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Útdráttur 

Tjáning manneskjunnar í gegnum listir og mismunandi listform hefur fylgt henni frá 

upphafi. Tónlist og dans eru þær listgreinar sem hér verða skoðaðar og þá sérstaklega áhrif 

þeirra á þroska manneskjunnar. Tónlist og dans eru vissulega sitthvor listgreinin en þegar 

þær koma saman eru þær ein sterk órjúfanleg heild.  

Í þessari ritgerð verður tengingin á milli þessara tveggja listforma, dans og tónlistar, 

skoðuð og þá sérstaklega með áherslu á upplifun barna og hvernig tónlist getur haft áhrif á 

hreyfiþroska þeirra. Hvað á sér stað í líkamanum þegar við skynjum takt og hvað veldur 

því að við hreyfum okkur þegar við heyrum einhverskonar tónlist? Einnig verður velt upp 

spurningunum; hvað er það sem tengir þessar listgreinar saman og gerir það að verkum að 

þær virka vel saman til tjáningar og listsköpunnar? 

Við vinnslu ritgerðarinnar voru tekin viðtöl við reynda tónmenntakennara og danskennara 

um hvað það er sem þeir taka eftir þegar þessi listform eru sameinuð. Vitnað verður í 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á hópum þar sem börn hafa fengið ákveðna 

tónlistarkennslu og hvaða áhrif það hefur á hreyfiþroska þeirra.  

Tónlist er samansett af hreyfingu og tilfinningum sem hafa bein áhrif á hlustandann. Taktur 

tónlistarinnar er helsta ástæðan fyrir því hvernig við bregðumst við henni því takturinn ýtir 

undir að við hreyfum okkur við tónlistina. Heilinn bregst við öllum myndum tónlistarinnar 

og hefur áhrif á stöðu-, hreyfi- og skynjunarkerfi líkamans. Það þýðir að tónlist hefur áhrif 

á alla hlustendur þegar hún hljómar; meðvitað eða ómeðvitað. Skynjun á takti og 

tilfinningum spilar einnig stórt hlutverk í upplifun barna á tónlist og þau bregðast við takti 

með því að hreyfa sig líkt og aðrir aldurshópar.  

Höfundur vonast til þess að þessi ritgerð opni augu þeirra sem lesa fyrir því hvað dans og 

tónlist eru nátengdar listgreinar og hvað þær geta haft mikil áhrif á þroska manneskjunnar. 
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 1 

Inngangur  

Allt frá forsögulegum tímum hefur dansinn heillað mannskepnuna, bæði listamenn og 

áhorfendur. Í mannkynssögunni hefur dans verið talinn eitt af grundvallaratriðum fyrir 

bættri líðan og góðri heilsu. Í evrópskum samfélögum var mælt með því að allir legðu 

áherslu á dans í daglegu lífi og sumstaðar í heiminum var litið á dansinn sem jafn 

nauðsynlegan hluta af lífi mannsins og að borða og sofa. Dans átti að gefa fólki frelsi til 

þess að tjá sig, tengjast tilfinningaböndum og síðast en ekki síst tengjast náttúrunni. 1 

Tónlistin er einnig stór hluti af mannkynnssögunni sem rekja má langt aftur í tímann. 

Tónlist er félagsleg örvun sem snertir alla, meðal annars fjölskylduna og almenna 

samfélagslega þátttöku. Börn elska að syngja og dansa og gera það meðal annars í skólum 

og á heimilum sínum. Tónlist er menning og vettvangur fyrir rímur, dáð lög og dansa sem 

geta gengið á milli kynslóða til lengri tíma.2 Tónlist kallar fram hughrif hjá þeim sem 

hlusta eða semja tónlistina.3 Tónlist snertir tilfinningar okkar og hefur bein áhrif á þær. 

Tónlistarnám er talið þroskandi og eflandi á marga vegu en tónlistin hefur áhrif á alla sem 

hlusta á hana, meira segja fólk með sáralitla heyrn. Tónlistarupplifun er 

einstakslingsbundin og er ekkert ,,rétt“ eða ,,rangt“ þegar kemur að tónlistarupplifun. 4 

Tónlist hefur gríðarleg áhrif á allt sem gerist í heilanum, alveg frá því við erum í 

móðurkviði. Það hefur verið vísindalega sannað að þegar fóstur í móðurkviði heyrir tónlist 

þá bregst það við henni. 5 Það má því segja að við byrjum að hreyfa okkur við tónlist án 

þess að vita hvert dansformið sjálft er. Það er því hægt að  segja að dans og hreyfingar í 

móðurkviði séu einskonar frumsköpun. Þegar við erum í móðurkviði hefur ekkert 

utanaðkomandi haft áhrif á mótun okkar. Það er því hægt að líta svo á að hreyfing við 

tónlist í móðurkviði sé listform sem ekkert hefur haft áhrif á. Það er þó í rauninni efni í 

annað rannsóknarverkefni sem vert væri að skoða en verður ekki gert hér í þessari ritgerð.   

Í nánast öllum menningarsamfélögum eru tónlist og dans óhjákvæmlega samtvinnuð 

listform. 6 Vissulega eru þetta tvö mismunandi listform en þegar þau koma saman vekja 

                                                 
1 MacDonald, Kreutz, og Mitchell, Music, Health, and Wellbeing, 125. 
2 „Benefits of Music and Movement for Children“. 
3 Haraldsson, „Gróskan í tónlistarsköpun á Íslandi.“ 
4 Svavarsdóttir og Kondrup, „Listnámsbraut - sköpun, upplifun og þátttaka“. 
5 Draganova o.fl., „Sound Frequency Change Detection in Fetuses and Newborns, a 

Magnetoencephalographic Study“. 
6 Raymond MacDonald, Laura Mitchell, og Gunter Kreutz, Music, Health and Wellbeing, 125. 



 

 

þau upp tilfinningar hjá fólki og eru órjúfanleg heild. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar 

sem sýna fram á árangur tónlistarnáms á hreyfiþroska og þá sérstaklega hjá börnum.  

Í þessari ritgerð verður tengingin á milli þessara tveggja listforma, dans og tónlistar, 

skoðuð. Hvað á sér stað í líkamanum þegar við skynjum takt og hvað veldur því að við 

hreyfum okkur þegar við heyrum einhvers konar tónlist? Hvað lætur tónlist og dans 

samsvara hvoru öðru? Hér verður skoðuð tengingin á milli þessara listforma með áherslu á 

upplifun barna og hvernig tónlist getur haft áhrif á hreyfiþroska þeirra. Börn hafa ekki 

þroska til þess að gagnrýna aðgerðir þeirra heldur framkvæma þau það sem er eðlilegt fyrir 

þeim án þess að vita eða skilja í raunni af hverju. Þau eru óhrædd við að láta 

ímyndunaraflið bera sig hvert sem er og eru skapandi.7 Við vinnslu ritgerðarinnar voru 

tekin viðtöl við tónmenntakennara og danskennara sem hafa mikla reynslu af því að kenna 

börnum og forvitnast um hvað það er sem þeir taka eftir þegar þessi listform eru sameinuð.  

Vitnað verður í rannsóknir sem gerðar hafa verið á hópum þar sem börn hafa fengið 

ákveðna tónlistarkennslu og hvaða áhrif það hefur á hreyfiþroska þeirra.  

Áhrif tónlistar á starfsemi líkamans  

Til þess að reyna að skilja hver áhrif tónlistar eru á heilastarfsemi og hreyfiþroska 

mannsins verður að skoða frekari rannsóknir. Starfsemi heilans er skipt í mismunandi kerfi 

eftir virkni. Meðal annars er starfseminni skipt í skynjunarkerfi, stöðuskynjunarkerfi og 

hreyfiskynjunarkerfi.8 Þá verður skoðað hvernig þessi kerfi í þessu flóknasta líffæri 

mannslíkamans vinna saman og hvernig tónlist og skynjun hennar hefur áhrif á það 

hvernig við hreyfum okkur. 

Tónlist hefur mikil áhrif á heilastarfsemi mannsskepnunnar. Hún örvar taugakerfið sem 

hefur áhrif á allar hugsanir hvort sem það er rökhugsun eða tilfinningar okkar. Laglínur og 

taktur tónlistarinnar eru ákveðin æfing fyrir heilann og hjálpa meðal annars til við að þjálfa 

minnið. 9 Líffræðilegur grundvöllur fyrir því að svokallað tónlistar vinnuferli líkamans fari 

af stað inniheldur allt stöðuskynjunarkerfi líkamans. Þegar við hlustum á tónlist fer 

skynjunarkerfi heilans í gang og sendir boð til  hreyfikerfisins sem þýðir að bæði kerfin eru 

virk á meðan hlustun stendur. Þar myndast þessi náttúrulegi grundvöllur fyrir samtengingu 

dansins og tónlistarinnar. Skynjunarkerfi er kerfið sem tekur við upplýsingum frá 

líkamanum um t.d. að eitthvað sé að snerta hann. Það sendir svo upplýsingar til 

                                                 
7 Robinson, The Element: How finding your passion changes everything, 2. 
8 Raymond MacDonald, Laura Mitchell, og Gunter Kreutz, Music, Health and Wellbeing, 126. 
9 „Benefits of Music and Movement for Children“. 



 

 

hreyfikerfisins sem bregst við skilaboðunum frá skynjunarkerfinu. Stöðuskynjunarkerfið 

stýrir því hvernig maður hreyfir sig og hvaða vöðva maður þarf að spenna til þess að halda 

sér í ákveðinni stöðu. 10 Mismunandi hlutar tónlistarinnar; taktur og tónmyndun hafa 

mismunandi áhrif á heilann og áhrifin skiptast niður á sitt hvort heilahvelið. Vinstra 

heilahvelið virðist vera móttækilegra fyrir tónum, tónmyndum og laglínum. Hinsvegar 

vinnur hægra heilahvelið frekar með taktmyndun og almennar framfarir í takti. 11 Tónlist 

veitir oftar en ekki taktfastan ramma með ákveðnu bili á milli slaga sem auðveldar 

samstillingu einstaklings. 12 

Tónlist hefur víðtæk áhrif á heilastarfsemi okkar samkvæmt þessu. Allt frá því að örva 

taugakerfið sem hefur áhrif á hugsanir okkar í það það að þjálfa minnið. En fyrst að allt 

stöðuskynjunar kerfi líkamans fer í gang þegar við heyrum tónlist og þar á meðal 

hreyfikerfið, er forvitnilegt að vita hvernig það kemur vönum danskennara fyrir sjónir. Því 

sem danskennari ertu í stöðugri tengingu við tónlistina og taktinn.  

Katrín Mist er eigandi og stofnandi dansskólans Leik og dansstúdíó Alice sem hefur verið 

starfræktur á Akureyri síðan haustið 2014. Getur það verið að ef við heyrum tónlist eða 

takt að við förum að hreyfa okkur ósjálfrátt? Katrín Mist talar um að það sé líklegt að allir 

upplifi annað slagið að heyra ákveðið lag eða takt og byrji ósjálfrátt að hreyfa sig við það, 

hvort sem þeir teljist dansarar eða hafi aldrei dansað í lífi sínu.  

Ég held að allir upplifi tónlist í gegnum líkamann á einhvern hátt, hvort sem 

við leyfum því að koma alveg út eða ekki. Ég hef persónulega mjög gaman 

af því að fylgjast með fólki sem ekki er vant að dansa sem leyfir tónlistinni 

að hafa áhrif á sig og sjá hver viðbrögðin eru. Sumir hlusta mjög einbeittir 

og kannski hreyfa bara putta í takt, aðrir svona sveima örlítið um án þess að 

vera endilega meðvitaðir um það og svo eru aðrir sem bara láta vaða og leyfa 

líkamanum bara að ráða ferðinni sem er alltaf mjög skemmtilegt að sjá.13  

Katrín segir það koma sér sífellt á óvart hvað fólk hefur skemmtilega tengingu við líkama 

sinn óháð bakgrunni í dansi. Það sé jafnvel skemmtilegra að sjá óvant fólk hlusta á tónlist 

og hreyfa sig því oft sé það minna gagnrýnið á náttúrulegt flæði hreyfinga en þeir sem hafa 

t.d dans að atvinnu.  

Það er áhugavert að skoða hvernig fólk upplifir tónlist í gegnum líkamann eins og Katrín 

nefnir. Speglunaráhrif líkamans spila einnig þátt í því sem við heyrum og sjáum. 

Speglunaráhrif lýsa sér þannig að við myndum vöðvaspennu ósjálfrátt þegar við horfum á 

                                                 
10 Raymond MacDonald, Laura Mitchell, og Gunter Kreutz, Music, Health and Wellbeing, 125. 
11 Teachout, „The Impact of Music Education on a Child’s Growth and Development.“ 
12 Raymond MacDonald, Laura Mitchell, og Gunter Kreutz, Music, Health and Wellbeing. 
13 Viðtal höfundar við Katrínu Mist Haraldsdóttur um tengingu milli dans og tónlistar, tekið 23.mars 2018. 



 

 

aðra gera ákveðna athöfn. Líkaminn bregst við því sem hann sér eða hann speglar það sem 

hann sér, þó að hann sé ekki að upplifa það raunverulega líkt og þegar við horfum á 

bíómynd og sjáum aðalhetjuna berjast við það að klifra upp klett þá ósjálfrátt byrjum við 

að spenna vöðvana. 14 Hlustandi tónlistar getur skynjað tilfinningu hreyfingar í tónlistinni 

og þar með ímyndað sér hreyfingar samhliða tónlistinni sem veldur því að áhorfandinn 

byrjar að spennast upp. Það að tónlist geti haft áhrif á vöðva okkar á þennan hátt sýnir fram 

á þessa sterku tengingu sem er á milli dansins og tónlistarinnar, alls staðar í heiminum og í 

mismunandi birtingarmyndum. 

Hreyfing tónlistar 

Hljóð myndast með titringi sem hreyfist í gegnum loftið eins og bylgjur. 15 Því má segja að 

öll tónlist myndist með einhverskonar hreyfingu sem á sér stað. Við höfum líklega flest 

heyrt talað um að „tónlist hreyfist“. Með því er ekki átt við að tilfinningar bylgjanna 

hreyfist, heldur er það vísindalega sannað að tónlist verður að hreyfast til þess að heyrast.16 

Það að segja að tónlistin sjálf hreyfist er umdeilt atriði og í raun erfitt að útskýra það á einn 

ákveðinn hátt og hafa fræðimenn deilt um þetta. Marc Leman og Rolf Inge Gody velta því 

fyrir sér hvers konar hreyfing það er sem myndast við tónlist þar sem hún er sambland af 

bæði hreyfingu og tilfinningum. Ef gert er ráð fyrir því að tónlist tengist hreyfingu, hvernig 

skynjum við þá hreyfingu og hvað þýðir í raun að hljóð hreyfist? Hljóðbylgjur eru 

augljóslega hluti af hreyfingu tónlistarinnar en við getum í raun ekki gert grein fyrir því 

hvenær hreyfingin hefst eða tekur enda út frá hljóðinu sjálfu.17 

Það getur verið mismunandi á hvaða hátt tónlistin hreyfist og því mikilvægt að tillit sé  

tekið til breiddar hugtaksins. Talað er um nokkra áhrifaþætti á hreyfingu tónlistar. Dæmi 

um slíka áhrifaþætti eru styrkleikabreytingar, hraði takts, lengd hendingar, samhljómur og 

fleira en vissulega er það samt sem áður takturinn sem hefur mest um það að segja á hvaða 

hátt tónlistin hreyfist. Ástæðan þess er sú að takturinn býr til tímasetningar í tónlistinni og 

með því að gera grein fyrir taktmynstri býrðu til grundvöll fyrir því hvernig tónlistin 

hljómar og er spiluð. Því má segja að það sé takturinn sem ýtir undir það að við hreyfum 

okkur við tónlistina. Tónlistin hreyfist ekki einungis vegna þess að hún inniheldur takt sem 

við getum líkamlega tengt við, heldur einnig tengingu á milli spennu og slökunnar. Hægt er 

                                                 
14 Carroll og Moore, „Feeling Movement“. 
15 Carroll og Moore. 
16 Carroll og Moore. 
17 Godoy og Leman, Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning, 7. 



 

 

að lýsa því betur með því að segja að við séum að stækka út á við og/eða draga inná við. 18 

Það er því ekki hægt að segja að tónlist hreyfist einungis vegna  taktsins í tónlistinni, það er 

einfaldlega meira á bakvið þá fullyrðingu.  

Tengsl á milli tónlistar og dans 

Eitt er að dansa með tónlist og annað að dansa án tónlistar. Það skiptir ekki máli hvers 

konar tónlist við hlustum á það getur verið klassísk sinfónía eftir Beethoven eða rapplag 

með Eminem en við endum oftast á því að hreyfa okkur við tónlistina. Við finnum okkur 

knúin til þess að hreyfa ákveðna líkamsparta um leið og við heyrum tónlistina. Við þurfum 

ekki að hafa lært dans til þess að springa út í ákveðna dansrútínu, það eina sem við þurfum 

er tónlistin til þess að ýta undir hreyfingu líkamans. Dansarar bregðast mismunandi við 

styrkleikabreytingum tónlistarinnar. Það eru mismunandi áherslur í tónlistinni sem og hjá 

dansaranum þegar karakter einkenni skína í gegn hverju sinni í samræmi við tónlistina. 

Tónlistin hefur þau áhrif á dansarann að hann finnur sig knúinn til þess að skapa, tjá sig og 

tímasetja sig í hreyfingum. Ef fylgst er með tilteknu dansspori er hægt að sjá breytileika í 

takti í gegnum hreyfanleika líkamans og hraða hreyfingarinnar. 19 

Dansinn er í mörgum tilvikum notaður í upphafsstefi tónlistar, einkum sem leið til þess að 

skýra þær tilfinningar sem tónlistin á að gefa til kynna, sérstaklega þá tilfinningar 

hreyfingarinnar í tónlistinni.  Dansinn er vel til þess fallinn, þar sem hann snýst fyrst og 

fremst um hreyfingu, þar sem grunnþátturinn eru skref. Unnt er að líta á að sumir dansar 

séu best skildir sem skilgreining eða dýpkun á sérstökum tilfinningum hreyfingarinnar sem 

eru innblásnar af tónlistinni. Þessi dýpkun er tryggð að hluta til í hreyfikerfi áhorfandans, 

en kerfið virkjast við það að horfa á dansinn endurspeglast (speglunaráhrif). Þannig mætti 

segja að tilfinningunum í dansinum sé fullnægt hjá áhorfendum. 20 Dansarinn getur ýtt 

undir tilfinningar tónlistarinnar þegar hann túlkar dansinn við tónlistina. Danshreyfingarnar 

geta verið þungar, léttar, svífandi, snöggar, spennuþrungnar og í jafnvægi. Dansinn getur 

verið samtaka tónlistinni og í takt við hreyfingar tónlistarinnar. Hins vegar geta 

hreyfingarnar byggst á tilfinningunni sem tónlistin fær mann til að upplifa hverju sinni. 

Þegar þessi tvö sterku listform koma saman hafa þau breiða vídd. Það er að segja þegar við 

túlkum tónlistina í dansformi sýnum við mismunandi einkenni tónlistarinnar. Sem dæmi 

                                                 
18 Carroll og Moore, „Feeling Movement“. 
19 Raymond MacDonald, Laura Mitchell, og Gunter Kreutz, Music, Health and Wellbeing. 
20 Carroll og Moore, „Feeling Movement“. 



 

 

má nefna að notkun á mismunandi hljóðfærum kallar á mismunandi form, jafnvel 

mismunandi líkamsgerðir til að ná fram eftirlíkingu af hreyfingu tónlistarinnar.  21 

María Gunnarsdóttir hefur starfað sem tómenntakennari frá því að hún útskrifaðist úr 

tónmenntakennaradeildinni Tónlistarskólans í Reykjavík árið 1992. Hún byggir sína 

kennslu að mestu leyti á söng, hreyfingu og grunnspili á skólahljóðfæri. María sagði frá 

sinni sýn á tengingu þessara listforma. Hennar upplifun er að þessi listform séu samtengd 

því án tónlistar væri enginn dans. Við dönsum við taktinn í tónlistinni hvort sem það er 

trommusláttur eða eitthvað annað sem heillar og fær okkur til að dansa. Tónlist og dans eru 

órjúfanleg heild að hennar mati. „Líkamleg viðbrögð geta bæði verið meðvituð og 

ómeðvituð. Það er mjög skemmtilegt að fylgjast með börnum og viðbrögðum hjá þeim 

þegar ég set taktfasta og fjöruga tónlist á, þau byrja öll undantekningarlaust að dilla sér og 

hreyfa sig.“ 22 

Eitt sinn var gerð staðbundin tilraun með börn á aldrinum 1-2 ára. Börnin voru látin hlusta 

á lagið “Heard it Througt the Grapevine”. Í laginu eru áberandi trommur og ákveðið gítar 

„riff“. Á innan við mínútu voru þau öll með tölu byrjuð að hreyfa sig við tónlistina hvort 

sem þau voru liggjandi eða sitjandi þegar lagið hófst.23 Því er greinilegt að taktföst og 

fjörug tónlist ýtir undir hreyfiþörf hjá börnum eins og María segir, þessi líkamlegu 

viðbrögð hjá börnunum sem oft eru ómeðvituð.  

Katrín Mist er hins vegar á báðum áttum hvort dansinn og tónlistin séu alltaf tengd 

fyrirbæri. Hún segir að það fari eftir því hvernig litið sé á málið og við hvern sé verið að 

tala. Þegar hún sjálf hlustar á tónlist og heyrir lag sem ,,kveikir” í henni þá fer hugur 

hennar ósjálfrátt að leita í hreyfingu. Hún segir að hún finni sig knúna til þess að dansa og 

tengja hreyfingar við tónlistina. Á hinn bóginn segir Katrín að það sé vel hægt að dansa án 

tónlistarinnar. Oft verður úr mjög skemmtileg tjáning þegar hreyfingarnar fá að finna flæði 

án tónlistar. Úr verður þó oft ósjálfrátt taktur eða tónlist úr hljóðunum sem koma þegar 

dansarinn hreyfir sig t.d. með önduninni, hljóðunum, stappi og hoppi sem heyrist frá 

gólfinu eða dansaranum sjálfum. 24 

                                                 
21 Carroll og Moore. 
22 Viðtal höfundar við Maríu Gunnarsdóttur um  tengingu milli dans og tónlistar, tekið 4.mars 2018. 
23 Brenshofl, „The Relationship Between Dance And Music“. 
24 Viðtal höfundar við Katrínu Mist Haraldsdóttur um tengingu milli dans og tónlistar, tekið 23.mars 2018. 



 

 

Áhrif tónlistar á börn 

Líkja má tónlistinni við tungumál og börn ná að læra tungumál á unga aldri. Samkvæmt 

kenningu sem sett var fram á síðustu öld læra börn móðurmál sitt nánast fyrirhafnarlaust. 

Málið er manninum áskapað og máltakan er hluti af líffræðilegri gerð mannsins.25 

Kennarar sem kenna ungum börnum eru sammála um það að tónlist eigi að ýta undir hæfni 

barnanna til þess að þroska tungumálakunnáttu þeirra með hlustun og söng. Tónlist hefur 

bein áhrif á heilann við máltöku því hún hjálpar heilanum að læra orðin fyrr og viðhalda 

þeim. Þess vegna muna flestir lög og texta sem þeir lærðu sem börn jafnvel þó að liðinn sé 

langur tími síðan þeir heyrðu lagið síðast. 26 Tónlist kveikir á hreyfiþörf hjá börnum og 

vekur einnig upp tilfinningar hjá þeim. Öll heyfing er mikilvæg fyrir þroska barna en það 

er heyrnin líka og tónlist er ákveðið listform heyrnarinnar eða hljóðræn list.27 Heyrnarkerfi 

fósturs byrjar að sýna viðbrögð við hljóðáreiti við 26. viku meðgöngu eða u.þ.b. á síðasta 

þriðjungi meðgöngunnar og þá er heyrnarskynjun fóstursins orðin virk og eyrun skynja 

raddir og hljóð frá umhverfinu.28 Við erum farin að heyra löngu áður en við komum í 

heiminn og hefur þetta strax áhrif á mótun og þroska heilans.  

Mozart áhrifin svokölluð eru gömul mýta sem sett var fram árið 1993. Það ár birtu þrír 

rannsóknarmenn niðurstöðu sem sýndu fram á beina samtengingu á milli þess að ef börn 

væru látin hlusta á klassíska tónlist myndi það skila hærri greindarvísitölu hjá þeim. 29 Það 

sem komið hefur í ljós með tímanum þegar þessi áhrif hafa verið könnuð er að þetta hefur 

ekki einungis áhrif á gáfur barna heldur tengist þetta einnig tilfinningum og skapi þeirra, 

Jafnvel meira en fólk gerir sér grein fyrir. 30 

Tónlist er fullkomin til að þjálfa hlustun barna og þroska heilann. Það er bein tenging á 

milli þess að vera með góða hlustun og þess að ná góðum árangri í skóla. Að ýta undir 

tónlistarþátttöku hjá börnum getur virkjað þau á marga vegu. Þar má taka sem dæmi, 

löngun barnsins til þess að læra tungumál, virkjun hreyfikerfi líkamans og að lokum 

samhæfing líkamans þegar kemur að því að spila á hljóðfæri. Tónlist er skapandi ferli sem 

inniheldur mikið af tilfinningalegri tjáningu. Börn búa ekki alltaf yfir þeim orðaforða sem 

þau þurfa til þess að tjá sig á þann hátt sem þau vilja. Þess vegna er tónlistin jákvæð leið 

fyrir börn til þess að losa um tilfinningar í gegnum hlustun sem leiðir af sér líkamlega 

                                                 
25 Thorsteinson, „Tónlistarnám í leikskóla og þróun hljóðkerfisvitundar“. 
26 Bonnie Yim, „Factors Influencing Young Children’s Engagement in Musical Activities: A Cross-cultural 

Study“. 
27 Þorsteinsson, „Hver er hin eina sanna list?“ 
28 Thorsteinson, „Tónlistarnám í leikskóla og þróun hljóðkerfisvitundar“. 
29 Teachout, „The Impact of Music Education on a Child’s Growth and Development.“ 
30 Teachout. 



 

 

útrás.31 Barn sem fær að vera skapandi og virkt og fær tilfinningalega útrás finnur frekar 

fyrir frelsi og sveigjanleika með því að ná að losna við óþarfa tilfinningalega spennu. Barn 

sem er pirrað þróar með sér ákveðnar hömlur en barn sem hefur þróað frelsi og 

sveigjanleika í tjáningu getur frekar tekist á við nýjar aðstæður án þess að upplifa 

erfiðleika. 32 

Börn skynja tónlist á ólíkan hátt en það á ekki bara við um börnin heldur líka um unglinga 

og fullorðið fólk. Þegar Katrín kýs að gefa nemendum sínum algjört frelsi í spuna við 

mismunandi tónlist þá er misjafnt hvaða takt þau tengja við. Einhverjir tengja við 

melódíuna, aðrir við grunntaktinn og sumir eitthvað allt annað.  

Sum börn eru ótrúlega frjáls og opin og eiga auðvelt með að gleyma sér í 

tónlistinni og lifa sig inní hana út í ystu fingurgóma, meðan önnur börn vilja 

hlaupa eða hoppa og fá öðruvísi útrás. Svo eru önnur börn sem vilja taka allt 

inn og eiga það til að loka augunum, dilla sér og syngja með. 33 

 

Tónlist þroskar hreyfifærni barna  

Ýmsir rannsóknarmenn sem hafa rannsakað börn og utanaðkomandi áhrif á þau, hafa allir 

tekið eftir því að tónlist er mjög áhrifaríkt kennslutæki til þess að þroska hreyfifærni barna.  

(Brown, Sherrill, & Gench, 1981)34 Einnig hefur margoft verið sýnt fram á að tónlist og 

tónlistarleikir hafi góð áhrif og þroski hreyfifærni barna. Sem dæmi má nefna lög þar sem 

sungið er og fingurnir hreyfðir í leiðinni sem getur svo haft áhrif á þroska fínhreyfinga og 

síðan grófari hreyfingar með sönglögum.35 Eins og Katrín nefnir hér áðan þá er 

mismunandi hvernig tónlistin nær til barna. Mörg börn byrja strax að hoppa og hlaupa og 

þjálfa þannig grófhreyfingar og því á tónlistin stóran þátt í því að þjálfa hreyfifærni barna. 

Tónlistin hefur því ekki einungis áhrif á gáfur (Mozart áhrifin), minni og tilfinningar barna,  

heldur líka á hreyfifærni þeirra.  

Hreyfing er ómissandi hluti í upplifun barna af tónlist og það eru tvær meginástæður fyrir 

því. Önnur er sú að börn vilja uppfylla ákveðna þörf með því að komast að því hvernig 

líkaminn hreyfist í rýminu. Hin ástæðan er sú að börn vilja samræma tilfinningar sínar við 

tónlistina sem þau heyra. Börn sem finna sinn eigin líkamstakt þróa oftast með sér góða 

                                                 
31 „Benefits of Music and Movement for Children“. 
32 Eisner, The arts and the creation of mind, 32. 
33 Viðtal höfundar við Katrínu Mist Haraldsdóttur um tengingu milli dans og tónlistar, tekið 23.mars 2018. 
34 Carroll og Moore, „Feeling Movement“. 
35 Bonnie Yim, „Factors Influencing Young Children’s Engagement in Musical Activities: A Cross-cultural 

Study“. 



 

 

hreyfigetu sem eykur getu þeirra til þess að tjá það sem þau skynja. Þessi upplifun, sem og 

lærdómurinn sem er fólginn í upplifuninni, er mjög einstaklingsbundin. 36 

Rannsókn (Phillips-Silver og Trainor 2005) sem gerð var á sjö mánaða gömlum börnum 

sýnir greinilega að hreyfing aðstoðar okkur við að skilja tónlist og upplifa takt betur en ef 

við sitjum og eingöngu hlustum á tónlistina. Þeim tókst að sýna fram á að börnin náðu að 

greina á milli tví- og þrískipts takts í tónlist þegar notast var við viðeigandi hreyfingar sem 

krefjast þess að hoppa eða vera á hreyfingu í takt við tónlistina. Þessi aðferð skilaði betri 

árangri en hlustunarmeðferðir þar sem þau sitja aðgerðarlaus og fá ekki tækifæri á að nota 

líkamann sem hluta af upplifun tónlistarinnar. 37 

Motoric Music Skills Test (hér eftir MMST) er  próf sem notað er til þess að áætla hversu 

ung börn eru þegar þau byrja að nýta hreyfigetu sína við tónlist. MMST prófar fimm þætti 

hreyfingar; samhæfingu hreyfingar, hraða hreyfingar, rými og hreyfingar, samsettar 

hreyfingar og samvinnu augna og handa. Stelpurnar slógu strákana algjörlega út í þremur 

þáttum af fimm, en hér verður ekki farið nánar út í ástæður þess. Þessari rannsókn var fylgt 

eftir með því að rannsaka hvort við missum hæfileikann að læra hreyfingu í gegnum tónlist 

eða hvort hann staðni með aldrinum. Stigin hjá þeim sem voru fjögurra ára voru mun hærri 

en hjá sjö ára börnunum og á það við um alla þætti MMST. Niðurstöðunar studdust við 

kenningar hreyfikerfis fræðimanna sem segja að líkaminn sé móttækilegastur fyrir 

hreyfimynstri fyrir fimm ára aldurinn og verði svo stöðugri eftir það. Í báðum 

rannsóknunum var hinsvegar óljóst hvort betri árangur í prófinu væri beintengdur 

tónlistarkennslunni. 38 

Brown, Sherill og Gench (1981) skoðuðu tvær aðferðir til þess að rannsaka hreyfiþroska og 

skynjun barna af umhverfi sínu í gegnum tónlist og hljóðfæraleik. Rannsóknina gerðu þeir 

á fjögurra ára til sex ára leiksskólabörnum. Rannsóknarhópurinn fékk 24 tíma af líkamlegri 

þjálfun og tónlistarkennslu á meðan samanburðarhópurinn fékk 24 tíma af frjálsri 

hreyfingu og gátu prófað sig áfram á handleiðslu kennara. Svörun þeirra við þessari 

rannsókn sýndu miklar framfarir hjá rannsóknarhópnum. Þar sem mátti sjá greinilegar 

framfarir í hreyfifærni, hlustun, máli og skynjunarfærni sem og heildarniðurstöðu. Munur á 

milli kynjanna var líka greinilegur í þessum rannsóknum þar sem stelpur sýndu mun meiri 

                                                 
36 Wright, A child-centered approach to singing, movement and playing instruments in early childhood. 
37 Teachout, „The Impact of Music Education on a Child’s Growth and Development.“ 
38 Teachout. 



 

 

árangur í hreyfifærni og takt-hæfnisprófum. Það var hins vegar enginn sjáanlegur munur á 

milli kynjanna hvað varðar tónlistarhæfni og grófar hreyfingar. 39 

Önnur áhugaverð rannsókn sem DeVries (2004) framkvæmdi snérist um að kanna áhrif 

tónlistarkennslu í grunnskóla yfir sex vikna tímabil þar sem krakkarnir höfðu ekki fengið 

neina tónlistarkennslu. Aðrar breytur voru hafðar til hliðsjónar t.d. félagslegir þættir, 

tjáningarfærni og vilji til þátttöku í tónlistaræfingum sem ýta undir hreyfiþroska barna.  

Rannsókninni var skipt í tvo hluta.  

A ) Náttúrulegt samband á milli tónlistar og hreyfifærni  

B ) Samband hljóðfæraleiks og hreyfifærni  

Úrtakið voru 136 nemendur í sjöunda til níunda bekk sem öll voru meðlimir í hljómsveit af 

einhverju tagi. Meðal útkoman var að jákvæð fylgni fannst annars vegar á milli þroska í 

tónlistarhæfni og hreyfifærni og hinsvegar á milli hljóðfæraleiks og þroska í hreyfigetu. 

Hæst var fylgni á milli þroska í hreyfigetu og tónlistarlegs árangurs hjá strengjaleikurum 

samanborið við slag- og blástursleikara.  

Þó svo að fáar rannsóknir og tilvísanir séu til taks um viðfangsefnið, má samt sem áður sjá 

nokkuð skýr mynstur sem sýna hvaða áhrif tónlist hefur á þróun hreyfifærni hjá 

einstaklingum. Flest gögn sem stuðst er við í dag eiga þó við yngri börn og af þeim sjáum 

við það skýrt að þátttaka tónlistar hjá ungum börnum getur haft grundvallaráhrif á 

hæfileika þeirra og hreyfifærni.40  

Áhrif tónlistarkennslu á börn  

Fimm vikna tónlistarkennsla samanborið við annars konar kennslu skilar öðruvísi mynstri í 

virkjun heilabarkarins hjá börnum. Tónlist hefur einfaldlega sérstök áhrifa á alla 

heilastarfsemi manneskjunnar. Þetta hafa ýmsar rannsóknir leitt í ljós. Margar af þessum 

rannsóknum sýna hvernig þróun hreyfifæra okkar verður fyrir áhrifum frá tónlistarkennslu 

og allri tónlist almennt.41 

Rannsóknir hafa í auknum mæli notast við svokallað EEG (electroencephalogram) próf 

sem mælir heilavirkni barna, með því markmiði að afhjúpa tengsl hennar við 

tónlistarkennslu. Samvæmt Flohr, Persellin og Miller (1996) er EEG virkni breytileg hjá 

börnum sem fá tónlistarkennslu samanborið við þá sem fá enga tónlistarkennslu og það 
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sama má segja um börn sem læra að lesa nótur. Nótnalestur hefur breiðari áhrif á 

heilastarfsemi barna. 

Gruhn stjórnaði langtíma rannsókn (Phases and stages in early music learning: A 

longitudinal study on the development of young children's musical potential) árið 2002 

sem var ætlað að mæla mismunandi stig í tónlistarhlustun hjá ungum börnum. 

Rannsóknarhópurinn samanstóð af 12 börnum á aldrinum eins til tveggja ára, sex stelpur 

og sex strákar frá Freiburg í Þýskalandi. Þau voru rannsökuð með hliðsjón af 

tónlistarhegðun þeirra í örvandi tónlistarumhverfi sem stóð yfir í 15 mánuði. 

Samanburðurinn var á milli þessa hóps annars vegar og hins vegar eftirlitshóps sem var 

einnig á aldrinum eins til tveggja ára frá leiksskóla staðsettum á sama svæði. Rannsóknin 

var framkvæmd með myndbandsupptökum af öllum börnum sem voru síðan metin af 

tveimur óháðum dómurum. Þar voru notuð ákveðin viðmiðunarmörk og eyðublað þar sem 

börnunum var gefin einkunn í ákveðnum flokkum. Þar voru gefin stig fyrir hreyfingu, 

raddbeitingu, eftirlíkingu, uppljómun og upplifun. Í upphafi rannsóknarinnar sýndu börn 

svipaða þroskagetu en þegar fór að líða á rannsóknartímabilið varð munurinn á milli 

þessara tveggja hópa sýnilegri. Eftirlitshópurinn hafði ekki upplifað áhrif praktískrar 

tónlistarkennslu, einungis af söngvunum sem þau lærðu í leiksskólanum. Sá hópur þróaði 

með sér líkamshreyfingar og raddgetu á lægra stigi en tilraunahópurinn. Það sem sýndi 

mestan árangur í tilraunarhópnum voru hve sterk tengsl voru á milli flæðis hreyfingar og 

allrar samhæfingar en einnig var munur á köllun á tónum og taktmynstri. 42 Þessar 

niðurstöður sýna okkur hversu áhrifarík tónlistarkennslan er á marga vegu og hversu 

mikilvægt er að t.d. leiksskólar tileinki sér markvisst tónlistarumhverfi.   

Skynjun barna á tónlist og takti 

Tónlistarumhverfið og kennslan er mikilvægt fyrir börn upp á þættina sem eru nefndir hér í 

kaflanum á undan. Ætli börn skynji tónlistina á mismunandi hátt þrátt fyrir að heyra sama 

taktinn og tónana? Börn eru mistaktviss og það getur tekið tíma fyrir kennara að átta sig á 

því hvar börnin eru stödd segir Katrín Mist. Sum börn eru mjög ung, jafnvel um tveggja 

ára aldur þegar þau mæta í sína fyrstu danstíma og sýna strax að þau eru mjög taktviss. Þau 

byrja að klappa, stappa og hreyfa sig í takt við tónlistina en það er ekki þannig hjá öllum 

og hjá sumum getur þetta tekið mun lengri tíma, heldur Katrín áfram. Það sé mjög 

sjaldgæft að hitta börn sem eru alveg taktlaus. Katrín trúir því að enginn sé taktlaus heldur 

skorti fólk oft þjálfun. Það tekur fólk misjafnan tíma að læra, alveg eins með lesturinn. 
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Stundum þurfi bara að skoða fleiri aðferðir. Sumir fæðast með gott tóneyra en sumir þurfa 

að þjálfa það meira. Katrín segist sjálf hafa séð frá fyrstu hendi tilfelli um einstaklinga sem 

hafa alltaf verið „tóndauðir” en læra síðan að syngja í réttri tónhæð. Sama má segja með 

dansinn, fólk sem telur sig vera taktlaust lærir að heyra talninguna og dansa í takt við lagið. 

Allt er hægt með réttum kennsluaðferðum og æfingu.43 Það getur verið misjafnt hversu 

eðlilegt það er að hreyfa sig í takt við tónlist. Allir hafa taktinn í sér og sumir hafa hann 

innbyggðan og þurfa ekkert að hafa fyrir því en aðrir þurfa að hafa örlítið meira fyrir því 

að slá hann „réttan”.44 Rannsóknir hafa sýnt fram á að líkamshreyfingar spili mikilvægan 

þátt í skynjun á takti. Þá getur líka hjálpað að gera greinarmun á sterkum og veikum takti.45 

Það er misjafnt hvernig við skynjum tónlist og spilar tónlistarsmekkur okkar hlutverk í því 

hvernig upplifun okkar er. Ekki verður farið nánar í mótun tónlistarsmekks barna en ég 

spurði Maríu hvort hún sæi greinileg og fjölbreytt viðbrögð við mismunandi 

tónlistarstefnum hjá börnum. Þar segir hún meðal annars að það sé greinilegt að börnin 

upplifi tónlist á ólíkan hátt. Þungarokkslag með hröðum takti og öflugum gítarsólóum geti 

vakið upp alls konar tilfinningar en börnunum finnist mjög gaman að hlusta á rokkið og 

geti það verið eftirtektarvert hvernig þau bregðast við því. Sum byrja jafnvel að öskra eða 

hreyfa sig með stórum hreyfingum sem er algjör andstæða þess sem gerist þegar börnin 

hlusta á Morgun eftir Grieg sem þau gera reglulega í tímum hjá Maríu. Þeim finnst það 

ekki síður skemmtilegt og hreyfingar þeirra og skynjun verður allt önnur, mjúk og 

flæðandi. Maríu finnst gaman að búa til ævintýri með börnunum þar sem þau setja tónlist 

inn í söguna. Sum börn lifa sig inn í tónlistina og eru alveg með það á hreinu hvernig 

hreyfingarnar eiga að vera. Þá getur það líka verið upplifun að horfa á þau hreyfa sig frjálst 

en það hafi þá líka áhrif hvort að þeim finnist tónlistin skemmtileg. 46 

 

Hentugar kennsluaðferðir  

Öll erum við einstök og einstaklingsmiðuð kennsla í tónlist og dansi á jafn vel við og í 

hefðbundinni kennslustofu þar sem við lærum að lesa og reikna. Kennarar sem kenna 

ungum börnum ættu að vinna með einstaklingsmiðuð viðbrögð hvers og eins við tónlistinni 

og fara eftir líkamsþroska hvers og eins og einnig er mælt með því að hvetja börnin til þess 

að kanna sjálf rythmíska hreyfingu algjörlega frá þeirra upplifun án þess að fullorðið fólk 

                                                 
43 Viðtal höfundar við Katrínu Mist Haraldsdóttur um tengingu milli dans og tónlistar, tekið 23.mars 2018. 
44 Viðtal höfundar við Maríu Gunnarsdóttur um  tengingu milli dans og tónlistar, tekið 4.mars 2018. 
45 Phillips-Silver og Trainor, „Feeling the Beat“. 
46 Viðtal höfundar við Maríu Gunnarsdóttur um  tengingu milli dans og tónlistar, tekið 4.mars 2018. 



 

 

setji fyrir þau ákveðinn ramma. Oftar en ekki eru viðbrögð einstaklingsins við tónlistinni 

hundsuð einungis vegna þess að fyrirmælin eru skýr frá fullorðinni manneskju um að vera 

ávallt í takt við tónlistina. 47 

Tveggja ára gömul börn bregðast vel við mjög taktfastri tónlist, það kveikir á löngun hjá 

þeim til þess að hreyfa sig en þau gera það á sinn hátt og á sínum hraða. Líkamstaktur 

barna er oftar en ekki hraðari en hjá fullorðnu fólki og þess vegna er mælt með því að 

kenna börnum að vera í takt með því að notast við lög sem innihalda áberandi takt sem 

auðvelt er fyrir börnin að tengja við. Börn sem eru farin að færast nær þriggja ára aldrinum 

eru hins vegar farin að halda sömu hreyfingunni í lengri tíma, jafnvel í gegnum heilt lag. 

Þar má taka dæmi um börn sem hoppa allt lagið til þess eins að samsvara taktinum í 

tónlistinni sem þau heyra. Ef þetta er síendurtekið hjálpar það börnunum að þróa með sér 

ákveðna skynjun og skilning á milli tónlistar, takts og hreyfingar. Aðrar leiðir eru jafnvel 

skilvirkari eins og að klappa í takt, segja ákveðið orð í takt eða notast við tónlist án söngs.  

Eftir þriggja ára aldurinn hafa börnin náð meiri líkamlegri stjórn og njóta þess að hreyfast á 

ferð í rými. Þá getur verið gott að vinna í smærri hópum og hafa skýr skilaboð um hvert 

setja á stefnuna með hreyfingunni. Á þessum aldri hafa þau myndað með sér þann 

eiginleika að geta samstillt hreyfingar sína við tónlistina í stuttan tíma að minnsta kosti. 

Fjögurra ára börn byrja að taka þátt af áhuga með því að túlka leik með tónlistinni. Þau 

byrja að skilja sögur og lifa sig inní sönginn og því er tilvalið að fara með þeim í auðvelda 

söngleiki eða kenna þeim auðveld spor. Fimm ára börn hafa getuna til þess að skilgreina 

taktinn við tónlistina upp á eigin spýtur og það hjálpar þeim að skilja hraða og áherslur í 

tónlistinni. Þau skilja samsettar hreyfingar eins og að klappa og labba á sama tíma. Einnig 

er hægt að nota spor sem svar við ímyndun þeirra við ákveðnum lögum. Það er sniðugt að 

bæta við leikmunum á borð við hatta, efnisbúta og fleira sem ýtir undir ímyndunaraflið. 

Það er mikilvægt að tónlistarkennsla hefjist snemma á lífsleiðinni svo að börnin læri að 

þróa með sér ákveðna hæfni til þess að viðhalda takti og skynjun á takti, þar sem 

rannsóknir hafa sýnt fram á að sá hæfileiki eigi það til að staðna eftir 9 ára aldur. 48 

Katrínu finnst mikilvægt að krakkar fái frelsi til þess að hreyfa sig við tónlistina án þess að 

fá ákveðin fyrirmæli um það. Það er vissulega nauðsynlegt að þjálfa taktinn en á sama tíma 

er mikilvægt að leyfa börnunum að finna sinn takt sjálf og leyfa þeim að njóta sín. Þannig 

fara þau eftir sínum tilfinningum og læra á því að rannsaka sjálf. Þannig finnst henni einnig 

                                                 
47 Wright, A child-centered approach to singing, movement and playing instruments in early childhood. 
48 Wright. 



 

 

að börn verði stundum að fá frjálsar hendur fremur en að fylgja ávallt fyrirmælum kennara. 

Börn eru misfljót að læra að dansa því þau eru með misjafnan hreyfiþroska en þá skiptir 

máli að æfa þau í því að tengja saman hugsun og hreyfingu segir Katrín. Katrín segir að 

börnunum líði oftast betur eftir danstíma og segir að það hafi smitandi áhrif á kennara. 

Katrín segist sjálf eiga það til að mæta í kennslu engan veginn í skapi fyrir það, þreytt eða 

illa upplögð en þá segir hún að hún labbi alltaf út með bros á vör og þakklát fyrir það sem 

hún gerir. 49 

Ég legg mikla áherslu á að enda tímana hjá yngstu börnunum á jákvæðni. 

Þannig labba þau út stolt og ánægð með sjálfan sig, þó svo að þeim hafi ekki 

endilega tekist að framkvæma allar æfingar 100% þann daginn eða ekki farið 

eftir öllum fyrirmælum. Mér finnst mikilvægast að kenna þeim að 

fullkomnun er ekki það sem skiptir máli heldur að leggja sig fram, æfa sig og 

hafa gaman að. Það er nóg og þannig næst árangur. Ég enda tímana á því að 

við segjum öll saman upphátt að við séum frábær og klöppum fyrir okkur 

sjálfum. Mér finnst það skila ennþá jákvæðari árangri á skaplindi barnana 

bæði í tímanum og eftir á. 50  

María er á sama máli og Katrín og finnst mikilvægt að börn fái að prófa sig áfram, að 

þeirra hugmyndir fái að njóta sín og að þau fái frjálsar hendur til þess að hreyfa sig eins og 

þau vilja. Það er manninum eðlislægt að hreyfa sig við tónlist. Það skipti máli að kenna 

börnum að ekkert er asnalegt, þá verða þau ófeimin við að hreyfa sig við tónlistina. Það er 

mikilvægt að hrósa þeim fyrir góðar hugmyndir segir María og síðan er hægt að nota 

hugmyndir þeirra til dæmis í spuna. Þannig finna þau að hugmyndir þeirra og sköpun 

skipta máli og þau sjá að hverju hugmyndirnar þeirra geta orðið. María segir að tónlist sé 

mikill hluti af lífi okkar allra. Börn læra það sem fyrir þeim er haft og við sem kennarar 

þurfum að kenna þeim að vera góðir og ábyrgir hlustendur og hlusta með opnum huga. Það 

er í rauninni ekkert sem heitir góð eða vond tónlist, smekkur manna er misjafn. 51 María og 

Katrín tala báðar um gríðarleg áhrif tónlistar á börn, líðan þeirra og þroska. Við sjáum það 

á hverjum degi hvaða áhrif hún hefur þegar börnin byrja að dilla sér á sinn hátt um leið og 

þau heyra í tónlist en svo er það bara eins með þetta og allt annað, æfingin skapar 

meistarann bætir María við. 52 

 

 

                                                 
49 Viðtal höfundar við Katrínu Mist Haraldsdóttur um tengingu milli dans og tónlistar, tekið 23.mars 2018. 
50 Viðtal höfundar við Katrínu Mist Haraldsdóttur um tengingu milli dans og tónlistar, tekið 23.mars 2018. 
51 Viðtal höfundar við Maríu Gunnarsdóttur um  tengingu milli dans og tónlistar, tekið 4.mars 2018. 
52 Viðtal höfundar við Maríu Gunnarsdóttur um  tengingu milli dans og tónlistar, tekið 4.mars 2018. 



 

 

Lokaorð  

Tónlist og dans eru órjúfanleg heild sem birtast í mismunandi myndum og stílum. Það 

kemst enginn framhjá því að dansa eða hlusta á tónlist á lífsleiðinni. Tónlist er samsett af 

hreyfingu og tilfinningum sem hafa bein áhrif á hlustandann. Taktur tónlistarinnar er helsta 

ástæðan fyrir því hvernig við bregðumst við henni því takturinn ýtir undir að við hreyfum 

okkur við tónlistina. Heilinn bregst við öllum myndum tónlistarinnar og hefur áhrif á 

stöðu-, hreyfi- og skynjunarkerfi líkamans. Það þýðir að tónlist hefur áhrif á alla hlustendur 

þegar hún hljómar, meðvitað eða ómeðvitað. Dansinn getur ýtt undir tilfinningar 

tónlistarinnar og öfugt og það sama má segja um hreyfingu tónlistarinnar. Ef dansað er án 

tónlistar verður þó oftast til hljóð eða taktur. Hreyfing er ómissandi hluti af upplifun barna 

af tónlist og börn sem finna sinn eigin líkamstakt þróa oft með sér góða hreyfigetu. 

Hreyfing ýtir undir skilning barnanna við að skilja tónlistina og taktinn betur. Það er 

mikilvægt að tónlistarkennsla hefjist snemma á lífsleiðinni svo að börnin læri að þróa með 

sér ákveðna hæfni til þess að viðhalda takti og skynjun á takti, þar sem rannsóknir hafa 

sýnt fram á að sá hæfileiki eigi það til að staðna eftir 9 ára aldur. Fimm vikna 

tónlistarkennsla samanborið við annars konar kennslu skilar öðruvísi mynstri í virkjun 

heilabarkarins hjá börnum sem eru merkilegar niðurstöður þar sem ekki er lögð áhersla á 

mikla tónlistarkennslu eftir að börn koma upp í grunnskóla og því mætti leggja meiri 

áherslu á hana. Börn ættu að fá frelsi til þess að hreyfa sig um rými með mismunandi 

tónlist til þess að þroska hreyfifærin þeirra og fá þannig tilfinningalega útrás. Dans og 

tónlist gefa lífinu lit, ekki bara hjá börnum heldur líka þeim sem eldri eru.  

 

„To hear music is to hear musical movement.“ 

Edward T. Cone 
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