryggja samræmi 

markmiða hvað einstaklinginn varðar. Í fyrsta lagi að þau séu við hæfi fyrir heilsu 

einstaklingsins, í öðru lagi að þau séu af hæfilegum fjölda og breytileika, í þriðja lagi að 

þau séu gerleg og í fjórða lagi að þau séu á réttu stigi fyrir einstaklinginn. 

Músíkþerapistinn notar sérstök tón- og hljóðáreiti eða ýmsa eiginleika og 

eðlisþætti tóna og hljóða, og tengsl sem myndast í tónlistarupplifun til þess að ná settum 

markimiðum í meðferð, kennslu og endurhæfingu (Bruscia, 2014, bls. 164). Músíkþerapía 

hentar einstaklingum sem eiga við líkamlega, andlega eða félagslega röskun eða fötlun að 

stríða. Bruscia talar um fjórar tegundir af tónlistarupplifun sem eru grundvallaraðferðir í 

músíkþerapíu en það eru spuni, flutningur á tónlist og að semja og hlusta á tónlist 

(Bruscia, 2014, bls. 18). Þessar upplifanir geta verið settar fram með áherslu á ýmsar 

skynjunaraðferðir, með eða án munnlegra samskipta og með ýmsum samsetningum með 

öðrum listum. 

Linda Johnson setur fram  sex markmið þegar unnið er með börnum með 

alvarlegar fatlanir (Johnson, 2012). Fyrsta markmiðið er að uppfylla allar þarfir barnsins 

með því að útbúa áreiðanlegt og virkt umhverfi. Annað markmiðið er að barnið byggi upp 

sjálfsvitund. Í gegnum tónlistina mun barnið byggja upp tengsl við hljóðfærin. Næsta 

markmið er að koma á samskiptum eða samræðum. Síðan mætti reyna að þróa ákveðna 

hæfileika, til dæmis að ná augnsambandi eða að teygja sig eftir einhverju. Síðasta 

markmiðið er að fá barnið til þess að eyða ákveðinni hegðun og að þróa viðkvæmni og 

meðvitund fyrir fegurð tónlistarinnar. 

Margir músíkþerapistar, sem vinna með börnum leggja áherslu á að tónlistin sé 

afþreying fyrir barnið (Johnson, 2012). Tónlistin á að styrkja þá hegðun sem barnið á að 

tileinka sér. Hún á að vera tól fyrir barnið til þess að þróa með sér aðra hæfileika og 

þekkingu í þeim tilgangi að hjálpa því. Músíkþerapía hefur sýnt jákvæðar niðurstöður hjá 

börnum með sérþarfir. Meðferðin er þannig hönnuð, vísvitandi með notkun tónlistar, til 

að barnið nái tilteknu markmiði. Rannsóknir  sýna hversu árangursrík tónlist getur verið 

fyrir barnið, til þess að það þrói með sér jákvæða hegðun og hugsun. Notkun tónlistar 

getur aðstoðað við að ná fræðilegum markmiðum. 

Meðferðin aðstoðar barnið við að ná betri tökum á gróf- og fínhreyfingum og 

einnig við að þróa með sér betri félagslega færni í samskiptum (Johnson, 2012). Nota má 

tónlist sem hvetjandi afl fyrir önnur verkefni. Músíkþerapía er því sérstaklega mikilvæg 

íhlutun fyrir börn með sérþarfir, svo þau geti tekið þátt og hlúð sé að getu þeirra til að 

vera sveigjanleg. Meðferðin styrkir sköpunargáfu, breytileika, og umburðarlyndi fyrir 
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breytingum. Markmiðið er því að halda jafnvægi í því skipulega og hegðunarmiðaða 

menntaumhverfi, sem krafist er í skólum. 

Músíkþerapistar hafa það að leiðarljósi að allir þarfnist tónlistarfræðilegrar 

upplifunar (Bruscia, 2014, bls. 96). Rannsóknir hafa bent til að þátttaka og velgengni í 

tónlist geti styrkt bæði sjálfstraust og sjálfsímynd einstaklings með sérþarfir (Johnson, 

2012). 

3.4 Aðferðir 

Músíkþerapistar vinna einkum með einstaklingum, sem eiga við hegðunar- og 

tilfinningalegan vanda að stríða (Music Therapy, 2017). Til þess að mæta þörfum 

einstaklinga, hafa músíkþerapistarnir tekið kenningar sálfræðinga og notað þær sem 

grundvöll fyrir mismunandi tegundum músíkþerapíu. 

Ein af þessum tegundum er meðferð sem byggir á taugavísindum og hefur verið 

kölluð taugafræðileg músíkþerapía og hana má skilgreina sem svo (Bruscia, 2014, bls. 236-

238). Taugafræðileg músíkþerapía „Neurologic music therapy“ (NMT) er notkun tónlistar í 

lækningu vitsmunalegra, skynrænna og hreyfilegra raskana, sem stafa af taugafræðilegum 

sjúkdómum í mönnum. Aðferðin byggir á að örva tónlistarskynjunar og tónlistarmyndunar 

hluta heilans, og skoða áhrif þess á þann hluta heilans, þar sem tónlist er ekki til staðarog 

breytingu á hegðunarmynstri sem því fylgir. Með öðrum orðum kannar aðferðin hvernig 

heilinn virkar með og án tónlistar. Hún mælir breytingar á heilanum, sem rannsakendur 

telja að muni að lokum hafa áhrif á hegðunarmynstur einstaklingsins, þegar hann er án 

tónlistar (Kurzweil Accellerating Intelligence, 2017). 

Eins og einn rannsakandinn, Dr. Thaut, sagði: ,,Heili sem gefur sig að tónlist 

breytist af því að hann gefur sig að tónlist.” (Music Therapy, 2017). NMT þjálfar 

hreyfifærni, þ.e. að slá takt með fætinum, smella fingrum, hreyfa höfuðið, o.s.frv. til að 

hjálpa sjúklingum við að þroska hreyfifærni, sem hjálpar síðan til við að endurþjálfa 

virkjunarmynstur vöðva þeirra. 

Músíkþerapía hefur einnig verið skilgreind sem form af sálrænni (e. 

psychotherapeutic) meðferð, þar sem sambandið á milli einstaklings og músíkþerapista er 

notað til þess að minnka sálræn vandamál, átök og truflun á hegðun einstaklingsins eða 

sem kerfisbundin íhlutun þar sem músíkþerapistinn hjálpar einstaklingnum (Krikeli, 

Michailidis, og Klavdianou, 2010). 

Mikilvægi músíkþerapistans annars vegar og tónlistarinnar hins vegar er 

mismunandi og fer það eftir áherslum meðferðarinnar hvort er ríkara (Bruscia, 2014, bls. 
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34-35). Músíkþerapía er ekki alltaf eina meðferðartækið í heildarmeðferð einstaklingsins. 

Hún kemur ekki í stað talkennslu hjá talmeinafræðingi eða öðrum mikilvægum 

sérgreinum annarra sérfræðinga í greiningu og meðferð einstaklingsins. Músíkþerapíunni 

er ætlað að opna nýjar leiðir og auka þá möguleika sem fyrir hendi eru. Það má beita 

músíkþerapíu sjálfstætt, sem hjálpartæki, samhliða annarri meðferð. ,,Í músíkþerapíu er 

tónlist beitt sem tæki til að hjálpa fólki.“ (Tónstofa Valgerðar, e.d.-a). 

Músíkþerapía getur verið af tvennu tagi, virk (e. active) eða óvirk (e. receptive) 

(Bunt, og Pavlicevic, 2006, bls. 182). Í virkri (e. active) músíkþerapíu taka bæði 

meðferðarfræðingur og einstaklingurinn þátt í því að búa til tónlist með hljóðfærum,  

röddum sínum eða öðrum hlutum. Þetta gefur einstaklingnum tækifæri til þess að vera 

skapandi og tjá sig í gegnum tónlistina. Óvirk músíkþerapía fer fram á rólegri máta. 

Músíkþerapistinn spilar einhvers konar tónlist fyrir einstaklinginn sem er frjáls til þess að 

teikna, hlusta eða hugleiða á meðan. Yfirleitt ákveður músíkþerapistinn aðferðina, nema 

ef einstaklingurinn hefur sérstaklega beðið um ákveðna meðferð. 

Músíkþerapía notfærir sér mátt tónlistarinnar til þess að eiga samskipti við og hafa 

áhrif á tilfinningar fólks og einnig á vellíðan þess (Smith, 2015). Músíkþerapía og 

músíkþerapistar hafa þróast út frá ýmsum sviðum, t.d. menntageiranum, en þar eru Carl 

Orff, Emile Jaques Dalcroze og Zoltán Kodály mikilvægir frumkvöðlar. Þeirra aðferðir 

beindust að vísu mest að breytingum á tónlistarkennslu í skólum. 

Hugmyndin að Orff skólanum kom upprunalega frá tónskáldinu Carl Orff 

(American Orff –Schulwerk Association, 2017). Hann þróaði aðferð til að breyta 

tónlistarkennslu í skólum í Þýskalandi. Hún felur í sér blöndu af söng, dansi, leiklist og 

notkun svokallaðra Orff hljóðfæra. Gertrude Orff, ein af eiginkonum Carls , var beðin um 

að þróa meðferð upp úr hugmyndum hans og hugmyndum Theodors Heilbrugge um 

félagslegar barnalækningar (e. social peadiatrics) (Voigt, 2003). Heilbrugge hafði eftir 

seinni heimsstyrjöldina sett fram þá kenningu að lyfjagjöf væri ekki nóg til að fullnægja 

flóknum þörfum barna með þroskafrávik. Hann ráðfærði sig við sálfræðinga, iðjuþjálfa og 

aðra sérfræðinga í heilsugeiranum, sem gátu hjálpað við að sjúkdómsgreina og 

meðhöndla börnin. Meðferðin sem Gertrude þróaði átti að styðja við tilfinningaþroska 

sjúklinganna og hefur aðferðin hennar verið notuð til þess að hjálpa börnum með 

þroskafrávik og fötlun. 

Aðrar aðferðir hafa þróast út úr músíkþerapíunni sjálfri. Þar má nefna 

taugafræðilega músíkþerapíu (e. Neurologic Music Therapy) og eru Nordoff, Robbins og 

Bonny mikilvægir aðilar á því sviði. 
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Paul Nordoff og Clive Robbins unnu saman í næstum tvo áratugi við að rannsaka 

stöðu tónlistar í meðferðum. Þeir höfðu sérstakan áhuga á að skoða þetta út frá fötluðum 

börnum. Þeir voru upphafsmenn verkefna fyrir börn, sem voru með einhverfu, 

geðraskanir, tilfinningalegt ójafnvægi, þroskafrávik og aðra erfiðleika við nám, þar sem 

tónlist var hugsuð sem ein leið í meðferðinni (New York University, 2017). Fengu þeir 

faglega viðurkenningu fyrir vinnu sína. Má þar sérstaklega nefna fimm ára rannsókn sem 

þeir kölluðu músíkþerapía fyrir börn með geðklofa í leikskóla (e. Music Therapy for 

Psychotic Children Under Seven at the Day Care Unit). Þeir gáfu einnig út nokkrar bækur, 

sem útskýrðu kenningar og kenndu hvernig nota má tónlist í meðferð með börnum. 

Megin kjarni Nordoff-Robbins aðferðarinnar gerir ráð fyrir að allir geti fundið 

tilgang í og notið góðs af tónlist og áhrifum hennar (New York University, 2017). Aðferðin 

fjallar um sköpun tónlistar með hjálp þerapista. Þessi aðferð er mikið notuð víða um heim 

og hentar einstaklingum með mismikla reynslu og eru á mismunandi getustigum. Hún 

hentar sérstaklega vel fyrir hópavinnu. 

Músíkþerapisti að nafni Helen Linquist Bonny þróaði meðferð sem kölluð hefur 

verið ,,guided imagery with music“, sem á íslensku mætti kalla sjónsköpun með tónlist 

(Bunt og Pavlicevic, 2006, bls. 185). Sjónsköpun eða hugarsýn er notuð til að hjálpa 

einstaklingum að ímynda sér að þeir séu í ákveðnu ástandi. Aðferðinni er beitt til að örva 

slökun og minnka streitu og kvíða. Meðferð þessi er nokkuð umdeild og reyndar ekki ljóst 

hvort hún hefur verið raunprófuð. 

,,Mental imagery“ eða myndir í huganum eru notaðar til þess að hjálpa 

einstaklingum sem glíma við lífeðlisfræðileg eða sálfræðileg vandamál (Smith, 2015). 

Þerapistinn biður einstaklinginn að ímynda sér, til dæmis ákveðnar aðstæður og þessi 

ímynd er svo notuð sem upphafspunktur fyrir vangaveltur og umræður um tengd 

vandamál. Bonny þessi bætti tónlist við þessa meðferðartækni. Tæknin hjálpar 

einstaklingum að læknast og finna lausnir á vandamálum sínum með aukinni vitund. 

Í þessari nálgun er tónlistin álitin vera meðferðaraðili (e. co-therapist) vegna þess 

hversu mikilvægt hlutverk hún spilar í meðferðinni (Smith, 2015). Val á tónlist er 

mikilvægur þáttur sem sérfræðingurinn verður að hafa í huga og einnig verður hann að 

taka einstaklinginn sjálfan og reynslu hans með í reikninginn, auk skammtíma- og langtíma 

markmiða meðferðarinnar. 
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4 ADHD 

ADHD er alþjóðleg skammstöfun á ,,Attention Deficit Hyperactivity Disorder”, sem í 

daglegu tali er kallað ADHD og verður það einnig gert hér. Á íslensku er þessi röskun nefnd 

athyglisbrestur með ofvirkni, þó alþjóðlega skammstöfunin sé oftast notuð í skóla- og 

heilbrigðiskerfinu. ADHD er taugaþroskaröskun og getur haft víðtæk áhrif á daglegt líf 

einstaklinganna í bæði námi og félagslegri aðlögun (Rickson, 2006, bls. 39). ADHD hefur 

ekkert með greind fólks að gera. 

ADHD hefur greinst í 7-10% barna í Bandaríkjunum og sú greining er talin munu 

vera til staðar til fullorðinsára í 2-5% tilvika (Glanzman, og Sell, 2013, bls. 371). Samkvæmt 

ADHD-samtökunum sýna nýjustu rannsóknir á Íslandi að tíðni ADHD sé 5-10% barna og 

unglinga með ofvirkni. Það þýðir að algengi í hverjum bekk í öllum aldurshópum sé að 

meðaltali 2-3 börn, sem er nokkuð há tala (ADHD samtökin, e.d.). Einkennin koma á 

mismunandi hátt fram hjá hverjum og einum einstaklingi og geta sum börn verið með 

vægari einkenni en önnur (Rickson, 2006, bls. 39). Þrír drengir á móti hverri einni stúlku 

eru greindir með ADHD, en rannsóknir benda til þess stúlkur séu síður greindar með 

ADHD, sem talið er að m.a. stafi af því að þær koma síður til greiningar (Glanzman og Sell, 

2013, bls. 371-72). 

Rannsóknir benda til þess að orsök þessarar röskunar sé að finna í truflun í 

boðefnakerfi heila og að ástæður fyrir ADHD hjá einstaklingum séu af líffræðilegum 

ástæðum (Rickson, 2006, bls. 39). Truflunin er á stöðvum í heilanum sem gegna mikilvægu 

hlutverki í stjórn hegðunar. Í Bandaríkjunum er talið að erfðir útskýri einkenni ADHD í um 

það bil 75% tilvika (Glanzman og Sell, 2013, bls. 374). ADHD getur einnig komið fram í 

tengslum við sjúkdóma eða slys, eins og höfuðáverka eða áföll á meðgöngu, og fylgir þess 

vegna oft öðrum þroskatruflunum (Kelly og Ramundo, 2006). Ekki hefur fengist staðfest 

að börn séu líklegri til þess að greinast með ADHD, ef þau alast upp við slæmar aðstæður, 

svo sem óöryggi í æsku ef ekki eru undirliggjandi líffræðilegar skýringar. Líf einstaklinga 

með ADHD og það hvernig röskunin á eftir að þróast ræðst af samspili einstaklingsins og 

umhverfis hans (Glanzman og Sell, 2013, bls. 389-391). 

Einkennum ADHD má líkja við ísjaka þar sem einungis sést lítið brot af ísjakanum 

fyrir ofan flæðamál en undir yfirborðinu eru margskonar önnur einkenni sem ekki eru 

sýnileg (Kristín Lilliendahl, munnleg heimild, 2016). Einkennin, sem eru fyrir ofan 

flæðamál og eru sýnileg fólkinu í kringum barnið, má skipta í þrjá meginflokka. 
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Þessir þrír flokkar eru: Athyglisbrestur, ofvirkni eða hreyfiofvirkni og síðast en ekki 

síst hvatvísi (Matthías Kristiansen og Málfríður Lorange, 2002). Fyrsti flokkur einkenna 

kemur fram í því að einstaklingurinn og þar með talið börnin og unglingarnir eiga erfitt 

með að einbeita sér að viðfangsefni augnabliksins og sérstaklega ef það krefst mikillar 

einbeitingar að leysa það. 

Börn með ADHD eiga oft mjög erfitt með heimanám og einnig eiga þau erfitt með 

að koma sér að verki (verkkvíði), það er auðvelt að trufla þau og oft er athyglin komin í 

annað verkefni, áður en þau klára það fyrsta og á það fyrra því til að gleymast (Matthías 

Kristiansen og Málfríður Lorange, 2002). Einstaklingar með ADHD eru oft mjög gleymnir. 

Athyglisbresti fylgir yfirleitt gleymska og hlustun þeirra er í slakari kantinum. 

Einstaklingarnir eiga erfitt með að skipuleggja sig og er það í flestum tilvikum fylgifiskur 

athyglisbrests og oft eiga þeir erfitt með að vita hvað tímanum líður því tímaskyni þeirra 

er áfátt. Athyglisbresturinn er þó ekki í öllum tilvikum til staðar og ef verkefnið er nógu 

spennandi og tilbreytingaríkt, til dæmis tölvuleikir, þá eru ekki merki um athyglisbrest 

heldur frekar einkenni um ofureinbeitingu. Getur barnið þá hreinlega dottið úr sambandi 

við umhverfi sitt og er því mjög erfitt að ná sambandi við það. Athyglisbrestur getur því 

haft afleiðingar á námshæfni þessara einstaklinga á margvíslegan hátt en oft gera 

aðstandendur og aðrir sem barnið umgengst sér ekki grein fyrir að það er með 

athyglisbrest fyrr en það byrjar í skóla og meira fer að reyna á athygli þess. 

Það er athyglisvert að mjög svipuð umræða kemur upp varðandi einhverf börn. Í 

rannsókn sem gerð var um notkun spunameðferðar á samhygli hjá einhverfum börnum 

kemur fram að hún var árangursríkari hvað samhygli og málhömlun í hæfni til félagslegra 

samskipta varðar, heldur en leikur. Rannsóknin sýndi að í spunanum var augnsamband 

meira og einnig þátttaka barnanna, heldur en í leikjameðferð (Kim, Wigram og Gold, 

2008). Spunameðferð í tónlist hefur lengi verið þekkt fyrir að vera árangursrík í að ná til 

einhverfra barna á þeirra stigi og áhugasviði og hjálpar hún þeim til að þróa ósjálfráða 

sjálfstjáningu og tilfinningatjáningu og félagslega færni. Tónlist býður upp á sjálfstjáningu 

og gagnkvæm áhrif í samskiptum, sem auðveldar börnunum að samlagast, betur en með 

aðrar aðferðir. 

Hreyfiofvirkni er annar flokkur og kemur þannig fram að börnin eiga erfitt með að 

sitja kyrr og þau iða í sætum sínum, þau fikta í hlutum og eru stöðugt á ferð og flugi 

(Matthías Kristiansen og Málfríður Lorange, 2002). Þau tala oft mikið og allt of hátt. Þetta 

einkenni er oft mest áberandi á fyrstu árum barnsins í leik- og grunnskóla. 
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Þriðja og síðasta einkennið er hvatvísi sem lýsir sér í að börnin eru óþolinmóð, þau 

grípa fram í og troða sér oft mjög brösuglega inn í leiki og samræður annarra (Rickson, 

2006, bls. 39). Þau hugsa ekki áður en þau framkvæma og gera hluti án þess að hugsa um 

hverjar afleiðingarnar gætu orðið en það getur komið þeim bæði í vandræði og hættu. 

Vert er að hafa í huga að einkenni barnanna geta verið mismunandi og mismikil hjá 

ólíkum einstaklingum og eru einkenni einnig breytileg eftir aldri (Rickson, 2006, bls. 39). 

Hreyfiofvirknin er mest áberandi á yngri árum en oft minnkar hún á unglingsárunum en í 

staðinn fá einstaklingarnir innri óróa, svo sem kvíða og röskun á skaplyndi (Glanzman, og 

Sell, 2013, bls. 370). 

Sumir einstaklinganna eru með mikinn athyglisbrest en minni einkenni ofvirkni og 

hvatvísi. Þá fá þeir greiningu á athyglisbresti án ofvirkni (ADD) (Glanzman og Sell, 2013, 

bls. 370). Þessir einstaklingar eru oft mjög hægir og rólegir og eru þeir því flokkaðir sem 

vanvirkir. Líklegt er að þessi börn komi síður í greiningu en börnin með mikinn 

hreyfióróleika og hvatvísi. Athyglisbrestur án ofvirkni er þó ekki síður alvarleg greining því 

hún getur haft miklar og alvarlegar afleiðingar á námshæfni þessara einstaklinga. 

Minnistruflanir af ákveðinni gerð hrjáir þá ásamt kvíða og depurð. Þessi börn hafa háa 

tíðni sértækra námserfiðleika á borð við lestrar- og málerfiðleika. 

Sértækir námsörðugleikar eru ekki óalgengir hjá börnum og unglingum með ADHD 

(Kelly og Ramundo, 2006). Einnig þróa þessi börn oft á tíðum með sér alvarlega félags- og 

hegðunarerfiðleika, mótþróahegðun, margvíslegar kvíða- og aðrar lyndisraskanir auk 

depurðar en mörg þeirra sýna einnig einkenni áráttuhegðunar. Börn með ADHD sýna oft 

hömluleysi og hvatvísi í félagslegum samskiptum við bæði jafningja og fullorðna. Þetta 

lýsir sér gjarnan í gremju og skapofsa. Ganga því félagsleg samskipti iðulega illa. Hætta er 

á að börnin einangrist félagslega sem veldur þeim vanlíðan og stuðlar að slakri sjálfmynd. 

Mikilvægt er því að þjálfa félagsfærni þeirra og aðstoða þau í samskiptum við aðra. 

Skiptir því miklu máli að börn með ADHD fái viðeigandi meðferð og þjálfun á yngri 

árum og að hún sé styrkt með jákvæðri athygli (Matthías Kristiansen og Málfríður 

Lorange, 2002). Rannsóknir hafa sýnt að ef börn fá ekki meðferð við hæfi geta þau þróað 

með sér andfélagslega hegðun og þegar á unglingsárin er komið er hætta á að þau þrói 

með sér áfengis- og vímuefnavanda. Yfir helmingur fanga á Litla Hrauni er talinn vera með 

ADHD (Hreinn S. Hákonarson, ritstjóri, 2016). 

Félagsleg staða og alvarleiki einkenna spila einnig stóran þátt í hvernig horfur 

þessara barna eru til framtíðar (Glanzman og Sell,2013, bls. 389-391). Með snemmtækri 

íhlutun má hjálpa þessum börnum við að halda einkennunum í skefjum. Meðferðin þarf 
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að byggjast á læknisfræðilegum grunni eins og til dæmis með notkun lyfja, svo sem 

,,Methylphenidates“ eða með íhlutun í formi sálfræðilegrar, geðrænnar og uppeldis- og 

kennslufræðilegrar meðferðar en einnig hafa hegðunarmótandi aðferðir sýnt góðan 

árangur í vinnu með börnum með ADHD. 

Uppeldi, kennsla og meðferð verða því að byggjast á þverfaglegri vinnu fagfólks og 

fjölskyldu í kringum barnið svo bestur árangur náist (ADHD samtökin, e.d.). Grunnþekking 

á einkennum ADHD er einnig mjög mikilvægt atriði svo barnið mæti skilningi helstu aðila í 

umhverfi þess. Meðferðarúrræði þurfa því að vera fjölbreytt og í formi styrkjandi aðferða 

en ekki með niðurrifi svo sem neikvæðri athygli. 

Svo börn með ADHD megi njóta velgengni í lífinu er góð sjálfsmynd mikilvæg 

forsenda (ADHD samtökin, e.d.). Lykilatriði er að sjá til þess að þau þrói ekki með sér 

slæma sjálfsmynd og að þau upplifi ekki endalausa ósigra frá degi til dags í formi 

neikvæðrar athygli svo sem skamma og ávítana. Þess konar athygli getur brotið niður 

sjálfsmynd barnsins og eru þá meiri líkur á að þau upplifi depurð og kvíða. Mikilvægt er að 

meðferðarúrræði miði að styrkleikum barnsins en ekki einblínt á veikleika þess. Skýrir 

rammar bæði heima og í skóla eru mikilvægir, en einnig með fáum og einföldum reglum 

og fyrirmælum sem barnið á að fara eftir. Til að vinna með ADHD börnum sé skemmtileg 

og á jákvæðum nótum er mikilvægt að einstaklingarnir í kringum barnið sýni því jákvætt 

viðmót, hrósi því þegar það á við og veiti því viðurkenninu þegar þau standa sig vel. 
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5 Valdar rannsóknir um gildi músíkþerapíu 

Til þess að skilja betur eðli og mikilvægi rannsókna á músíkþerapíu og ADHD var ákveðið 

að leita uppi rannsóknir sem fjölluðu um þessi svið. Fljótt varð ljóst að erfitt væri að finna 

rannsóknir sem tengdu þessi svið beinlínis saman, en nokkur dæmi fundust um skyldar 

rannsóknir. Vandinn liggur að sumu leyti í ólíkum hugmyndum manna um hvað beri að 

flokka sem ADHD börn. Hér er gerð grein fyrir fimm nokkuð nýlegum rannsóknum.  Fyrst 

er greint frá nokkuð almennri rannsókn og en síðan farið í rannsóknir  sem snúast beint 

um tengsl lykilþáttanna í ritgerðinni . Tilraun er gerð til þess að fjalla um þau atriði sem 

rannsakendur leggja mest upp úr. Hugað verður  að tæknilegum atriðum en þau ekki látin  

vega þungt í umræðunni.1 

5.1 Rannsókn 1 

Framfarir í samskiptum og aukin vellíðan hjá börnum með þroskahömlun fyrir tilstilli 

tónlistar (Krikeli, Michailidis og Klavdianou,2010).2 

Rannsóknin skoðaði áhrif músíkþerapíu á samskiptafærni barna með skerta færni. Fjörtíu 

börn tóku þátt í rannsókninni, átján strákar og tuttugu og tvær stelpur. Börnin voru á 

aldursbilinu sjö til tólf ára. Börnunum var skipt upp í tvo hópa. Annar hópurinn tók þátt í 

músíkþerapíu á meðan hinn horfði á sjónvarpið eða talaði saman í klukkustund. Notaður 

var ,,The State-Trait Anxiety Inventory Scale for children“ til þess að meta árangur 

meðferðarinnar á streitu barnanna. Kom fram að börnin, sem tóku þátt í 

tónlistarhópunum voru minna stressuð en þau sem sátu og horfðu á sjónvarpið. Auk þess 

sýndu mælingar á hjartaslögum að meðferð eða þjálfun undir handleiðslu músíkþerapista 

                                                     

 

 

 
1  Í samráði við leiðbeinanda set ég titil þessara tilteknu rannsókna og fulla tilvísun til að 
þess að auðvelda lesanda að sjá enska heiti greinarinnar og birtingarstað um leið og um 
rannsóknina er lesið.  
2  Krikeli, V., Michailidis, A. og Klavdianou, N. (2010). Communication Improvement 
Through Music: The Case of Children with Developmental Disabilities. International 
Journal of Special Edication, 25(1), bls. 1-7. Sótt af 
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ890560.pdf 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ890560.pdf
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hjálpar börnunum að slaka á. Þar af leiðandi gæti músíkþerapía ekki aðeins leitt til 

verulegra úrbóta í líkamlegri og andlegri vellíðan ungra barna með þroskaröskun, heldur 

einnig haft andlegan ávinning. Hún ætti líka að vera hluti af meðferðaráætlunum sem 

miða bæði að því að bæta andlegt ástand ungra barna og lífsgæði þeirra. 

Í greininni er talað um að tónlist hafi vald til þess að lagfæra og stilla sameiginlega 

meðvitund stórra hópa fólks og að enginn geti auðveldlega vanmetið að tónlist er ein 

mest áberandi afslappandi og skemmtileg tómstundariðja. Í greininni er vitnað í 

rannsóknir sem halda því fram að nota megi tónlist til þess að stuðla að framförum í 

samskiptum barna með þroskaröskun bæði í lækninga- og kennslufræðilegum skilningi. 

Ekki síst hjá börnum með einhverfu, þar sem tónlistin býður hugsanlega upp á nýjar 

samskiptaleiðir. 

Í greininni skilgreina þeir músíkþerapíu sem form af sálfræðilegri meðferð, þar sem 

sambandið á milli þerapista er notað til þess að koma í veg fyrir vandamál, átök eða 

truflanir fyrir einstaklinginn, en ekki er vikið einu orði að tónlistinni sjálfri. Þeir nefna líka 

að hægt sé að skilgreina meðferðina sem kerfisbundið ferli íhlutunar, þar sem 

meðferðaraðilinn hjálpar einstaklingnum til að stuðla að bættri heilsu, með því að nota 

tónlistarupplifun einstaklingsins. Höfundar telja að af þessum ástæðum geti tónlist verið 

mikilvægt afl í sálfræðimeðferð þar sem form af tónlistarþátttöku og samskiptum eru 

notuð samhliða töluðu máli. 

Eins og áður hefur komið fram reyndi þessi rannsókn að skoða áhrif músíkþerapíu 

á samskipti barna með þroskaröskun. Öll börnin kláruðu meðferðina og undirgengust allar 

rannsóknirnar. Kvíðaprófið var lagt fyrir áður en meðferð hófst, á meðan meðferðin stóð 

yfir og eftir íhlutun. 

Börn frá fimm mismunandi þjóðum voru skoðuð en löndin sem tóku þátt voru: 

Grikkland, Frakkland, Þýskaland, Kýpur og Ítalía. Tveir sérskólar í hverju landi voru valdir af 

handahófi og tóku tíu börn úr hverjum skóla þátt. Börnin þurftu að uppfylla ákveðnar 

kröfur til þess að verða fyrir valinu. Þau þurftu til dæmis að samþykkja að vera aðeins í 

einni meðferð á meðan á rannsókninni stóð og einnig var skilyrði að þau væru með 

þroskaröskun. Tuttugu og sex börn voru með Downs heilkenni, fjögur með Fragile X 

heilkenni og afgangurinn var á einhverfurófi. Börnunum var síðan skipt í tvo hópa sem 

voru bornir saman. Eins og áður kom fram var annar hópurinn að taka þátt í músíkþerapíu 

en hinn hópurinn að leika sér eða horfa á sjónvarpið. 
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5.1.1 Umræða 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að músíkþerapía gæti haft töluverð áhrif á slökun barnanna 

og einnig  á andlega og líkamlega heilsu þeirra. Einnig kom fram að samskiptahæfni 

nemendanna varð betri. Þessi rannsókn vitnar í ógrynni fyrri rannsókna, en höfundar 

nefna að erfitt sé að treysta því að þær séu vel gerðar. Þessi rannsókn virðist vera mjög 

skipulögð þar sem stuðst er við mikla tölfræði. Samt sem áður er lítið sem ekkert sagt um 

hina eiginlegu meðferð annað en að tilraunhópurinn hafi tekið þátt í tónlistarhópi undir 

handleiðslu músíkþerapista. Í því samhengi er einnig vert að hugleiða að erfitt gæti verið 

að endurtaka þessa rannsókn þar sem litlar upplýsingar eru um form meðferðarinnar. Tvö 

tæknileg atriði vekja einnig sérstaka athygli. Annað er að þessi viðamikla úrvinnsla byggir 

á aðeins klukkustundar músíkþerapíu. Hitt er að áhrifin eru mæld hálfum og síðan einum 

klukkutíma síðar, þannig að óvíst er hve lengi áhrifin vara. Það má hugsa sér að ef ein 

klukkustund er svona áhrifamikil þá myndu mörg slík skipti skipta miklu máli, þótt ekki sé 

ólíklegt að áhrifanna gætti ekki endalaust. En miðað við það sem að framan er sagt um 

skilgreiningar er áhugavert hve ónauðsynlegt höfundum þykir að tilgreina í hverju 

meðferðin felst. 

5.2 Rannsókn 2 

Tónlist og hljóð í úrvinnslu á tíma hjá börnum með ADHD (Carrer, 2015).3 

Hér er greint frá rannsókn sem snýr beint að ungu fólki með ADHD greiningu. Rannsóknin 

beinist þó eingöngu að skynjun hljóðáreita þar sem sum voru tengd tónlist og önnur ekki. 

Eins og gert var grein fyrir hér að framan þá felur ADHD í sér vitsmuna- og hegðunarþætti 

með skerðingu í mörgum umhverfisþáttum barna með ADHD og í lífi fjölskyldna þeirra. 

Tónlist, með sína fjörugu, skyndilegu, tilfinningalegu, hvatningarlegu, andlegu og 

taktrænu þætti getur verið mikil hjálp, þegar rannsaka á þætti í vinnslu hjá börnum með 

ADHD. Vitsmuna- og hegðunarþættir koma aðallega fram í félagslegum samskiptum og 

námsárangri ásamt öðrum geðrænum vandamálum. 

                                                     

 

 

 

3  Carrer, L. J. R. (2015). Music and sound in time processing of children with ADHD. Frontiers in 

Psychiatry, 6 (127), bls. 1-7. doi: 10.3389 
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Börn með ADHD eiga í erfiðleikum með sjálfsstjórn þegar gefin eru munnleg 

fyrirmæli, eins og að hugsa áður en þau framkvæma og hefur þetta áhrif á munnlega 

þætti hegðunar og hugsunar. Einnig eiga þau í erfiðleikum með aðgerðir með 

raðgreiningu, framkvæmdastjórn í mótun, endurtekningu og samhæfingu með hrynjandi 

mynstri. 

Rannsókn þessi rannsakaði hvernig tímaskynjun tengist mótun á athygli, 

framkvæmdastjórn, og hvernig hamlandi stjórn á hvatvísri hegðun tengist innra eftirliti, 

áætlanagerð, og stjórn á hreyfifærni í gegnum hljóð og tónlist. Það er vitað að þetta veltur 

á mati og væntingum á tíma auk þátta tengdum  meðferð upplýsinga í vinnsluminni. 

Rannsóknir benda til þess að börn sem læra eða taka þátt í tónlistarstarfsemi hafa betri 

þroska í auknu tónlistarlífi eða starfi, til dæmis með að læra tungumál, hraða, og 

nákvæmni í lestri og stærðfræði. Tónlist, hljóð og hrynjandi eru áreiti sem hafa áhrif á 

skynjun tilfinninga, hugsana og gjörðir á sama tíma. 

Tímaskynjun og framsetning eru grundvallaratriði fyrir aðlögun vitrænnar getu, 

sem leyfir okkur að greina og skipuleggja röð atburða og aðgerða, og spá fyrir um hvenær 

slíkir atburðir eiga sér stað í framtíðinni. Tímamat er mikilvægt fyrir aðlögunargetu og 

einnig auðveldar það einstaklingum að bregðast við kröfum hreyfiskynjana. Tímavinnsla er 

einnig lykilatriði fyrir vitlega starfsemi og hegðun. Hvernig innri tími er sjálfstilltur og 

staðlaður ræður úrslitum fyrir það að komast lífs af og að skipuleggja framtíðarmarkmið. 

Vissulega hefur skynjun á tíma áhrif á svefn okkar, hugsanir, minningar, og meðvitund, 

vegna þess að við höfum öll líffræðilegt tímamynstur sem stýrir líkamsstarfsemi okkar. 

Huglægri tilfinningu fyrir tíma er einnig hægt að breyta eða móta með hvatningu og 

tilfinningalegri þátttöku einstaklingsins í tónlistinni. Þetta hefur áhrif á athygli á meðan 

hlustað er á eða spiluð er tónlist almennt og sérstaklega þó takturinn. Tilfinningar og 

athygli geta einnig haft áhrif á ákvarðanatöku einstaklings. 

Í þessari rannsókn, er athuguð tímavinnsla með einföldum hljóðum og tónlist hjá 

börnum með ADHD. Tilgátan er að börn með ADHD nái góðum árangri í samanburði við 

börn með eðlilega þroskaþróun í verkefnum sem fela í sér tímavinnslu og framleiðslu. 

Helstu markmiðin voru að þróa hljóð og tónlistarverkefni til að meta árangur og 

fylgni barna með ADHD, með og án lyfsins ,,metýlfenidat“, samanborið við 

samanburðarhópinn með dæmigerða þróun. Í rannsóknininni tóku 36 þátttakendur á 

aldrinum 6-14 ára þátt. Þeir voru fengnir í frá stofnun í Sao Paulo, og var þeim skipt í þrjá 

hópa með tólf börnum í hverjum hópi. Gögnum var safnað í gegnum tónlistarlyklaborð 

með ,,Logic Audio“ hugbúnaði, sem skráði frammistöðu þátttakanda í verkefnunum. 
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Verkefnunum var skipt í þrjá hluta: Skyndileg tímaframleiðsla, tími matsaðferða með 

einföldum hljóðum, og tímamat með tónlist. Niðurstöður voru að árangur ADHD hópa í 

mati á einföldum hljóðum með stuttu millibili eða (30 ms) var tölfræðilega lægra en hjá 

samanburðarhópnum (p <0,05). Einnig kom fram í verkefnum sem báru saman tónlistar 

ágrip af sömu lengd (7 s) að ADHD hópar töldu lögin vera lengri, þegar nótur höfðu lengri 

líftíma, en í samanburðarhópnum, gildistíminn var í tengslum við þéttleika nótnanna í 

laginu. Jákvæður meðalárangur kom fram í öllum þremur hópum í flestum verkefnum. 

Kannski gefur þetta til kynna þann möguleika að tónlist getur að einhverju leyti mótað 

einkenni afskiptaleysis á jákvæðan hátt hjá börnum með ADHD. 

5.3 Rannsókn 3 

Fötlun, einstaklingsmiðun og listir í samfélagi: Könnun á rýmistilfinningu fatlaðra barna, 

sem taka þátt í tónlistartímum, þar sem engin aðgreining á sér stað (Levy, Robb, og 

Jindal-Snape, 2017).4 

Einstaklingsmiðun (e. personalisation) hefur verið mikið í umræðunni og reynt hefur verið 

að endurskilgreina, bæði lífsreynslu fatlaðra og faglega vinnu þeirra sem vinna með þeim. 

Í mörgum löndum hafa aðstæður fatlaðra verið að breytast og í flestum tilfellum fylgir 

meira sjálfstæði þessum breytingum. Breytingarnar byggja á hugmyndum um eflingu á 

mannréttinum og á félagslegu réttlæti. Í Skotlandi hafa yfirvöld, t.d. komið á 

beingreiðslum til fatlaðra einstaklinga (Scottish Government 2013a), þ.e. þeir geta valið 

hvort þeir taka við greiðslu frá ríkinu, sem gerir þeim kleift að ráða sjálfir hvernig 

peningunum er eytt. Með þessu móti geta einstaklingarnir byggt þjónustuna, sem þeir fá, 

á styrkleikum sínum, hvað þeir vilja og geta gert, frekar en hvað þeir geta eða ættu ekki að 

gera samkvæmt ákvörðunum annarra. Þessar breytingar á málefnum fatlaðra byggja á 

kenningum um sjálfsákvörðunarrétt, þ.e. að einstaklingarnir séu sjálfstæðir og geti því 

tekið eigin ákvarðanir og með þeim hætti bætt vellíðan sína og lífsgæði. (Ryan og Deci 

2000; Wehmeyer 2005; Wehmeyer o.fl., 2003). 

                                                     

 

 

 

4  Levy, S., Robb, A. J.og Jindal-Snape, D. (2017). Disability, personalisation and community arts: 

exploring the spatial dynamics of children with disabilities participating in inclusive music classes. Disability 

& Society, 32(2), bls. 254-268. DOI: 10.1080/09687599.2016.1276433 
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 Rannsóknin, sem hér er lýst og er í anda þessara hugmynda, var gerð í Paragon, 

Play On kennslustund í Skotlandi. Paragon var upprunalega tónlistarsamfélag með áherslu 

á nútímatónlist, en hefur nú þróast í tónlistar- og listasamtök fyrir alla og er það trú þeirra 

að tónlist og aðrar listir geti breytt lífi fólks. Hugmyndirnar eru byggðar á félagslegu 

réttlæti, þar sem hver einstaklingur hefur rödd, það er hlustað á hann, hann fær aðstoð 

og tekur þátt í tónlistarupplifuninni. Rannsóknin notaði einstaklingsmiðun og 

færniaðferðina (e. capabilities approach) til að kanna tónlistartíma fyrir fötluð börn. Hún 

var eigindleg og var gögnum safnað frá þremur hópum; ungum, fötluðum einstaklingum, 

foreldrum þeirra og kennurum. Börnin tóku þátt í þriggja mánaða námskeiði hjá Paragon 

og fór rannsóknin fram á þessum tíma. Þau áttu við ýmiss konar fötlun að stríða, svo sem 

líkamlega fötlun og námsörðugleika, en einnig mikla og margbreytilega aðra fötlun. Vegna 

þess hversu mismunandi fötlun einstaklinganna var, var gögnum frá þeim safnað með því 

að fylgjast með þátttöku þeirra í tímum, af veggjakrotsvegg og í óformlegum samtölum. 

Kennarar nemendanna aðstoðuðu börnin við að tala við rannsakendur. Foreldrar fengu 

spurningalista, með opnum spurningum, sem þeir gátu svarað á netinu eða á pappír í 

tónlistartímum. Af 28 börnum á aldrinum 6 – 20 ára tóku 8 þátt, ásamt 11 foreldrum og 7 

starfsmönnum tónlistarskólans. 

 Paragon leggur áherslu á að listir og sérstaklega tónlist sé aðgengileg og sé í takt 

við þarfir einstaklingsins. Kjarninn í vinnu kennaranna þar, er að meta gildi fjölbreytni og 

mismunar. Samskipti þeirra við ungu tónlistarmennina eru byggð á einstaklings- og 

persónulegum grunni og þeir sýndu að þeir mátu mismunandi reynslu tónlistarmannanna, 

styrkleika þeirra og þekkingu. Kennararnir þurftu að breyta hugmyndum sínum um 

samskipti kennara og nemanda, í þessu tilfelli komu báðir aðilar inn sem jafningjar og 

tónlistarmenn. Rannsakendur áttuðu sig á mikilvægi sambandsins á milli kennara og 

nemanda, þ.e. að samband kennaranna við unga tónlistarfólkið var byggt á áhrifaríkum 

samskiptum og það að hlusta á hvað aðrir segja er grunnurinn að félagsmótun. 

Kennararnir notuðu tónlist á nýjan hátt, sem tengingu til að þróa samskipti og aðra færni 

sem hjálpaði til við að undirbúa unga fólkið fyrir heim tónlistarinnar. Svör úr öllum þremur 

hópunum gáfu til kynna að þessi einstaklingsmiðaða nálgun ætti þátt í að breyta 

sjálfsmynd unga tónlistarfólksins á þann veg að færa sig frá ímynd sem er þröngsýn og 

einblínir á fötlunina og líta bara á sig sem einstaklinga. Allan tímann virtist unga 

tónlistarfólkið vera afslappað og kvíðalaust á stað þar sem það gat sagt skoðun sína og 

tekið var mark á þeim. Fötlun þeirra virtist minna sýnileg og hvarf í skuggann fyrir annarri 

hæfni sem þeir sýndu í tónlistartímunum og í samskipti við aðra þar. 
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 Annað sem rannsakendur skoðuðu var hversu mikilvæg örugg rými eru fyrir þessa 

einstaklinga. Andinn í Play On rýminu er þannig að það býður upp á jákvæð samskipti á 

milli nemenda og kennara, sem byggð eru á stuðningi og veldur því að nemendunum 

finnst þeir vera öruggir og sjálfstraust og sjálfstæði eykst. Fatlaðir, eins og aðrir, geta 

fundið fyrir skorti á hvatningu þegar persónuleg markmið þeirra eru á mjög lágu stigi. Oft 

er það þannig að fatlaðir einstaklingar, í staðinn fyrir að taka ákvarðanir sem byggðar eru 

á þeirra eigin færni og hvað þeir vilja helst gera, enda með að því að meðtaka hinar 

félagslegu hugmyndir um hvað annað fólk telur að þeir geti gert (e. adaptive preference). 

Slíkt andrúmsloft býður ekki upp á aukna hvatningu. Hjá Play On var innri hvatning studd 

af kennurunum, sem svöruðu og unnu með hinar mismunandi þarfir ungu 

tónlistarmannanna í hverri kennslustund og gerðu þær þannig mjög persónulegar og 

byggðar á því hvað þeir vildu fá út úr kennslustundinni. Fyrir foreldra var gagnlegt að sjá 

hversu mikið Play On hjálpaði til við að hvetja börn þeirra á margan hátt og til margra 

verka og viðhorfa, allt frá því að æfa sig á hljóðfærið heima til þess að auka væntingar og 

metnað þeirra til að sjá fyrir sér jákvæðari framtíð fyrir þau sjálf. 

 Það má segja að fagfólk, sem vinnur með einstaklingsmiðun og færniaðferðina 

þurfi í vissum skilningi sífellt að taka áhættu eða láta aðra taka hana. Sérfræðingarnir 

þurfa að færa ábyrgðina og stjórnina á ákvarðanatöku til þeirra sem njóta þjónustunnar 

og styðja þá í því að taka hugsanlega meiri áhættu í daglegu lífi. Slík nálgun gæti valdið 

óróa og truflað viðurkenndar hugmyndir og skilning á hvað fatlaður einstaklingur getur og 

getur ekki gert. Það er mjög mikilvægt ef þessir einstaklingar eiga að fá alvöru val og 

tækifæri. Fyrir flesta íbúa er það að mæta og hafa stjórn á áhættu og áskorunum hluti af 

daglegu lífi. En of oft eru þessi tækifæri ekki til staðar fyrir fatlaða og heldur ekki tækifæri 

til að komast yfir tilfinningalegar hindranir eða að læra að höndla nýjar aðstæður. Play On 

er staður þar sem börnin geta verið hluti af þessari daglegu reynslu og með því virðast 

tónlistartímarnir eiga þátt í því að byggja upp sjálfstraust og seiglu hjá unga 

tónlistarfólkinu. Samkvæmt einu foreldri höfðu kennararnir, með því að byggja upp seiglu 

og tækni til að takast á við hlutina, kennt barninu að takast á við kvíða og það var einnig 

meira tilbúið að prufa nýja hluti. Það að taka áhættu eða hafa kjark er nauðsynlegt fyrir 

kennarana til að mæta því sem barnið býður upp á og láta það ganga. Þessi aðferð byggir 

á því að kennararnir geti séð, virt og komið á móts við færni, þarfir og hæfileika 

einstaklinganna. 

 Sköpun var aðaláherslan í uppeldisfræði starfsfólks Play On, en unga tónlistarfólkið 

og foreldrar þeirra upplifðu að Play On veitti börnunum aðstöðu til að vera skapandi á 

hátt sem ekki var mögulegur annars staðar. Þessar niðurstöður komu oft fram í 
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rannsókninni, þ.e. að umhverfið skiptist í tvö horn (e. dichotomy) þannig að Play On 

umhverfið sé í hugum nemendanna nánast fullkomlega öruggur staður sem á alls ekki við 

um aðra staði í daglegu lífi þessara ungu tónlistarmanna. 

5.3.1 Umræða 

Það eru fjögur lykilatriði sem komu fram í þessari rannsókn, sem skoða þarf nánar. Í fyrsta 

lagi er þörf á fleiri rannsóknum til að sanna gagnsemi stofnana eins og Paragon, sem nota 

hugtakið einstaklingsmiðun frá sjónarhorni félagslegs réttlætis og vilja stækka örugg 

svæði, þar sem allir geta tekið þátt og á móti vilja minnka staði þar sem þessir 

einstaklingar finna fyrir óöryggi. Í öðru lagi verða fagmenn sem vinna með fötluðum að 

skilja hvar mörkin og breytileikinn í sjálfsmynd fólksins sem verið er að vinna með, liggur. Í 

þriðja lagi er þörf fyrir fleiri rannsóknir til að skilja hvaða áhrif það hefur að fatlaðir lifi lífi 

sínu á öðrum félagslegum svæðum en þeir eru vanir. Svæðum þar sem þeir taka þátt, hlúð 

er að sjálfstrausti þeirra og þeim finnst þeir vera metnir. Í fjórða lagi skiptir miklu máli, í 

því samhengi sem málið er skoðað hér, hvaða máli tónlistin í tónlistartímunum skiptir. Það 

virðist sem þeir henti afar vel til að skapa það öryggi sem að er stefnt, en það er ekki ljóst 

að það séu áhrif tónlistarinnar í þeirri merkingu sem músíkþerapían gengur út frá sem 

skiptir hér höfuðmáli. 

Eins og fram kom hér að ofan var áhersla hjá Play On á að búa til örugg svæði, sem voru 

laus við kvíða og streitu. Talið var mikilvægt að nemendurnir leituðu ekki aftur í ,,fatlaða 

gírinn“ og þar af leiðandi voru gerðar kröfur um að þeir leggðu sig fram í að ná takmarki 

sínu. Rannsakendur telja að Play On hafi verið árangursríkt í þessu sambandi og að gæði 

vinnu kennaranna hafi verið ríkur þáttur þar í. Það sem er kannski mikilvægast við þessa 

rannsókn og Paragon starfið almennt er áherslan sem lögð er á mannréttindi og félagslegt 

réttlæti hvað varðar fatlaða einstaklinga. 
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5.4 Rannsókn 4 

Músíkþerapía fyrir börn sem glíma við hegðunar- og tilfinningaörðugleika og eru í 

frístundastarfi eftir skóla (Chong og Kim, 2010).5 

Hér er rannsókn sem snýst í raun um mikilvægi tónmenntakennslu. Hún var valin vegna 

þess að mörg börn með ADHD sýna oft einkenni krefjandi hegðunar. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að skoða hvernig músíkþerapía í frístundastarfi getur haft áhrif á 

tilfinningar, hegðun og námshæfni einstaklinganna. Rannsóknin fól í sér sextán vikna 

músíkþerapíuprógram, sem innihélt tónlistarafþreyingu og inngrip til þess að stuðla að 

fræðilegri, félagslegri og tilfinningalegri færni. Notast var við ,,The Social Skills Rating 

System“ sem mældi félagsfærni, námshæfni, og hegðunarvandamál barnanna. Mælingar 

voru gerðar af kennurum og fóru fram fyrir íhlutun og eftir íhlutun. Niðurstöður sýndu að 

félagsfærni og hegðun barnanna tóku framförum eftir íhlutun en hins vegar voru engar 

framfarir hvað varðar námshæfni. Þær bentu því til þess að skipulögð músíkþerapía 

hentaði nemendum, sem eru með hegðunarvandamál, þó svo að jákvæðar breytingar á 

tilfinninga- og hegðunarvanda hefðu ekki skilað sér í bættri námshæfni. 

Frístundaheimili komu fyrst til skjalanna á níunda áratugnum og ólíkt venjulegum 

tímum hafa frístundaheimili boðið upp á fjölbreytt námstengt efni sem hentar 

einstaklingum og hópum. Frístundaheimili eru vel heppnuð menntastefna og bjóða þau 

upp á öruggt umhverfi að loknu skólastarfi, sem hjálpar nemendum að bæta sig í 

námshæfni og hámarka möguleika þeirra með námi utan skóla. Sýnt hefur verið fram á að 

börn, sem taka þátt í frístundastarfi eru ekki eins líkleg til þess að sýna neikvæða hegðun 

auk vandræðahegðunar á unglingsaldri, vímuefnamisnotkun, að hætta í skóla og aðrar 

neikvæða félagslega stöðu sem oft tengjast skorti á eftirliti foreldra. Auk þess að bjóða 

upp á eftirlit fullorðinna geta frístundaheimili hjálpað til við að mæta tilfinningalegum og 

félagslegum þörfum barnanna. Mismunandi nálganir hafa verið felldar inn í námsskrá 

frístundaheimila til þess að bregðast við áskorunum, sem stafa af hegðunarvanda 

nemendanna. Hegðunarvandamálin koma oft fram á tvo vegu; úthverf hegðun svo sem 

árásargirni, ofvirkni eða minniháttar glæpir og hins vegar hegðun, sem er inn á við, svo 

                                                     

 

 

 
5
  Chong, H. J. og Kim, S. J. (2010). Education-oriented Music Therapy as an after-school program for 

students with emotional and behavioral problems. The Arts in Psychotherapy, 37(3), bls. 190-196. Sótt af 
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ890560.pdf 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ890560.pdf
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sem innhverfa, kvíði og þunglyndi. Frístundaheimili geta því komið til móts við þarfir 

einstaklingsins. Hegðunarvandamál eins og þau sem lýst er hér fyrir ofan eru algeng í 

flestum skólum. 

Starfsemi sem inniheldur listgreinar og þá sérstaklega tónlist, hefur sannað að hún 

getur verið góð leið til þess að byggja upp sjálfstraust, félagslega færni og leiðtogafærni á 

meðal nemanda í áhættuhópi. Tónlist er öflugur lækninga- eða heilsuræktarmiðill vegna 

þess hve aðgengileg og kunnugleg hún er, og vegna getu hennar við örva innri hvatningu. 

Á grundvelli fjölmargra fyrri rannsókna leggja höfundar grunninn að þessari rannsókn. Þeir 

nefna að athafnir sem byggja á tónlist hafa þegar verið framkvæmdar á árangursríkan hátt 

fyrir nemendur með sérþarfir í frístundastarfi. Rannsóknir á músíkþerapíu hafa sýnt 

jákvæðar tilfinningalegar og hegðunarlegar niðurstöður með notkun ýmiss konar 

tónlistarstarfsemi sem byggð er á markhegðun (e. target behaviour) unglinganna. Einnig 

hefur skipulögð tónlistarstarfsemi sýnt fram á að hún byggir upp sjálfstraust, sjálfsvirðingu 

og félagsmótunarfærni hjá börnum. Að sama skapi hefur notkun tónlistar orðið skilvirk 

meðferðarleið í sambandi við hegðunarvandamál, námsráðgjöf og aðrar nálganir. 

Ýmsar tegundir tónlistarinngrips hafa sýnt að þær eru hjálplegar leiðir, þegar vinna 

á með nemendum, sem hafa innhverf og úthverf hegðunarvandamál. Hljóðfæraleikur og 

hljóðvörpun dregur úr hegðun, sem er úthverf, svo sem tilfinningalegum vanda, ofvirkni 

og árásargirni. Á sama hátt er virk hlustun og söng íhlutun skilvirk leið til að vinna með 

börnum sem sýna innhverfa hegðun og hegðunarvandamál, eins og innhverfu, þunglyndi 

og kvíða. Nemendurnir sýndu að spuni var árangursrík íhlutun til þess að örva tilfinningar 

nemendanna og hann dró einnig úr kvíða, og tónlistarleikur í hópi leiddi til aukinna 

samskipta meðal jafningja og aukins trausts. 

Músíkþerapía getur einnig hentað nemendum með námsörðugleika, með því að 

nota tengda músíkþerapíu til þess að bæta námshæfni og námsárangur. Ýmsar rannsóknir 

hafa verið gerðar á áhrifum músíkþerapíu og allar sýna þær jákvæða breytingu á 

nemendum hvað varðar námsárangur. Rannsóknir þessar styðja því við notkun 

skipulagðrar músíkþerapíu á frístundaheimilum til þess að bæta tilfinninga- og 

hegðunarvandamál, en einnig ýta þær undir að bætt kunnátta, sem er byggð á 

tónlistarkennslu, geti yfirfærst í bætta námshæfni ef á heildina er litið. 

Chong og Chung (2006) útfærðu þerapíu sem er bundin því að gerast á vissum stað 

(e. setting specific music therapy) fyrir frístundaheimili sem þeir kölluðu ,,Education-

oriented Music Therapy“ (EoMT). Aðferðina byggðu þeir á upplýsingunum hér að ofan og 

er hugmyndafræðin hönnuð og uppbyggð með þremur frumskilyrðum. Fyrst eru útbúin 
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tónlistarverkefni fyrir nemendur, sem hafa sýnt hegðunar- og tilfinningaleg vandamál í 

skóla, sem greinir þarfir þeirra þá frá þeim sem eru í klínísku aðstöðunni. Síðan eru 

tónlistarverkefnin bætt með því að meta hegðunarvandamálin sem tengjast skapgerð og 

hegðunarmyndstri einstaklingsins. Til dæmis, samkvæmt matinu, velja þerapistarnir, 

hversu mikil íhlutunin í tónlistina er, rytmísk hljóðfæranotkun á móti laglínu (e. percussive 

vs. melodic) og stig þátttöku óvirkt á móti virkri tónlistarþátttöku (e. passive vs. active 

experience in music-making), sem hentar best fyrir þarfir einstaklingsins. Síðast en ekki 

síst reynir EOMT að koma á áhrifaríkari aðlögun að skólaumhverfinu fyrir nemandann, og 

einnig að ýta undir betri bóklega frammistöðu, sem er styrkt af auknum áhuga og 

sjálfstrausti. 

Chong og Chung (2006) eru mjög ákveðnir í að, ólíkt músíkmeðferð í klínísku 

aðstöðunni, geti íhlutuninni sem boðin er í skólanum verið lýst sem skóla músíkþerapíu (e. 

school music therapy), sem vinnur með tvö markmið, bæði þerapísk og menntandi. 

Þerapísku markmiðin taka á neikvæðum tilfinninga- og hegðunarvandmálum, sem hafa 

áhrif á árangur og aðlögun í skóla og menntunar markmiðin leggja áherslu á að nota 

tónlistarupplifunina til að efla færni sem yfirfærist í bóklegt nám. Þerapísku rökin sem 

EoMT byggir á eru að tilfinningalegum málefnum sé vísað í aðra átt með jákvæðri og 

áhrifaríkri tónlistarupplifun, sem leyfir nemendum að koma frá sér bældum krafti og 

spennu með því að leika tónlist. Þar af leiðandi reynir EoMT endanlega að auka eins mikið 

og hægt er menntunarstigið með því að ýta undir jákvæðar breytingar í tilfinningalífi og 

hegðunarmynstri nemendanna, sem síðan leiðir til breytinga á viðhorfi til menntunar og 

bóklegrar færni. 

Þessi rannsókn var hönnuð til að skoða bæði menntunarlegar og þerapískar 

niðurstöður. Menntunarmarkmiðin innihéldu bætta vitsmunahæfni og hæfni til að ljúka 

verkefnum í tónlistinni, sem í báðum tilfellum er hægt að yfirfæra á bóklegt nám. 

Þerapísku markmiðin innihéldu að minnka bælda krafta með því að spila tónlist og einnig 

að ýta undir sjálfstjáningu í gegnum tónlistariðkun til að þróa frekari hæfni til samskipta 

við jafnaldra. Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða áhrif EoMT á félagshæfni, 

hegðunarvandmál og bóklega hæfni grunnskólanema með félagsleg og tilfinningaleg 

hegðunar vandamál. 

Alls  voru áttatíu og níu grunnskólanemendur frá þrettán mismunandi skólum, sem 

höfðu enga fyrri reynslu af músíkþerapíu valdir til þess að taka þátt í rannsókninni. 

Kennarar voru fengnir til þess að vísa áfram börnum sem ekki voru með neina fyrri 

greiningu en sýndu veruleg, auðþekkjanleg, félagsleg og tilfinningaleg vandamál með 

hegðun sinni. Kennarar voru beðnir um að fylla út tilvísunarform sem skráði tíðni og ákafa 
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í tiltekinni hegðun, bæði innan skólastofunnar og utan hennar. Þessi skráningarform 

veittu ábyggilegar upplýsingar um hegðunarþætti þátttakenda og hina markmiðuðu 

hegðun (e. target behaviour), sem þerapistarnir notuðu sem viðmið til þess að ákveða 

markmið og undirmarkmið meðferðartíma hvers barns. 

Rannsóknin tók allt í allt um sex mánuði en meðferðarprógramið stóð yfir í sextán 

vikur og fóru börnin tvisvar sinnum í viku í meðferðartíma, sem voru fimmtíu mínútna 

langir. Tímarnir fóru fram í músík-, ráðgjafar- eða sérstökum herbergjum. Börnunum var 

skipt upp í hópa með fjórum til sex einstaklingum í hverjum hópi. Tilraun var gerð til þess 

að skipta börnunum upp eftir bekkjum og voru því börn í fyrsta og öðrum bekk saman í 

hópi, síðan voru börn í þriðja og fjórða bekk saman og svo að lokum börn í fimmta og 

sjötta bekk saman í hópi. 

Í þessari rannsókn voru átta músíkþerapistar sem veittu börnunum íhlutunina. Allir 

þerapistarnir voru með tilsett próf í músíkþerapíu. Hver þerapisti var með tvo til þrjá 

hópmeðferðartíma á viku í mismunandi skólum eftir svæðisbundnum skilyrðum. 

Þerapistarnir fóru á framhaldsnámskeið sem miðaði að notkun tónlistar á bæði lækninga- 

og menntasviðinu og var þetta skoðað út frá fræðilegum, félagslegum og tilfinningalegum 

þáttum. 

Mælitækið sem var notað heitir ,,The Social Skills Rating System“, eins og áður 

hefur komið fram og var það hannað af Gresham og Elliot (1990).Tækið mælir út frá 

þremur þáttum; félagslegri hæfni, hegðunarvanda og fræðilegri hæfni. Í félagslegu 

hæfninni eru síðan þrír undirflokkar sem eru sjálfsöryggi, sjálfsstjórn og samvinnufýsi. Á 

sviði hegðunarvandans eru einnig þrír undirflokkar en þeir eru úthverf hegðun, innhverf 

hegðun og ofvirkni. Í þessari rannsókn voru það kennarar barnanna sem lögðu mælinguna 

fyrir og var það gert í venjulegu skólaumhverfi barnanna. 

5.4.1 Umræða 

Eins og áður kom fram virtust niðurstöður staðfesta að börnin nutu góðs af þerapíunni, 

bæði frá tilfinningalegu og hegðunarlegu sjónarhorni en lítil áhrif virtust vera á 

námsárangur. En kannski eru fyrrnefndu atriðin einmitt þau allra mikilvægustu, þótt 

skólakerfið virðist ekki alltaf telja svo vera. Því miður var enginn samanburðarhópur. Hægt 

er að velta fyrir sér hvort þessi rannsókn sýni að öll börn njóti góðs af tónlistarnámi. Þau 

börn sem hafa annan bakgrunn og eru af útjaðri samfélagsins myndu sennilega ekki fá 

tækifæri til þess að stunda tónlistarnám undir venjulegum kringumstæðum en þau fá það 

hér og það skiptir þau máli. 
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5.5 Rannsókn 5 

Könnun á aðferðum í músíkþerapíu og hlutverki þeirra við meðferð grunnskólabarna 

með ADHD (Jackson, 2003).6  

Þótt þessi grein sé aðeins komin til ára sinna er hún sú grein sem best tengist 

meginviðfangsefni mínu, þ.e. gildi músíkþerapíu fyrir fólk, einkum börn sem hafa verið 

greind með ADHD. 

Athyglisbresti með og án ofvirkni hefur undanfarið verið veitt meiri athygli fagfólks 

og  hefur einnig fengið vaxandi umfjöllun í fjölmiðlum. Tilfinning er fyrir því að 

einstaklingum með slík vandamál hafi fjölgað jafnt og þétt í samfélögum almennt. Vegna 

þess að músíkþerapistar vinna oft með börnum á leik- og grunnskólaaldri, er líklegt að 

fjöldi slíkra nemenda, sem þeir vinna með vaxi. Lítið er til af rannsóknum á músíkþerapíu 

og áhrifum hennar á börn með athyglisbrest með og án ofvirkni. Rannsókn þessari var 

ætlað að kanna hvaða aðferðir eru algengastar og hverjar teljast líklegastar til þess að 

henta börnum með ADHD. Einnig átti að kanna áreiðanleika meðferðarinnar og hlutverk 

hennar þegar skoðuð eru önnur form hennar. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess 

að músíkþerapistar noti margar mismunandi leiðir, þegar þeir vinna með börnum með 

ADHD. Þeir eru oft með mörg mismunandi markmið og meðferðin skilar iðulega ágætum 

árangri. Beiðnir um meðferð og tilvísanir koma frá breiðum hópi fólks, en foreldrar og 

kennarar eru líklegastir til þess að senda inn umsókn. Flest barnanna voru einnig í öðrum 

meðferðarúrræðum og yfirgnæfandi fjöldi þeirra var á lyfjum. Það er því erfitt að einfalda 

eða staðla umhverfi rannsókna á þessu sviði. 

Spurningin um það hvað athyglisbrestur með og án ofvirkni sé, veldur deilum 

varðandi alla þætti röskunarinnar, bæði frá skilgreiningu hennar og meðferðarúrræðum. 

Flestir eru þó sammála um helstu einkenni röskunarinnar, en fyrir utan þessi einkenni, er 

mjög lítil samstaða um nákvæma skilgreiningu á henni, þar sem mismunandi heimildir 

auðkenna á milli tveggja og sjö undirtegunda, sem hver og ein bendir til mismunandi 

orsaka. 

                                                     

 

 

 

6  Jackson, N. A. (2003). A Survey of Music Therapy Methods and Their Role in the Treatment of Early 

Elementary School Children with ADHD. Journal of Music Therapy; Silver Spring, 40(4), bls. 302-323. 
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Mat á ADHD er flókin, ekki eingöngu vegna skorts á samstöðu um hvernig 

skilgreina á röskunina, heldur einnig vegna þess að mörg einkenni ADHD, svo sem 

athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi, slök hegðunarstjórn, námsörðugleikar, kvíði, truflun í 

félagslegum samskiptum, eru einnig einkenni annarra fylgiraskana, svo sem 

námserfiðleika, lyndisraskana, líkamlegs ástands, eins og ofnæmis, stress eða 

vannæringar. Til þess að flækja málin enn frekar eru þessar raskanir einnig fylgiraskanir 

ADHD. Rannsóknir hafa bent til þess að víðtækt mat á ADHD krefjist upplýsinga frá 

mörgum mismunandi aðilum, og verður að ákvarða umfang einkenna röskunarinnar og 

hversu mörg þeirra eru til staðar. Einnig hvort umfang einkennanna er hægt að rekja til 

annarra orsaka en röskunarinnar sjálfrar og hversu mikið einkennin valda vandamálum á 

heildarstarfsemi barnsins. Greining á ADHD fer yfirleitt fram á stofum barnalækna eða hjá 

öðrum sérfræðingum. Vegna þess að oft er erfitt að greina röskunina og skilgreina hana er 

hún oft annað hvort of- eða vangreind. 

Í ljósi þess hversu erfitt er að skilgreina og meta ADHD hjá börnum kemur það ekki 

á óvart að meðferðarúrræði hennar eru einnig deilumál. Þegar skoðaðar eru rannsóknir á 

ADHD er ljóst að læknum finnst að meðferð, sem inniheldur lyf sé yfirleitt áhrifaríkasta 

meðferðin. Sumar rannsóknirnar benda á skortinn á vandlega íhuguðum og alhliða 

greiningum, skorts á eftirfylgni hvað varðar lyfjagjöf og skorts á skilningi á áhættuþáttum í 

tengslum við örvandi lyf og að þau geti leitt til óviðeigandi notkunar örvandi lyfja. Þar að 

auki hefur aukin námsgeta og betri hegðun til langs tíma ekki sýnt sannfærandi 

niðurstöður í eftirfylgnirannsóknum á örvandi meðferðum fyrir börn með ADHD. Bendir 

þetta til þess að lyfjagjöf sé ekki eina úrræðið í meðferðarúrræðum fyrir þessi börn. 

Atferlismeðferðir koma ítrekað fram í rannsóknum á ADHD, þó nokkrar rannsóknir 

hafi sýnt að inngrip í slíkar meðferðir, og einkum sjálfsstjórnunaraðferðir hafi að mestu 

verið árangurslausar með ADHD börnum. Fjölþætt meðferðarúrræði fyrir börn með ADHD 

hafa verið í skoðun hjá ,,the National Institute for Mental Health“ (NIMH) og hefur þar 

verið sýnt fram á að fjölþætt meðferð gefur betri árangur, en atferlismeðferð ein og sér, 

þegar unnið er með börn með ADHD, en á sama tíma kom í ljós  að fjölþætt meðferð var 

ekki mikið árangursríkari. 

Lítið er að finna um meðferðarúrræði tengd ADHD og það sama má segja um 

notkun músíkþerapíu sem meðferð við ADHD. Tónlist í bakgrunni hefur sýnt að hún 

minnkar ofvirkni og aðra óæskilega hegðun fyrir þá sem eru með athyglisbrest. 

Rokktónlist hefur einnig verið notuð sem samtenging við skammarkrókinn (e. time-out), 

þar sem neikvæð hvatning er notuð til þess að, á áhrifaríkan hátt, minnka óviðeigandi og 

óæskilega hegðun. Einnig hefur tónlist til þess að bæta námshæfni, fengið nokkra 
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umfjöllun í rannsóknunum, og notkun tónlistar, þar sem parað er við sjónrænt skipulag, til 

þess að auka vinnsluminni. Sama er að segja um notkun tónlistar til þess að bæta 

hljóðræna skynjun og tungumálafærni hjá börnum með námsröskun. 

Miðað við hugsanleg áhrif tónlistar á notkun heilans, athygli, virknistig, félagslega 

hegðun og námsgetu, virðast vera margar ástæður fyrir því að rannsaka betur á hvaða 

hátt tónlist gæti hugsanlega verið notuð á jákvæðan og áhrifaríkan hátt í meðferð barna 

með ADHD. Fleiri upplýsinga er þörf um hvernig músíkþerapía er notuð í klínískri meðferð 

með börnum með ADHD og geta þeir sem vinna með þessum börnum í dag gefið bestu 

upplýsingarnar um það. Þar af leiðandi var tilgangur þessarar rannsóknar að fá 

upplýsingar um hvaða aðferðir í músíkþerapíu er verið að nota í meðferð barna með 

greiningu á ADHD, hversu árangursríkar þær eru taldar vera og hvaða hlutverk þær spila í 

samanburði við önnur form meðferðar. 

Aðeins músíkþerapistar, með vottað starfsleyfi, voru valdir af handahófi af 

meðlimum American Music Therapy Association (AMTA). Með þessu móti fann AMTA 

1116 músíkþerapista, sem féllu að viðmiðum rannsóknarinnar. Fimmhundruð úr þessum 

hópi voru valdir af handahófi af rannsakendum til þess að taka þátt og fengu þeir sendan 

spurningalista. 268 af þeim svöruðu og voru 98 þeirra síðan valdir til að taka þátt í 

rannsókninni, þar sem þeir unnu þegar með börnum. 

Spurningalisti, var fyrst sendur til hóps faglegra músíkþerapista, til þess að fá 

þeirra álit. Spurningalistinn ásamt bréfi, sem lýsti tilgangi rannsóknarinnar, ásamt blaði 

fyrir upplýst samþykki og nauðsynlegar upplýsingar til þess að ljúka og skila 

spurningalistanum voru send út. Listinn var einnig lagður fyrir siðanefnd Temple 

háskólans  til þess að fá samþykki áður en íhlutun hófst. Þeir músíkþerapistar, sem ekki 

höfðu unnið með einstaklingum, voru beðnir um að gefa það til kynna og skila 

spurningalistanum til að ákvarða hvort svör þeirra væru fullnægjandi til þess að þeir 

teldust fulltrúar þýðisins. Niðurstöðurnar voru byggðar á tölfræðilegum útreikningum til 

þess að fá samanburð á mismunandi hópum. 

Þátttakendur voru beðnir um að bera kennsl á þá aðferð eða aðferðir, sem þeir 

beita við íhlutun  fyrir börn sem greind eru með ADHD. Tónlist og hreyfing var aðferðin, 

sem flestir svarendur bentu á að þeir notuðu með þessum einstaklingum, á eftir kom 

spuni í hljóðfæraleik, tónlistarleikur og hópsöngur, í sömu röð. Flestir svarendur bentu á 

að þeir notuðu tvær eða fleiri aðferðir, en örfáir gáfu til kynna að þeir notuðu aðeins eina 

aðferð. 
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Þátttakendur voru beðnir um að tilgreina tegundir af markmiðum, sem þeir 

notuðu í músíkþerapíu fyrir börn með ADHD. Hegðunarmarkmið voru skilgreind af 92 

svarendum, sálfélagsleg (e. psychosocial) af 87 svarendum og vitsmunaleg hjá 68 

svarendum. Flestir svarendur svöruðu því að þeir notuðu tvö eða fleiri markmið og 81 

þeirra röðuðu tegundum markmiða eftir því hversu oft þeir þyrftu að nota þau. Aftur á 

móti voru hegðunarmarkmið skilgreind sem algengustu markmiðin, þar á eftir sálfélagsleg 

markmið og síðan hugfræðileg (e. cognitive) markmið. Einnig var fjallað um tegundir 

markmiða með tilliti til aðferða í músíkþerapíu, sem svarendur bentu á í 

spurningalistanum. Óháð aðferðinni, sem notuð var, voru hegðunarmarkmið tilgreind, 

sem þau markmið sem mest voru notuð, á eftir komu þau sálfélagslegu (e. psychosocial) 

og svo þau vitrænu (e. cognitive). 

Þáttakendur voru beðnir um að auðkenna meðferðartegund sína með börn með 

ADHD. Fjörtíu svarendur sögðust hitta börnin í bæði einstaklings- og hóptímum, þar á eftir 

voru þrjátíu og átta svarendur sem hittu börnin bara í hóptímum. Tuttugu svarendur 

sögðust eingöngu veita börnum með ADHD íhlutun í einstaklingstímum. Spurningalistinn 

bað einstaklingana ekki um að lýsa aðstöðunni þar sem meðferðin var veitt, en margir 

þeirra bættu þeim upplýsingum við í athugasemdir. 

Þátttakendur voru beðnir um að meta skilvirkni músíkþerapista með börnum með 

ADHD byggt á meðferðarniðurstöðum þeirra og á skynjun þeirra á svörum annarra 

sérfræðinga, svörum kennara, svörum foreldra og svörum barna, sem hljóta 

músíkþerapíu. Almennt bentu, svör svarenda til þess að músíkþerapía væri áhrifarík og að 

meðferðarniðurstöður bentu til þess og þeir skynjuðu að svarendum fyndist músíkþerapía 

vera skilvirk meðferð. 

Til að ganga úr skugga um hvort skynjun svarenda á skilvirkni músíkþerapíu væri 

mismunandi eftir aðferðunum, sem notaðar voru eða tegund af markmiðum sem sett 

voru fyrir meðferðina, var svörum raðað eftir aðferð og tegund markmiða og skilvirkni 

samkvæmt meðferðarniðurstöðum svarenda. Meðferðarniðurstöður voru skoðaðar fyrir 

hvern einstakling. Óháð þeim aðferðum sem notaðar voru eða tegundir markmiða, mat 

mikill meirihluti svarenda árangur meðferðarinnar sem ,,árangursríka" eða betri. Þeir 

mátu árangur meðferðar sinnar og gáfu henni 4 af 5 mögulegum. 

Þátttakendur voru beðnir um að gefa til kynna hvort músíkþerapía væri veitt í 

tengslum við aðrar meðferðir með ADHD og, ef svo væri, að tilgreina hvaða aðrar 

meðferðir væru notaðar. Af 98 svarendum voru 93, sem svöruðu því að aðrar meðferðir 

væru notaðar. Flestir þessara svarenda gáfu til kynna að lyfjameðferð væri í flestum 
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tilvikum notuð í tengslum við meðhöndlun einkenna ADHD, og eftir það kæmi sálfræðileg 

þjónusta og starfsþjálfun/starfstengd þerapía (occupational therapy). 

Upplýsingar sem svarendur fengu um hverjir vísuðu börnum með ADHD í 

músíkþerapíu bentu til þess að foreldrar og kennarar væru algengustu aðilar tilvísana fyrir 

músíkþerapíu fyrir þessi börn og þar á eftir kæmu meðferðarteymi. Þátttakendur voru 

einnig spurðir hvort starfsvettvangur þeirra notaði einstaklingsbundna menntunaráætlun, 

og ef svo væri, hvort músíkþerapía væri innifalin í því formi. Tuttugu og níu svarendur 

svöruðu að músíkþerapía væri í einstaklingsáætlunum (IEP) á þeirra vinnustað. Svör þeirra 

bentu til þess að tilvísanir í IEP-músíkþerapíu kæmu einnig frá fjölmörgum aðilum og ekki 

eingöngu frá IEP ferlinu. 

5.5.1 Umræða 

Rannsóknin var eingöngu í formi spurningalista sem þerapistar svöruðu sjálfir og 

rannsakendur fóru ekki á staðinn til að kanna aðstæður. Í spurningalistanum var ekki 

spurt við hvaða aðstæður þerapistarnir hittu börnin, en margir þeirra settu upplýsingar 

um það í athugasemdadálk. Velta má fyrir sér hvort sú staðreynd sýni hversu mikinn 

áhuga þerapistarnir höfðu á málum barnanna og vinnu sinni. Þar sem eingöngu var um 

spurningalista að ræða reyndust niðurstöður heldur óljósar. Rannsakendur áttuðu sig á 

því að músíkþerapistarnir gerðu lítið af því að kanna eða ræða um aukna getu barnanna 

eftir meðferðina. Músíkþerapistarnir álitu flestir að þerapían virkaði og ekki virtist skipta 

máli hvaða aðferð var notuð, en hafa ber í huga að nemendurnir voru einnig flestir á 

lyfjum og rannsakendur áttuðu sig sjálfir á því að betra hefði verið að vera með 

samanburðarhóp sem ekki var á lyfjum. Rannsakendur veltu því fyrir sér, þar sem yfirleitt 

væru það foreldrar sem koma börnum sínum í þerapíuna, hvort það væri vegna þess að 

þeir væru að leita að einhverri annarri lausn en lyfjameðferð. Þar sem skilgreining á ADHD 

og músíkþerapíu er flókin er því mjög erfitt að átta sig á árangri þerapíunnar og þarfnast 

viðfangsefnið því fleiri rannsókna. Það er ljóst að þarna er um að ræða aðferð sem fagfólki 

finnst gagnleg. Á hinn bóginn er ekki ljóst hvaða þjálfun þerapistarnir höfðu, t.d. hvort 

þeir notuðu þessa tegund vegna þess að þeir höfðu verið undir það búnir. Innihald og 

markmið meðferðarinnar hjá hverjum og einum aðila er nokkuð óljóst og rýrir það e.t.v. 

gildi niðurstaðna þegar á heildina er litið. 

5.6 Umræða um rannsóknirnar 

Þó talsvert hafi verið leitað í bókum og tímaritum fannst mun minna af haldbærum 

upplýsandi rannsóknum, sem tengdust beint rannsóknarspurningunni sem sett var fram í 
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upphafi, heldur en vonast hafði verið eftir. Þær rannsóknir sem urðu fyrir valinu eru úr 

mjög ólíkum áttum og raunar heldur afmarkaðar, nema helst það sem rætt er í 

rannsóknin um PlayOn frá Skotlandi (sem ég nefni rannsókn 2) og yfirlitsrannsóknin 

(rannsókn 5). Rannsóknirnar virðast tæknilega vel gerðar en hafa skilað takmarkaðri 

niðurstöðum en vonast hafði verið eftir. Sérstaklega hefði verið gagnlegt að finna góða 

umræðu um inntak þeirra aðferða sem settar eru undir hatt músíkþerapíu. 
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6 Umræða 

Rannsóknirnar og heimildir sem ég hef skoðað í þessari ritgerð, vekja eins margar 

spurningar og þær svara. Mér er sérstaklega hugleikið hvað skilgreiningar eru á reiki og 

þess vegna erfitt að festa niður hvað er verið að ræða um í hverju máli. Þetta á ekki síst 

við um lykilhugtökin sem ritgerðin fjallar um. 

Í fyrsta lagi virðist hugtakið ADHD vera mjög laust í reipunum og geta einkenni 

þess átt við margvíslegar aðrar greiningar. Af þeim sökum er erfitt að rannsaka áhrif 

tiltekins umhverfis eða meðferðarúrræða á ungt fólk sem sett er í flokk ADHD 

einstaklinga.  

Í öðru lagi virðist vera mjög erfitt að skilgreina hvað átt er við með tónlist þegar 

talað er um notkun tónlistar í meðferð. Í þeim rannsóknum sem skoðaðar voru almennt, 

og í þeim fimm sem skoðaðar voru sérstaklega var áberandi hve erfitt var að henda reiður 

á hvað átt væri við með hugtakinu. Þegar meta á gagnsemi ákveðinnar meðferðar er mjög 

mikilvægt að rannsakendur útskýri mjög vel hvaða íhlutun var notuð og hvernig henni var 

beitt þannig að hægt sé að draga ályktanir um gildi og gagnsemi. 

Í þriðja lagi var oft óljóst hvað íhlutun með músíkþerapíu felur í sér. 

Skilgreiningarnar eru mjög mismunandi eftir því hvort um einstaklings- eða hópvinnu er 

að ræða, hvort um er að ræða hlustun eða notkun tónlistar og tengingu á milli tónlistar og 

hreyfingar, eða þá notkunar músíkþerapíu sem slökunar úrræðis. Þannig vantar oft skýra 

lýsingu á því í hverju meðferðin felst, en þó er ljóst að um er að ræða margar tegundir 

aðferða. Það er í sjálfu sér ekki vandamál, en þá verður umræðan um gildi 

músíkmeðferðar flóknari. Eins og fram kom í umfjölluninni hér fyrir ofan krefst hvert barn 

eða einstaklingur einstaklingsmiðaðrar nálgunar. Það á hugsanlega enn frekar við um 

fötluð börn þar sem mun erfiðara er að flokka fatlaða niður í mismunandi hópa. Hver 

fötlun hefur sín sérkenni og fylgiraskanir geta verið mismunandi eftir hverjum einstaklingi. 

Í fjórða lagi er afar erfitt að meta árangur músíkþerapíu á hlutlægan hátt, og 

verður enn erfiðara að meta árangurinn þar sem flest börnin sem tóku þátt fengu einnig 

íhlutun í formi lyfjameðferðar. Auk þess sem aðrir þættir í umhverfi þeirra geta skipt máli. 

Almennt voru allir rannsakendur jákvæðir gagnvart músíkþerapíu og í raun virtust sumir 

sannfærðir um kosti tónlistar fyrir andlegt heilbrigði allra, hvort sem þeir eru fatlaðir eða 

ekki. Velta má fyrir sér hvort jákvæðar niðurstöður músíkþerapíu tengist þeirri staðreynd 

að í þessum tilfellum komist börnin í samband við tónlist, sem undir venjulegum 
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kringumstæðum þau myndu ekki fá að gera. Hér er átt við að væri tónlist ríkari þáttur í 

daglegu lífi þeirra og í þeim skilningi ekki frávik, þá myndi sérstök meðferð í formi tónlistar 

ekki vera eins áhrifarík. 

Eins og minnst var á hér að framan felst mat á áhrifum íhlutunar með 

músíkþerapíu oft á huglægum viðmiðum. Þetta má samt sem áður ekki draga úr 

viðurkenningu á þeim jákvæðu áhrifum sem músíkþerapía hefur samkvæmt öllum 

vísbendingum sem tiltækar eru á börn með fatlanir og þá sérstaklega með ADHD; þegar á 

heildina litið eru áhrifin jákvæð. Bæði foreldrar og kennarar geta séð jákvæðu áhrifin sem 

músíkþerapía hefur á börnin og þeim er augljóst að barnið verður ánægðara, sjálfstraust 

og sjálfsvirðing þess eykst og kvíði minnkar. 

Rannsóknarspurningin sem ég lagði upp með: „Hjálpar músíkþerapía börnum með 

ADHD að tjá tilfinningar sínar, sem hefur svo jákvæð áhrif á hegðun þeirra?“ reyndist mér 

erfiðari en ég hafði vonast til vegna þeirra fjölmörgu áskorana sem hafa verið nefndar hér 

að framan. Svarið sem ég hef gefið er eiginlega við almennari spurningu: Getum við greint 

jákvæð áhrif músíkþerapíu?  

Að því sögðu er það einnig mín niðurstaða og sannfæring að tónlist sé góð fyrir 

alla, en ekki síst fyrir þá sem þurfa að takast á við áskoranir fötlunar eða námserfiðleika og 

oft einnig við fjölmagar aðrar áskoranir. Þetta ætti samfélagið og þeir sem því stjórna að 

hafa hugfast, jafnvel þó að það þarfnist töluvert meira fjármagns, til að tryggja ríkari 

reynslu af tónlist fyrir alla hópa. 
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7 Lokaorð 

Ástæða þess að ég kaus að fjalla um þetta viðfangsefni er m.a. sú að ég er alin upp í 

gróskumiklu tónlistarumhverfi og hef sjálf tekið mikinn þátt og notið þess. Ég hafði líka 

tilefni og vilja til að kanna betur hver staða og gildi músíkþerapíu væri fyrir tiltekna hópa 

fatlaðra og sérstaklega þann sem ég hafði sérstakan áhuga á, ADHD hópinn. Það var 

tvennt sem mér fannst sérstaklega áhugavert. Í fyrsta lagi hve lifandi og mikil umræða 

hefur verið um músíkþerapíu og víðtækt gildi hennar um langa hríð. Í öðru lagi fannst mér 

mjög fróðlegt að finna, þegar hefðbundnar rannsóknir eru skoðaðar, hve gagnleg þessi 

víðtæka þerapía reynist fyrir marga ólíka hópa, m.a. þann sem ég beindi síðan sjónum 

mest að. En ég saknaði fleiri rannsókna sem sérstaklega beindust að börnum með ADHD 

og vona að úr því verði bætt. Íslenskar rannsóknir á þessu viðfangsefni virðast alls ekki 

vera fyrir hendi og er sannarlega tímabært að mínu mati að skoða þetta meðferðarform 

og árangur þess hérlendis. En það er mikilvægt að á þessu sviði, eins og öðrum, er talsverð 

þróun, bæði hvað varðar skilgreiningar, rannsóknir og beitingu nýrra útfærslna og það 

verður spennandi að fylgjast með því starfi næstu árin. 

Í lokin langar mig til að vitna í tónlistarmanninn Bono og gera orð hans að mínum: 

,,Music can change the world because it can change people“. 
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