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Útdráttur 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða áhrif tónlistarmenntunar á námsárangur 

grunnskólanema. Áhrif tónlistarmenntunar eru umdeild og gefa niðurstöður rannsókna á því 

sviði ólíkar niðurstöður. Til þess að skoða þessi áhrif voru einkunnir nemenda Brekkuskóla í 

íslensku og stærðfræði skoðaðar sjö annir aftur í tímann. Nemendur Brekkuskóla sem skráðir 

voru til náms í Tónlistarskólanum á Akureyri lentu í tónlistarhóp, 44 talsins og nemendur sem 

ekki voru skráðir í Tónlistarskólann á Akureyri lentu í samanburðarhóp einnig 44 talsins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að tónlistarhópurinn var með marktækt hærri 

meðaleinkunn í stærðfræði F(1, 86) = 5,2, p < ,05. en ekki í íslensku. Munur á 

stærðfræðieinkunnum hópanna hélst stöðugur eftir því sem leið á tónlistarnámið á meðan 

munur hópanna í íslensku minnkaði. Niðurstöðurnar benda til þess að það séu tengsl á milli 

tónlistarnáms og meiri stærðfræðilegrar getu. 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the possible influence of instrumental teaching on 

performance (in maths and Icelandic language) of primary school students. This possible 

influence is a subject of controversy, and results of studies tend to reach conflicting 

conclusions. In this study the exam results in the Icelandic language and maths over the past 

seven semesters of pupils of Brekkuskóli were examined. Those students who were also 

enlisted at the time at the Akureyri Music School were placed in the music group, 44 in total, 

in the non-music control group were an equal number of students.  The results of this study 

showed there to be a noticeably higher overall performance in maths tests of the music group 

F(1, 86) = 5,2, p < ,05. but no increase was found in general performance levels in the 

Icelandic language. The difference in performance in the groups with continued music 

training gave similar results with regard to performance in maths, but the difference between 

the groups' performance in the Icelandic language became less pronounced. The conclusion 

of this study points to a correlation between music study and enhanced performance in maths. 
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Áhrif tónlistarnáms á námsárangur barna í stærðfræði og íslensku 

Sýna nemendur sem stunda tónlistarnám fram á betri námsárangur í íslensku og 

stærðfræði í samanburði við þá sem ekki stunda tónlistarnám? Er munur á þessum hópum 

fyrir tónlistarnámið eða verður hann til fyrir tilstuðlan tónlistarnámsins? Þessum 

rannsóknarspurningum verður reynt við að svara með því að prufa meðal annars þá tilgátu að 

tónlistarnám hafi örvandi áhrif á þau svæði heilans þar sem úrvinnsla lesturs og 

rýmdarskynjunar fer að mestu leiti fram (Shahin, Bosnyak, Trainor og Roberts, 2003; 

Trainor, Shahin og Roberts, 2003; Gaser og Schlaug, 2003).  

Ekki er hægt að útiloka aðra þætti eins og þá að börn sem eru í tónlistarnámi séu 

samviskusamari heldur en önnur börn eða séu vanari að vinna undir álagi, þá sérstaklega börn 

sem spila í hljómsveitum. Komið hefur fram í rannsóknum að þessir þættir skýri að einhverju 

leiti þá framför sem verður hjá tónlistarnemum í lestri eða öðrum rýmistengdum verkefnum 

(Butzlaff, 2000).  

Í ritgerð þar sem Draper og Geyle (1987) fara yfir sögu bandarískra viðhorfa til 

félagslegs gildis tónlistarmenntunar, kemur fram að hugmyndin að tónlistarmenntun auki 

námsgetu sé rúmlega 100 ára gömul. Rökin og réttlætingarnar sem notaðar hafa verið til þess 

að koma tónlistarkennslu snemma inn í líf barna hafa hins vegar breyst með tímanum.  

Áhugavert er að skoða hvaða áhrif það hefur á tónlistarnemendur að vera hluti af 

hljómsveit. Nemendur sem mynda hljómsveit, hvort sem það er sinfóníu- eða rokkhljómsveit, 

verða að læra að vinna saman. Þar læra þeir líka að ef þeir standa sig ekki og spila ekki sinn 

hluta rétt mun það koma niður á frammistöðu hljómsveitarinnar. Með þeirri vitneskju 

myndast pressa á einstaklinga í hljómsveitum sem ýtir hugsanlega undir samviskusemi þeirra 

og ábyrgðartilfinningu. Saman geta þessir þættir stuðlað að bættum námsárangri í framtíðinni 

(Butzlaff, 2000). 
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Í rannsókn sem skoðaði námsárangur tónlistarnemenda kom fram að mun hærra 

hlutfall stelpna og stráka í tónlistarnámi vegnar vel í námi samanborið við jafnaldra þeirra 

sem ekki stunda reglulegt tónlistarnám. Þessar niðurstöður komu fram í rannsókn Ingu Dóru 

Sigfúsdóttur og Bryndísar Bjarkar Björnsdóttur árið 2004. Þar kom einnig fram að um 75% 

stelpna sem stunduðu reglulegt tónlistarnám höfðu verið með um og yfir 8 í einkunn í 

íslensku samanborið við um 50% stelpna sem ekki stunduðu tónlistarnám reglulega. Meðal 

stráka sögðust rúmlega helmingur þeirra sem stunduðu reglulegt tónlistarnám hafa fengið um 

og yfir 8 í íslensku, samanborið við einungis 33% þeirra sem ekki höfðu stundað reglulegt 

tónlistarnám.  

Áhrif tónlistarnáms á námsárangurs virðist gæta frekar hjá yngri nemendum heldur en 

eldri. Í rannsókn Cox og Stephens (2006) sem skoðaði mun á námsárangri 

framhaldsskólanema eftir því hversu margar tónlistareiningar þeir höfðu hlotið kom í ljós að 

enginn marktækur munur fannst á þeim nemendum sem höfðu enga tónlistareiningu og á 

þeim sem höfðu minnst tvær einingar á önn. Nemendum rannsóknarinnar var skipt upp í tvo 

hópa. Þeir sem höfðu fengið minnst tvær tónlistareiningar á önn lentu í hóp A og þeir sem 

fengu minna en tvær tónlistareiningar á önn lentu í hóp B. Nemendur í hóp A stóðu sig betur 

heldur en nemendur í hópi B en þó fannst ekki marktækur munur á milli hópanna. Hins vegar 

kom í ljós að eftir því sem tónlistareiningunum fjölgaði, hækkuðu einkunnir viðkomandi 

samhliða. 

Í annarri rannsókn á áhrifum tónlistar á námsárangur barna og unglinga komu fram 

tengsl milli góðrar frammistöðu í námi, aðallega í stærðfræði og lestri, og þátttöku í  

tónlistarnámi. Þessi tengsl voru ekki sérstaklega bundin við snemmtæka tónlistaríhlutun hjá 

ungum börnum eins og komið hefur fram í mörgum rannsóknum (Bilhartz, Bruhn, og Olson, 

2000; Costa-Giomi, 1999; Cox og Stephens, 2006; Rauscher, Shaw, Levine, og o.fl., 1997) 

heldur einnig við seinni stig námsáranna. Allar þrjár tegundirnar af tónlistaríhlutun sem 
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skoðaðar voru höfðu áhrif á frammistöðu unglinga í lestri og stærðfræði. Ung börn nutu góðs 

af því að taka þátt í tónlistarstarfi innan veggja skólans sem og með foreldrum sem sýndi sig í 

bættri frammistöðu í stærðfræði. Hins vegar virtist tónlistaríhlutunin ekki hafa áhrif ef hún 

átti sér stað utan veggja skólans eða heimilisins. Þegar lesturinn var skoðaður kom í ljós að 

tónlistarnám í skóla skilar sér í betri lestrarárangri. (Southgate og Roseigno, 2009). 

Hugmyndin að tónlistariðkun geti hjálpað börnum í námi og þá til dæmis við að ná 

tökum á lestri er ekki ný og eru nokkrar mögulegar ástæður fyrir því að þessi tilgáta hefur 

verið könnuð svo oft og svo ítarlega. Ein ástæðan er að nóturnar sem notaðar eru til þess að 

lesa tónlist og skrifaður texti hafa sömu eiginleika. Báðir þættirnir byggja á formum sem 

tákna heild sem eru lesin frá vinstri til hægri til þess að samhenginu sé náð. Þannig getur 

nótnalesturinn virkað eins og æfing í lestri þó svo að hann sé undir öðrum formerkjum 

(Butzlaff, 2000).  

Þó svo að lestur sé flókið ferli er hægt að lýsa tveimur hugrænum ferlum sem gera 

barni kleift að lesa. Að bera kennsl á orð felur í sér nám á samhenginu á milli röð stafa í orði 

og svo því hvernig það hljómar. Að bera kennsl á hljóðeiningu felur í sér að læra þá stafi sem 

eru tengdir hljóðeiningunni og byggja úr þeim orð og svo setningar. Það að hafa gott vald á 

lestri krefst þess að hafa gott val á þessum ferlum. Áhugavert er að úrvinnsla þessara ferla fer 

fram á sömu svæðum heilans þar sem öll hljóðræn úrvinnsla á sér stað. Sú staðreynd gefur til 

kynna að hæfileikarnir að lesa og að spila á hljóðfæri skarast að einhverju leiti (Firth, 1986). 

Góður lestur krefst næmni í hljóðkerfisskynjun, að greina á milli þeirra hljóða sem 

notuð eru í daglegu tali til þess að mynda orð og það að vera góður að hlusta á tónlist krefst 

næmni í því að greina á milli tóna. Hugsanlega eykur reynslan af því að hlusta á tónlist 

hljóðkerfisvitund viðkomandi og auðveldar honum að greina í sundur þau hljóð sem 

tungumálið byggir á og hjálpar honum að öðlast betri færni í lestri (Butzlaff, 2000).  

Niðurstöður tveggja fjölgreiningarannsókna (meta-analysis) gáfu tvær ólíkar 
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niðurstöður um áhrif tónlistarnáms á lestrargetu. Fjölgreiningarrannsóknin sem snéri að því 

að taka saman fylgnirannsóknir á þessu sviði sýndi að nemendur sem stunda tónlistarnám 

skora marktækt hærra á stöðluðum lestrarprófum, munnlega hluta Scholastic Assessment 

prófsins, heldur en þeir sem ekki leggja stund á tónlistarnám. Fjölgreiningarannsóknirnar sem 

snéru að tilraunaaðstæðum sýndu ekki fram á marktækan mun á milli lestrarárangurs 

tónlistarnemenda og þeirra sem ekki voru í tónlistarnámi. Það sem gerir það erfitt að skoða 

hvort tónlistarnám hafi áhrif á lestrarnám eða bóknám í grunnskóla er hversu erfitt það er að 

koma í veg fyrir að utanaðkomandi breytur hafi áhrif, sama hvort um er að ræða 

tilraunaraðstæður eða náttúrulegar aðstæður (Butzlaff, R. 2000). 

Í rannsókn sem meðal annars skoðaði áhrif tónlistar á lestur hjá fyrsta árs nemendum í 

grunnskóla kom í ljós að tónlistarkennsla geti haft góð áhrif á hæfileika barna til lestrar. 

Þátttakendum rannsóknarinnar var skipt upp í þrjá hópa. Orff-Schulwerk tónlistarhóp sem 

byggir á hugmyndafræði Carl Orff, þar sem lögð var áhersla á leikfimi, hrynhreyfingar, dans 

og tónlist, myndlistarhóp og samanburðarhóp. Frammistaða hópanna þriggja var metinn fyrir 

og eftir meðferðina með þremur prófum; The Metropolitan Reading Readiness, The 

California Test of Basic Skills og The Botel Milestones Criterion Referenced Reading Test. 

Rannsóknin stóð yfir í sex mánuði þar sem nemendur tónlistar- og myndlistarhópsins fengu 

kennslu þrisvar í viku, 30 mínútur í senn. Samanburðarhópurinn fékk enga meðferð (Kelley, 

1981).  

 Við mælingarnar kom í ljós að tónlistarhópurinn mældist marktækt lakari við upphaf 

rannsóknarinnar heldur en hinir hóparnir tveir. En við lok rannsóknarinnar var sá munur 

horfinn. Loka niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að tónlistarkennsla geti haft 

jákvæð áhrif á lestrarnám og þróun talaðs máls hjá fyrsta árs nemum í grunnskóla. (Kelley, 

1981). 

Í rannsókn sem skoðaði sambandið á milli hljóðkerfisferla (phonological processing) 
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hjá börnum á aldrinum sex til tíu ára með eðlilega lestrargetu og börnum með lesblindu kom í 

ljós sterkt samband á milli hæfileikans til þess að greina á milli ólíkra hljóða í styrk og tíðni 

og lestrarhæfileika barna. Hjá börnum með eðlilega lestrargetu spáir hæfileikinn til þess að 

greina á milli laglína bæði fyrir hljóðkerfistengdum hæfileikum sem og lestrarhæfileikum. 

Hæfileikinn að geta greint í sundur takta spáði einungis fyrir um lestrarhæfileika. Þessi tengsl 

voru sterkari hjá börnum sem höfðu hlotið tónlistarmenntun heldur en hjá 

samanburðarhópnum (Forgeard, Schlaug, Norton, Rosman, og Iyengar, 2008).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að tónlistaríhlutun sem er sérstaklega 

miðuð að því að bæta tónhæðar- og taktskynjun geti skilað árangri í því að leiðrétta sumar af  

taugatengdu orsökum lesblindu. Niðurstöðurnar benda einnig til þess að einföld kennsla á 

hljóðfæri eða söngkennsla geti hjálpað börnum með tungumálatengda námsörðugleika til þess 

að ná eðlilegri tungumálagetu og þróað með sér tónlistarhæfileika í framtíðinni (Forgeard 

o.fl, 2008). 

Notkun tónlistar til þess að bæta lestrargetu hjá börnum í 2. bekk grunnskóla og hjá 

eldri börnum sem hafa greinst með skerta lestrargetu var rannsóknarefni Register og félaga 

(2007). Rannsakendurnir hönnuðu námsáætlun sem fól í sér notkun á tónlist til þess að bæta 

lestrargetu barnanna og auka orðaforða þeirra. Þessari námsáætlun var svo komið í notkun í 

bekkjum tveggja skóla í suðvesturríkjum Bandaríkjanna. Þátttakendurnir voru annars vegar 

nemendur sem greinst höfðu með skerta lestrargetu og hins vegar 2. bekkjar nemar sem 

skiptust í tvo hópa, samanburðarhóp og meðferðarhóp. Meðferðin fólst í því að í hverri 

kennslustund var bæði virk og óvirk tónlistaríhlutunin. Hún fólst í því að hlusta á tónlist, 

syngja, spila á hljóðfæri og gera hreyfileiki við tónlist. Meðferðartímabilið tók yfir fjórar 

vikur og fór kennsla fram þrjá daga vikunnar. Hver kennslustund innihélt að minnsta kosti 

eitt tónlistarverkefni sem var ætlað að kenna og þjálfa lestrarfærni. Dæmi um þetta er The 

Movement Word Build, þar sem fyrir fram ákveðið lag var sungið og hreyfingar gerðar í 
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tengslum við það. Samtímis notuðu nemendurnir spjöld með bókstöfum til þess að mynda orð 

á meðan flutningur lagsins stóð yfir. Þetta gerðu þeir með því að para sig saman við aðra 

nemendur. Þegar laginu lauk áttu nemendurnir að æfa sig að bera fram orðið sem þeir bjuggu 

til. Þetta átti að hjálpa til með að bera kennsl á bókstafi og þær hljóðeiningar sem bókstafirnir 

byggja á (Register o.fl., 2007). 

Fyrir nemendur með lestrarörðugleika sýndu niðurstöður rannsóknarinnar fram á 

virkni meðferðarinnar og þá sérstaklega á sviði lesskilnings. Hjá nemendunum í 2. bekk bætti 

meðferðarhópurinn sig meira heldur en samanburðarhópurinn á öllum þremur 

undirprófunum. Ekki var þó um að ræða marktækan mun nema í undirprófinu sem mældi 

orðskilning. Þó svo að munurinn hafi ekki verið marktækur, þá bætti meðferðarhópurinn sig 

meira en samanburðarhópurinn í lesskilningi. Sú niðurstaða er mjög mikilvæg fyrir þær sakir 

að lesskilningur skiptir höfuðmáli í námi í öllum öðrum námsgreinum. Einnig eru líkur á því 

að bættur lesskilningur geti stuðlað að bættri almennri námsgetu nemenda (Register o.fl., 

2007). 

 Meistaraverkefni Ástu Schram árið 2007 fjallaði um tengsl markvissrar 

tónlistarþjálfunar og framfara í lestri og stærðfræði í yngstu bekkjum grunnskóla. Niðurstaða 

rannsóknar hennar var að sú tónlistaríhlutun sem notuð var hafði ekki jákvæð áhrif á árangur 

barna í lestri og stærðfræði miðað við samanburðarhóp sem fékk enga markvissa 

tónlistarþjálfun. Ástæðurnar taldi hún vera hversu erfitt var að útiloka allar þær áhrifabreytur 

sem höfðu áhrif á þátttakendurna. Einnig taldi hún sig skorta tölfræðilegt afl til þess að sýna 

fram á muninn sem þó birtist. 

Tónlistarnám og bættur námságangur hefur verið hér til umfjöllunar en sú námsgrein 

sem hefur sterkust tengsl við tónlist og tónlistarnám er stærðfræði. Í rannsókn Cheek og 

Smith sem skoðaði áhrif píanónáms á námsárangur í stærðfræði kom í ljós að nemendur sem 

höfðu hlotið einkakennslu í píanóleik í minnst tvö ár stóðu sig marktækt betur á ITBS 
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stærðfræðiprófi heldur en þeir sem ekki voru í tónlistarnámi. Einnig kom fram marktækur 

munur þegar stærðfræðieinkunnir píanónemenda voru bornar saman við einkunnir nemenda 

sem lærðu á annað hljóðfæri, þar sem píanónemendurnir stóðu sig betur. Niðurstöður margra 

rannsókna virðast benda til þess að píanónám skili sér í bættum árangri í stærðfræði umfram 

nám á önnur hljóðfæri (Costa-Giomi, 1999; Cheek og Smith, 1999; Graziani, Peterson og 

Shaw 1993). 

Til þess að geta fjallað um áhrif tónlistar á námsárangur er ekki hægt að víkja hjá 

þeim umdeildu rannsóknum sem gerðar hafa verið á svokölluðum Mozart áhrifum. Í 

tímamótarannsókn Rauscher og félaga þar sem fyrst var fjallað um Mozart áhrifin var sýnt 

fram á að hlustun á klassíska tónlist eykur greindarvísitölu viðkomandi um átta til níu stig. Til 

þess að mæla greindarvísitöluna var notast við fjórðu útgáfu af Stanford-Binet 

greindarprófinu. 36 háskólanemendur tóku þátt í rannsókninni. Rannsókninni var skipt upp í 

þrjár tilraunaaðstæður sem allir þátttakendur voru settir í og tók hver um sig 10 mínútur. Í 

fyrstu aðstæðunum áttu þátttakendurnir að hlusta á Sónötu fyrir tvö píanó í D-dúr eftir 

Mozart, í öðrum aðstæðunum hlustuðu þátttakendurnir á slökunartónlist og í þriðju 

aðstæðunum var algjör þögn. Strax á eftir hverjum tilraunaraðstæðum tóku þátttakendurnir 

Stanford-Binet greindarpróf (Caufield, 1999; Rauscher, Shaw og Ky, 1993). 

Eftir að þessi rannsókn birtist hafa verið gerðar margar rannsóknir á Mozart 

áhrifunum sem fæstar hafa náð að sýna fram á áhrifin, nema þá helst seinni rannsóknir 

Rauscher og félaga. Þrátt fyrir það hefur sagan um Mozart áhrifin lifað góðu lífi og velt 

mörgum milljörðum króna í sölu á sérstökum Mozart geisladiskum sem eiga að auka greind 

barna sem og fullorðna. Rannsakendur sem hafa skoðað áhrif þess að hlusta á tónlist á greind 

hvort sem tónlistin er eftir Mozart eða einhvern annan höfund eru sammála um það að sú 

bæting sem verður meðal annars á Stanford-Binet greindarprófunum sé til mjög skamms tíma 

og áhrifin megi rekja til þeirra tilfinninga sem tónlistin vekur. Ef einstaklingur hlustar á lag 
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sem honum líkar við eru meiri líkur að honum gangi betur á greindarprófi heldur en þegar 

hann hlustar á lag sem vekur upp neikvæðar tilfinningar eins og sorg og ótta (Hetland, 

2000b).  

Fyrsta rannsókn Rauscher, Shaw og félaga á áhrifum tónlistar á greind beindist að 

háskólanemendum en ekki ungabörnum. Niðurstaða þessarar rannsóknar var eins og áður 

hefur komið fram að greindarvísitala þeirra sem þátt tóku hækkaði um átta til níu stig að 

meðaltali, en það sem ekki er minnst á við markaðssetningu á niðurstöðum rannsóknarinnar 

er að áhrifin entust einungis í 10 mínútur. Rannsókn Rauscher, Shaw og Ky (1995) staðfesti 

svo niðurstöður fyrstu rannsóknarinnar á aukinni, tímabundinni, getu til rýmdarhugsunar 

einungis af því að hlusta á Mozart. Ekkert hefur komið fram í seinni rannsóknum að almennt 

tónlistarnám auki á almenna greind einstaklinga (Hodges, 2000). 

Hetland sagði að Mozart áhrifin væru til, en að þau væru hins vegar takmörkuð við 

ákveðna tegund af rýmisverkefnum sem krefjast hugræns snúnings á hlut án þess að hann sé í 

augsýn viðkomandi (mental rotation). Í þessari sömu rannsókn kom fram að Mozart áhrifin 

væru ekki einskorðuð við tónlist eftir Mozart. Hugmyndir Hetlands voru þær að flókin tónlist 

og samhverf myndi virkja hægra heilahvelið og þess vegna auka getu á rýmdarprófum 

(Hetland, 2000b). 

Í annarri rannsókn sem skoðaði áhrif tónlistar eftir Mozart á virkni heilans kom í ljós 

að allar aðstæður þar sem tónlist Mozarts kom við sögu höfðu jákvæð áhrif þegar leysa átti 

rýmdarpróf sem krafðist snúnings veraldlegra fyrirmynda í huganum. Þátttakendur sem lentu 

í tilraunarhópnum voru mældir með heilarafriti á meðan á rannsókninni stóð og kom í ljós að 

við hlustun á tónlist Mozarts jókst virkni á þeim svæðum heilans sem hafa með greind að 

gera (Jausovec, Jausovec, og Gerlic, 2006).  

Rannsókn sem Rauscher og félagar framkvæmdu árið 1997 fór þannig fram að 78 

börnum á leikskólaaldri var skipt upp í fjóra hópa. Hljómborðshóp, sönghóp, tölvuhóp og hóp 
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sem fékk enga sérstaka meðferð. Tekin var mæling af börnunum áður en viðeigandi meðferð 

hófst og svo aftur þegar henni var lokið. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að nemendur 

sem lærðu á hljómborð höfðu bætt sig verulega á rýmdarskynjunarprófi eftir að hafa verið í 

hljómborðstímum. Enginn marktækur munur kom fram í hinum hópunum. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar benda til þess að það sé ekki nóg fyrir einstakling að hlusta á tónlist sem 

honum líkar við eða veki jákvæðar tilfinningar. Heldur sé það tónlistarnám hjá áhugasömum 

nemanda sem leiði af sér langtíma breytingar í undirliggjandi taugabrautum sem hafa ekkert 

að gera með úrvinnslu á upplýsingum tengdum tónlistarlegum áreitum (Rauscher o.fl. 1997). 

Í augum Rauscher, Shaw og Ky staðfestu niðurstöðurnar taugafræðilegt líkan þeirra af 

heilanum. Snemmtæk tónlistarmenntun gæti verið gagnleg til þess að þjálfa heilann sem 

myndi svo nýtast manninum seinna á æviskeiðinu í hugrænni virkni eins og til dæmis í 

rýmdarskynjun sem er mikilvægt hugrænt ferli sem einstaklingar nota á hverjum degi og oft á 

dag (Caufield, 1999). 

Sá hæfileiki sem felur í sér að átta sig á hlutföllum og samræmi hluta og að breyta og 

snúa hlutum í huganum án veraldlegra fyrirmynda er talinn vera við rót æðri hugrænna ferla 

sem fólk notar, meðal annars þegar það spilar skák, leysir reikningsdæmi, les og framkvæmir 

önnur flókin verkefni (Caufield, 1999). 

Reyndir tónlistarmenn og einstaklingar með tónlistarhæfileika eru frábrugðnir þeim 

sem ekki eru tónlistarmenn eða sýna ekki fram á neina tónlistarhæfileika, bæði í byggingu 

heilans og í virkni hans. Fram hefur komið í mörgum rannsóknum að tónlistarmenn skori 

hærra á prófum sem mæla rýmistengda eiginleika heldur en einstaklingar með enga 

tónlistarmenntun (Manturzewska, 1978; Rauscher, Shaw o.fl. 1997).  

Í rannsókn sem skoðaði mun á virkni heilans hjá tónlistarmönnum og þeim sem ekki 

eru tónlistamenn kom í ljós bæði munur á virkni ákveðinna heilasvæða og stærð þeirra. Þau 

svæði sem eru sérstaklega frábrugðin hjá tónlistarmönnum miðað við þá sem ekki hafa 
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stundað reglulegt tónlistarnám er miðsvæði fram hluta Heschls geirans sem sér um að taka á 

móti hljóðrænum upplýsingum, hægri hlið plantum og fremri hluti hvelatengslanna (Trainor,  

Shahin, og Roberts, 2003). 

Shahin og félagar (2003) báru saman 11 atvinnu fiðluleikara, 9 atvinnu píanóleikara 

og 14 háskólanemendur sem spiluðu ekki á hljóðfæri og höfðu aldrei hlotið tónlistamenntun. 

Heilarafrit var tekið af hverjum þátttakanda í þremur aðstæðum. Þegar þeir hlustuðu á fiðlu, 

píanó og tölvugerðan sínus-bylgju tón. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að N1c, svæði 

sem tekur á móti nýjum yrtum upplýsingum og P2 svæði heilans hjá tónlistarmönnum voru 

stærri og virkari heldur en hjá þeim sem ekki eru tónlistarmenn. Niðurstöðurnar gefa til 

kynna að þessi svæði sú mikilvæg í úrvinnslu tónlistar. En þessi rannsókn segir ekki til um 

hvort það að stunda tónlistarnám þroski og stækki þessi svæði eða hvort þeir sem stunda 

tónlistarnám og verða síðar tónlistarmenn séu einfaldlega með þessi svæði stærri og virkari. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að það skipti máli hvernig líffræðilega 

einstaklingur er byggður hvernig hann meðtekur og vinnur úr hljóðrænum upplýsingum.  

Tónlistarnám sem byggir á Suzukiaðferðinni virðist hafa betri áhrif á námsárangur 

heldur en almennt tónlistarnám (Trainor, Shahin, og Roberts, 2003). Það sem einkennir 

Suzukiaðferðina er að börn byrja strax í upphafi náms að læra tónlist eftir eyranu þar sem 

sérstök áhersla er lögð á rétta tónhæðarskynjun. Suzukiaðferðin byggir á þeirri hugmynd að 

öll börn geti lært tónlist eins og þau geta öll lært sitt móðurmál. Talið er æskilegt að börn 

hefji Suzukinám við þriggja til fimm ára aldur. Námið er samofið leik og herminámi og er 

lögð áhersla á að foreldrar og kennarar skapi nemendum jákvætt og uppbyggjandi umhverfi 

við námið (Suzuki, 1982). 

Við 4 til 5 ára aldur er hægt að flokka krakka í tvo hópa sem hafa hlotið mismunandi 

tónlistarmenntun með því að bera saman svör þeirra við tónlistartengd áreiti. Fyrir það fyrsta 

þá virðist N1b hlutinn sameinast fyrr hjá nemendum sem hafa hlotið tónlistarkennslu sem 
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byggir á hugmyndafræði Suzuki heldur en hjá samanburðarhópnum sem hlaut almennt 

tónlistarnám. Þær niðurstöður gætu gefið til kynna að þessi hluti gæti þjónað mikilvægu 

hlutverki í þroska heyrnarskynsbarkar (auditory cortex). Í öðru lagi þá er P2 hlutinn sem 

skilur að tónlistarmenn og þá sem ekki hafa lagt stund á tónlist, stærri hjá Suzuki nemendum 

heldur en hjá samanburðarhópnum þegar tónn þess hljóðfæris var spilaður sem nemandinn 

var að læra á. Þessi munur á taugafræðilegu svari hópanna við tónlistarlegu áreiti kom strax 

fram við fjögurra til fimm ára aldur. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að ekki sé of 

snemmt að hefja tónlistar nám við þann aldur (Trainor, Shahin, og Roberts, 2003). 

 Tónlistarmenntun hefur markverð áhrif á þroska heyrnarskynsbarkar. Ekki liggur 

ljóst fyrir á hvaða aldri börn ættu að hefja tónlistarnám til þess að þroski þess svæðis verði 

sem mestur og minnki líkurnar á því að áhrif tónlistarnámsins gangi til baka. Pantev og 

félagar (1998) fundu marktæk tengsl milli aldurs barna þegar þau hófu tónlistarnám og stærð 

á N1b svari hjá tónlistarmönnum. Krakkar sem hófu tónlistarnám eftir 10 ára aldur sýndu 

ekki þetta svar (N1b) sem gefur til kynna að þroska þess svæðis sé lokið við þann aldur. Þess 

vegna ætti  að vera nauðsynlegt að stuðla að því að börn hefji tónlistarnám talsvert fyrir þann 

ára aldur. Samkvæmt þessum rannsóknum ætti formlegt tónlistarnám barna að hefjast á 

aldrinum fjögra ára til tíu ára (Trainor, Shahin, og Roberts, 2003; Pantev o.fl., 1998) 

Í rannsókn sem bar saman gráa efni heilans, sem er merki um mikinn fjölda 

taugamóta, hjá tónlistarmönnum og þeim sem ekki eru tónlistarmenn kom fram marktækur 

munur. Þátttakendum rannsóknarinnar var skipt upp í þrjá hópa, atvinnutónlistarmenn, 

áhugatónlistarmenn og svo þá sem höfðu aldrei lært eða spilað á hljóðfæri. Til þess að meta 

magn gráa efnisins hjá þátttakendunum var notast við segulómunartæki. Svæðin þar sem 

marktæk aukning var á gráa efninu hjá tónlistarmönnum voru jaðarhlutar rolandic svæðisins 

(peri-rolandic), þar með talinn hreyfibörkur og líkamsskynssvæðin, efra hvirfilblað og 

gagnaugablað á báðum hliðum. Einnig fannst marktækur munur á hópunum í vinstra 
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heilahveli, vinstri Heschls geira og vinstri hluta framheilablaðs. Engin svæði heilans sýndu 

minna af gráa efninu hjá tónlistarmönnunum í samanburði við þá sem ekki höfði spilað á 

hljóðfæri (Gaser og Schlaug, 2003). 

 Það eru tvær hugsanlegar ástæður fyrir þessum niðurstöðum. Annað hvort laðast fólk 

að tónlist og hljóðfæraleik sem hefur ákveðna heilabyggingu eða þá það sem rannsakendur 

hallast frekar að, að mikil og sérhæfð æfing sem fylgir tónlistarnámi, á þeim tíma sem heilinn 

er að þroskast hvað mest hafi leitt af sér þessar breytingar á gráaefni heilans (Gaser og 

Schlaug, 2003). 

Niðurstöður rannsóknar Bilhartz og félaga (2000) styðja þá tilgátu að það séu 

marktæk tengsl milli snemmtækrar tónlistaríhlutunar og aukins þroska hugrænna hæfileika 

sem tengjast ekki tónlist. Börn sem höfðu fengið lágmarks kennslu í tónlist fengu marktækt 

hærri einkunn heldur en samanburðarhópurinn sem fékk enga tónlistarmenntun þegar skoðuð 

var óhlutbundin ályktunar geta (abstract reasoning ability), sem felur meðal annars í sér að 

beita þekkingu sinni við að leysa þrautir eða vandamál. Munurinn var mestur þegar börn sem 

tóku virkastan þátt í tónlistarnáminu voru borin saman við samanburðarhópinn sem fékk enga 

tónlistarþjálfun. 

Rannsókn sem skoðaði áhrif þriggja ára píanónáms á almenna hugræna getu barna 

leiddi í ljós að meðferð, þriggja ára píanónám, jók á almenna hugræna getu þeirra. Þessi áhrif 

reyndust þó ekki vera til langframa. Eftir tveggja ára píanónám kom fram munur á almennri 

hugrænni getu en þegar mælingar fóru fram eftir að þriðja árinu var lokið var munurinn ekki 

lengur til staðar, sem gefur til kynna að ekki sé um langtímaáhrif að ræða. Í þessari sömu 

rannsókn kom það í ljós að píanónámið hafði ekki áhrif á þroska hugrænna eiginleika sem 

snertu talnagleggni eða úrvinnslu á yrtu áreiti. Þessar niðurstöður gefa til kynna að það að 

hljóta tónlistarmenntun hafi minna að gera með hugrænan þroska heldur en af er látið. En 

hvers vegna þurrkuðust áhrif píanónámsins út á þriðja ári? Ástæðurnar eru líklega þær að 
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áhugahvöt nemendanna og hæfileikar þeirra skipta miklu máli þegar kemur að píanónámi 

eins og öðru námi. Þeir sem stunduð námið af mestu kappi, æfðu sig mest heima og mættu 

best í píanótímana sýndu mestu hugrænu framfarirnar, þeir voru líklega sömu einstaklingarnir 

sem sýndu mestan áhuga og hæfileika á tónlistarsviðinu (Costa-Giomi, 1999).  

Ef tónlistin hefur þau jákvæðu áhrif sem fram hafa komið í áður ræddum heimildum 

(Manturzewska, 1978; Rauscher, Shaw o.fl. 1997; Hetland, 2000b; Jausovec, Jausovec, og 

Gerlic, 2006) og ef áhugahvötin skiptir höfuðmáli í því hvort einstaklingar leggi stund á 

tónlistarnám er mikilvægt að kynna tónlist eða tónlistarnám snemma fyrir börnum. Því fyrr 

sem það er gert þeim mun meiri líkur eru á því að viðkomandi muni hafa áhuga á tónlist og 

tónlistarnámi seinna á ævinni. 

Þátttakendur rannsóknar sem skoðaði samband tónlistar við yrt og sjónrænt minni 

voru 90 nemendur grunnskóla í Hong Kong á aldrinum sex til fimmtán ára. 45 þeirra voru í 

tónlistarnámi sem og í skólahljómsveitinni. Við upphaf matsins höfðu þátttakendurnir 

stundað tónlistarnám í eitt til fimm ár. Hinn helmingur þátttakendanna, sem voru 

bekkjarfélagar þeirra, höfðu ekki hlotið neina tónlistarmenntun. Til þess að meta yrt nám og 

minnishæfni þátttakendanna var notast við HKLLT-Form one sem er orðalisti sem lesinn er 

upp fyrir þátttakandann þrisvar sinnum. Þátttakandinn er svo beðinn um að rifja upp eins 

mörg orð og hann getur 10 mínútum eftir að listinn hefur verið lesinn og svo aftur 30 

mínútum síðar.. Til þess að mæla sjónrænt minni var notast við The Brief Visuospatial 

Memory Test sem er orðalisti sem þátttakendur fá að lesa þrisvar sinnum. Þátttakendur voru 

svo beðnir, líkt og í yrta prófinu, að rifja upp eins mörg orð og þeir gátu 10 mínútum eftir að 

hafa lesið listann og svo aftur 30 mínútum síðar. Mest er hægt að fá 48 stig á prófunum (Ho, 

Cheung og Chan, 2003). 

Hjá þátttakendunum tónlistarhópsins var yrta minnið betra heldur en hjá 

samanburðarhópnum. Ekki kom fram marktækur munur á sjónræna minni hópanna. Sú 
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niðurstaða kemur heim og saman við undangengnar rannsóknir á þessu sviði (Chan o.fl., 

1998) sem benda til þess að bæði börn og fullorðnir sem hlotið hafa tónlistarmenntun sýni 

fram á betra yrt minni en aðrir, en ekki sjónrænt. Tónlistarnámið þarf ekki að hafa varað 

lengur en í sex ár til þess að áhrifa þess fari að gæta. Jákvæð tengsl fundust einnig milli 

lengdar tónlistarnámsins og yrta minnisins. Því fyrr sem börnin hófu tónlistarnám og þeim 

mun meiri kennslu sem börnin fengu, þeim mun betra var yrta minnið (Ho, Cheung og Chan, 

2003).  

Ári síðar var framkvæmd eftirfylgnirannsókn þar sem 33 af 45 þátttakendum 

upprunalegu rannsóknarinnar tóku þátt. Notast var við sömu mælitæki og í fyrri rannsókninni 

til þess að meta yrt- og sjónrænt minni. Niðurstöður eftirfylgnirannsóknarinnar leiddu í ljós 

að þátttakendurnir sem hlotið höfðu tónlistarmenntun í eitt ár sýndu framför í yrtu námi og í 

varðveislu upplýsinga. Hins vegar kom fram að þeir sem hættu í tónlistarnáminu þremur 

mánuðum eftir grunnlínumælinguna sýndu ekki fram á neina framför. Einnig kom fram í  

niðurstöðum rannsóknarinnar að þátttakendur sem höfðu hætt tónlistarnámi og höfðu verið 

hættir í minnst níu mánuði héldu því forskoti sem þeir höfðu náð í frammistöðu á prófi sem 

mældi yrt minni (Ho, Cheung og Chan, 2003).  

Virk tónlistarkennsla virðist bæta hæfileikann til rýmdarhugsunar, sem talinn er vera 

grundvöllur þess að geta hugsað og reiknað í hlutföllum, hjá börnum á leikskólaaldri og hjá 

yngstu börnum grunnskólans. Áhrif tónlistarkennslunnar virðast vara á meðan á náminu 

stendur og allt að tveimur árum eftir að því líkur. Talið er að tveir þriðju hlutar þeirra 

nemenda sem eru í tónlistarnámi muni sýna framfarir í rýmdarskynjun. Niðurstöður 

rannsóknarinnar studdu einnig þá tilgátu að því fyrr sem einstaklingur hefur tónlistarnám því 

meira aukast líkurnar á því að viðkomandi sýni auknar framfarir í rýmdarskynjun. Einnig 

komu fram tengsl milli þess hversu mikla tónlistarkennslu viðkomandi fékk við framfarir í 

rýmdarskynjun. Því meiri tónlistarkennsla því meiri framfarir. Í rannsókninni kom fram að 
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framfarir í rýmdarskynjun verða meiri í einstaklingstímum heldur en í hóptímum og því 

minni sem hóparnir eru, þeim mun meiri verða framfarirnar. Af niðurstöðum rannsóknarinnar 

má draga þá ályktun að almenn tónlistarkennsla leiði af sér nám í rýmdarskynjun (Hetland, 

2000). 

Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Rauscher og Shaw sem mat áhrif 

snemmtækrar tónlistarmenntunar þar sem píanónám leiddi til marktækrar bætingar í 

rýmdarskynjun hjá börnum á leikskólaaldri. Niðurstöðurnar studdu þar af leiðandi þá tilgátu 

að snemmtæk tónlistarmenntun auki á þroska heilans til langframa (Rauscher o.fl., 1997).  

Í rannsókn Ingu Dóru Sigfúsdóttur og Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur kom fram að 

það eru ekki bara tengslin á milli tónlistarnáms og bætts námsárangurs sem áhugarvert er að 

skoða heldur einnig tengslin milli tónlistarnáms og heilbrigðs lífernis. Krakkar sem stunda 

tónlistarnám eru marktækt ólíklegri til þess að reykja daglega, drekka áfengi og reykja hass 

(Inga Dóra Sigfúsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2004). 

 Samkvæmt rannsókn Bilhartz og félaga, sem fjallaði einnig um lýðheilsu barna og 

unglinga, virðast vera tengsl milli þess að vera í tónlistarnámi og þess að stunda heilbrigt 

líferni. Það ætti því að vera félagslega hagkvæmt að reyna að vekja áhuga sem flestra á því að 

stunda reglulegt tónlistarnám af einhverju tagi. Mikilvægt er að nefna í því samhengi að því 

fyrr sem börnum er kynnt fyrir tónlist og hljóðfærum þeim mun meiri líkur eru á því að  

áhugi verði á tónlist og tónlistarnámi síðar á ævinni (Bilhartz, Bruhn og Olson, 2000). 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif tónlistarnáms á námsárangur krakka í 

íslensku og stærðfræði á grunnskólaaldri. Það var gert með því að skoða hvort munur sé á 

þróun námsárangurs þeirra krakka sem stunda tónlistarnám og þeirra sem gera það ekki. 

Annað markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort þeir krakkar sem stunda tónlistarnám 

sýni fram á betri námsárangur í stærðfræði og íslensku áður en þeir hefja tónlistarnám miðað 

við samanburðarhóp. Til að varpa ljósi á þetta voru settar fram 3 tilgátur: 1) Tónlistarnám 
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stuðlar að bættum námsárangri í íslensku og stærðfræði. 2) Nemendur sem velja að fara í 

tónlistarnám eru með hærri einkunnir í íslensku og stærðfræði en þeir sem ekki stunda 

tónlistarnám. 3) Munur á einkunnum hópanna eykst eftir því sem lengra líður á 

tónlistarnámið, tónlistarhópnum í hag. 
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Aðferð 

Þátttakendur  

Úrtak rannsóknarinnar voru nemendur Brekkuskóla frá 5. bekk upp í 10. bekk, alls 90 

talsins. Foreldrar allra barna sem lentu í úrtakinu fengu bréf frá skólastjóra Brekkuskóla þar 

sem óskað var eftir því að þeir samþykktu þátttöku barna sinna í rannsókninni. Foreldrar 

tveggja barna óskuðu eftir því að þeirra barn tæki ekki þátt svo þátttakendur rannsóknarinnar 

urðu 88 talsins. Allir nemendur Brekkuskóla sem skráðir voru í nám við tónlistarskólann á 

Akureyri í janúar 2009 lentu í tónlistarhóp, 44 talsins. Samanburðarhópur, sem innihélt einnig 

44 nemendur, var svo valinn eftir á til þess að kynja- og aldurskipting hópsins yrði sem líkust 

tónlistarhópnum. Kynjaskipting rannsóknarinnar var nokkuð jöfn, 51 stúlka á móti 37 

drengjum.  

Til þess að skoða hvaða áhrif tónlistarnámið hafði á námsárangur nemendanna voru 

nemendur tónlistarhópsins sem höfðu hafið tónlistarnám á tímabilinu september 2006 til 

september 2007 settir í sérstakt úrtak, 11 nemendur. Þar var þróun einkunna fyrir 

tónlistarnámið borin saman við námsárangur þeirra eftir að það hófst. Þróun á frammistöðu  

tónlistarhópsins var svo borin saman við þróun samanburðarhóps sem innihélt sama fjölda og 

tónlistarhópurinn, sömu aldursdreifingu og sömu kynjadreifingu. 

Mælitæki  

Til þess að meta framför í íslensku og stærðfræði voru einkunnir nemenda skoðaðar 

sjö kennsluannir aftur í tímann. Meðaleinkunnir tónlistarhóps og samanburðarhóps voru svo 

bornar saman á hverri önn fyrir sig sem og meðaleinkunn hópanna beggja yfir sjö anna 

tímabil. Einnig var þróun einkunna nemenda fyrir tónlistarnám borin saman við þróun 

einkunna þeirra eftir að tónlistarnám hófst. Þessi þróun var svo borin saman við þróun 

einkunna hjá samanburðarhóp sem hafði aldrei stundað nám við Tónlistarskólann á Akureyri. 

Fjöldi þátttakenda í minna úrtakinu voru 22 nemendur sem skiptust jafnt í tónlistarhóp og 
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samanburðarhóp. Til þess að geta lent í tónlistarhópi minna úrtaksins þurfti nemandinn að 

hafa hafið tónlistarnám á tímabilinu frá haustönn 2006 til haustannar 2007 að því gefnu að til 

væru einkunnir hjá viðkomandi nemanda þrjú og hálft ár aftur í tímann. Þessi skilyrði voru 

sett til þess að hægt væri að sjá áhrif tónlistarnámsins á námsárangur nemenda.  

Framkvæmd 

Áður en rannsókn hófst var fengið leyfi hjá persónuvernd til þess að framkvæma 

rannsóknina. Að því leyfi fengnu fékk rannsakandi leyfi hjá fræðslustjóra Akureyrarbæjar til 

þess að hafa samband við grunnskóla Akureyrarbæjar. Skólastjóri Brekkuskóla gaf svo leyfi 

til þess að framkvæma rannsóknina í sínum skóla að því gefnu að foreldrar barnanna sem 

lentu í úrtakinu leyfðu þátttöku þeirra.  

Þau námsgögn sem rannsakandinn skoðaði voru einkunnir í íslenskuprófum og 

einkunnir í stærðfræðiprófum. Tekin voru meðaltöl af stærðfræði- og íslenskueinkunnum á 

hverri önn fyrir sig hjá báðum hópunum og þróun þeirra borin saman. 

Framkvæmd rannsóknarinnar var tvíþætt. Hún fór þannig fram að rannsakandinn fékk 

aðgang að námsgögnum þátttakenda rannsóknarinnar sjö annir aftur í tímann. Annars vegar 

voru meðaleinkunnir hópanna bornar saman á hverri önn fyrir sig sem og meðaleinkunnir 

hópanna yfir allar annirnar. Hins vegar voru einkunnir tónlistarnemendanna fyrir tónlistarnám 

bornar saman við einkunnir þeirra eftir að tónlistarnámið hófst. Þessi þróun á einkunnum 

þeirra var svo borin saman við þróun einkunna nemenda samanburðarhópsins. 

Skipting í tónlistarhóp og samanburðarhóp fór þannig fram að öllum nemendum 

Brekkuskóla í 5. bekk til 10. bekk sem voru skráðir í nám við Tónlistarskólann á Akureyri 

janúar 2009 var boðið að taka þátt í rannsókninni. Samanburðarhópurinn var valinn með 

hliðsjón af tónlistarhópnum. Ef fimm krakkar lentu í tónlistarhóp úr sama bekknum, voru 

fimm krakkar valdir af handahófi úr sama bekk sem ekki stunduðu nám við Tónlistarskólann 

á Akureyri. Þetta var gert til þess að hóparnir væru sem líkastir hvað varðar aldur og 
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kynjaskiptingu en ekki síst til þess að geta borið saman meðaltöl hópanna á sem eðlilegastan 

hátt.  

Til þess að finna mun á milli hópanna var notast við dreifigreiningu (One-way 

ANOVA) sem er algeng tölfræðileg aðferð sem notuð er til þess að bera saman meðaltöl 

tveggja eða fleiri hópa, til þess að athuga hvort munur sé fyrir hendi og þá hvort hann sé 

marktækur eða ekki (Kirk, 1995). Öll tölfræðileg greining fór fram í SPSS 14.0. 

Eftir að rannsakandinn hafði notað allar þær upplýsingar sem honum var látið í té og 

unnuð úr þeim þær tölfræðilegu upplýsingar sem til þurfti, eyddi hann gögnunum þannig að 

engin leið var að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til einstakra einstaklinga sem lentu í 

úrtaki rannsóknarinnar. Gagnaeyðingin fór fram í samráði við skólastjórnendur Brekkuskóla. 
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Niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að einkunnir nemenda í stærðfræði voru marktækt 

hærri hjá tónlistarhópnum heldur en samanburðarhópnum þegar einkunnirnar voru skoðaðar 

sjö annir aftur í tímann hjá öllum þátttakendum rannsóknarinnar F(1, 86) = 5,2, p < ,05.  

Meðaleinkunn allra nemenda í tónlistarhópnum í stærðfræði yfir allar annirnar var 8,2 (sf 

=1,2) en í samanburðarhópnum 7,5 (sf =1,5). 

Munur á meðaleinkunn hópanna í stærðfræði var marktækur fyrstu önnina sem 

upplýsingar voru til um F(1, 47) = 16,3, p < ,05, fjórðu önnina F(1, 66) = 6,2, p < ,05, sjöttu 

önnina  F(1, 80) = 5,7, p < ,05, og sjöundu önnina F(1, 86) = 4,7, p < ,05.  

 

Mynd 1. Samanburður á þróun einkunna í stærðfræði yfir sjö anna tímabil 

Á mynd 1 sést að mikill munur er á hópunum við fyrstu mælingu sem minnkar svo 

þegar kemur á aðra önn. Þessi munur helst svo stöðugur fram að sjöttu önn þar sem 

stærðfræðieinkunn tónlistarhópsins hækkar á meðan stærðfræðieinkunn samanburðarhópsins 

heldur áfram að lækka. Munur hópanna minnkar svo aftur á sjöundu og síðust önninni. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ekki var marktækur munur á einkunnum 

nemenda í íslensku hjá tónlistarhópnum og samanburðarhópnum þegar einkunnirnar voru 

skoðaðar sjö annir aftur í tímann F(1, 86) = 1,7, p > ,05. Meðaleinkunn allra nemenda í 

tónlistarhópnum í íslensku yfir allar annirnar var 8,3 (sf =1,0) en í samanburðarhópnum var 

meðaleinkunnin nokkuð lægri (M=8,0; sf =1,2).  

 

Mynd 2. Samanburður á þróun einkunna í íslensku yfir sjö anna tímabil 

Þegar þróun einkunna í íslensku er skoðuð kemur í ljós að við fyrstu og aðra mælingu 

er marktækur munur á hópunum F(1, 30) = 5,8, p < ,05 og F(1, 41) = 5,6, p < ,05. Á síðustu 

fimm önnunum kom ekki fram marktækur munur. Á mynd 2 sést hvernig sá munur sem var á 

hópunum í íslensku við fyrstu mælingu fer minnkandi eftir því sem líður á. Munurinn nær 

algjöru lágmarki á fjörðu önn og hefur í raun fjarað algjörlega út. Munurinn eykst aftur á 

sjöttu önn en verður þó ekki marktækur. Sá munur hverfur síðan aftur á sjöundu önn 

samkvæmt mynd 2. Í minna úrtaki rannsóknarinnar voru einkunnir nemenda tónlistarhópsins 

fyrir tónlistarnám, bornar saman við einkunnir þeirra eftir að það hófst. Þessi þróun á 

einkunnum nemenda í tónlistarhópnum var svo borin saman við þróun einkunna nemenda 
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samanburðarhópsins. Þar sem fáir í úrtakinu féllu að þeim skilyrðum sem þurfti að uppfylla, 

11 nemendur, reyndist ekki vera nægt tölfræðilegt afl til staðar til þess að fá út marktækan 

mun á hópunum sem og á samanburðinum á einkunnum tónlistarhópsins fyrir og eftir 

tónlistarnám.  

Eins og sést á mynd 3 þá var stærðfræðieinkunn tónlistarhópsins fyrir tónlistarnám 

mun hærri, 8,3, heldur en hjá samanburðahópnum, 7,8. Eftir að tónlistarhópurinn hóf 

tónlistarnámið minnkaði munurinn á milli hópanna þar sem meðaleinkunn tónlistarhópsins í 

stærðfræði var 7,7 á meðan meðaleinkunn samanburðarhópsins í stærðfræði var 7,5. Þarna 

hafði millihópa munurinn minnkað úr 0,4 í 0,2.  

 

Mynd 3. Samanburður á einkunnum tónlistar- og samanburðarhóps fyrir og eftir tónlistarnám 

Á mynd 4 sést að áður en tónlistarnám hefst er talsverður munur á einkunnum 

hópanna í stærðfræði. Eftir að tónlistarmenntunin hófst minnkaði munurinn milli hópanna úr 

(0,6) niður í (0,2) og eftir því sem lengra leið á tónlistarnámið minnkaði munurinn jafnt og 

þétt og í síðustu mælingunni var meðaleinkunn samanburðarhópsins orðin hærri heldur en hjá 

tónlistarhópnum (0,2). 
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Mynd 4. Þróun einkunna í stærðfræði fyrir og eftir tónlistarnám 

Til þess að reyna að fá betri mynd af samanburði á þróun einkunna hjá tónlistar- og 

samanburðarhópi var þeim nemendum sleppt úr rannsókninni sem ekki voru til námsgögn um 

allar sjö annirnar aftur í tímann. Þegar einungis voru skoðaðar einkunnir þeirra nemenda sem 

til voru gögn sjö annir aftur í tímann kom í ljós að tónlistarhópurinn er með marktækt hærri 

stærðfræðieinkunn á önnunum sjö til samans heldur en samanburðarhópurinn F(1, 47) = 8,0, 

p < ,05. Meðaleinkunn tónlistarhóps í stærðfræði var 8,3, (sf =1,0) og  meðaleinkunn 

samanburðarhópsins í stærðfræði var 7,4 (sf =1,3). Hins vegar kom í ljós að ekki var 

marktækur munur á milli hópanna þegar skoðuð var meðaleinkunn í íslensku á öllum sjö 

önnunum til samans F(1, 47) = 3,7, p > ,05.  

Meðaleinkunn tónlistarhópsins í íslensku var 8,5 (sf =0,9) og samanburðarhóps 7,9 (sf 

=1,1). Þegar skoðuð er þróun einkunna hópanna í íslensku og stærðfræði á sjö anna 

tímabilinu kemur strax fram munur í upphafi eins og sést á myndum 5 og 6. 
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Mynd 5. Þróun stærðfræðieinkunna þeirra nemenda sem til eru gögn sjö annir aftur í tímann 

Munur á meðaleinkunn hópanna í stærðfræði var marktækur fyrstu önnina F(1, 47) = 

16,3, p < ,05, þriðju önnina F(1, 47) = 16,3, p < ,05, fjórðu önnina F(1, 47) = 7,3, p < ,05, 

sjöttu önnina  F(1, 47) = 5,2, p < .05, og sjöundu önnina F(1, 47) = 5,9, p < ,05 þar sem 

tónlistarhópurinn var með hærri meðaleinkunn heldur en samanburðarhópurinn í öllum 

tilfellum. Marktækur munur fannst ekki á annarri og fimmtu önn. 

Marktækur munur fannst á íslenskueinkunnum hópanna á önnum eitt  F(1, 30) = 5,8, 

p < ,05, tvö F(1, 30) = 10,6, p < ,05, fimm F(1, 30) = 5,2, p < ,05 og sex F(1, 30) = 4,2, p < 

,05 þar sem tónlistarhópurinn var með hærri meðaleinkunn í öllum tilfellum. Á hinum 

önnunum fannst ekki marktækur munur. 

Eins og sést á mynd 6 þá er strax marktækur munur á íslenskueinkunnum hópanna við 

fyrstu önn þar sem tónlistarhópurinn er hærri. Þessi munur minnkar smám saman á næstu 

þremur önnum og nær lágmarki á fjórðu önn. Á fimmtu önn dregur aftur verulega í sundur 

með hópunum þar sem tónlistarhópurinn heldur nánast sinni meðaleinkunn á meðan 
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meðaleinkunn samanburðarhópsins minnkar um 0,8. Þessi munur minnkar svo jafn og þétt 

næstu tvær annir og hættir að vera marktækur á sjöundu önn. 

 

Mynd 6. Þróun íslenskueinkunna nemenda sem hafa verið allar annirnar 

Þegar skoðaðar voru einkunnir kynjanna í stærðfræði og íslensku óháð hópum kom í 

ljós að stelpurnar voru með hærri meðaleinkunn en strákarnir í báðum greinum. 

Meðaleinkunn stelpna í íslensku var 8,5 (sf =0,9) og stráka var 7,7 (sf =1,3). Meðaleinkunn 

stelpna í stærðfræði var 8,0 (sf =1,3) og stráka var 7,7 (sf =1,5). Þessi munur á 

námsframmistöðu sést vel á mynd 7. 

 

Mynd 7. Samanburður á einkunnum stráka og stelpna óháð hópum 
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Drengir í tónlistarhóp voru með meðaleinkunnina 7,9 (sf =1,2) í íslensku og 8,0 (sf 

=1,3) í stærðfræði. Drengir í samanburðarhóp voru með meðaleinkunnina 7,6 (sf =1,4) í 

íslensku og 7,4 (sf =1,6) í  stærðfræði. Ekki fannst marktækur munur milli einkunna drengja í 

tónlistarhóp og samanburðarhóp. Á mynd 8 sést að drengir í tónlistarhópnum voru bæði með 

hærri meðaleinkunn í stærðfræði sem og í íslensku. 

 

Mynd 8. Samanburður á einkunnum drengja á milli hópa 

Meiri munur reyndist vera á einkunnum stúlkna þegar bornar voru saman 

meðaleinkunnir þeirra á milli hópa. Stúlkur í tónlistarhópnum voru með meðaleinkunnina 8,7 

(sf =0,7) í íslensku og 8,3 (sf =1,0) í stærðfræði. Stúlkur í samanburðarhóp voru með 

meðaleinkunnina 8,3 (sf =1,0) í íslensku og 7,6 (sf =1,4) í stærðfræði. Á mynd 9 sést vel 

munurinn á námsframmistöðu stúlknanna milli hópanna þar sem tónlistarhópurinn mælist 

hærri. Marktækur munur fannst á einkunnum stúlkna í tónlistarhóp og samanburðarhóp í 

stærðfræði F(1, 49) = 4,2, p < ,05. Ekki fannst marktækur munur á einkunnum stúlkna í 

tónlistarhópi og samanburðarhóp í íslensku F(1, 49) = 3,2, p > ,05  
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Mynd 9. Samanburður á einkunnum stelpna á milli hópa 

Á myndum 8 og 9 kemur vel í ljós að munur á milli hópanna er meiri í stærðfræði 

heldur en íslensku. Þessi munur kemur fram þegar einkunnir kynjanna eru skoðaðar í 

sitthvoru lagi og einnig þegar bæði kynin eru skoðuð saman. 
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Umræða 

Skiptar skoðanir eru hvort tónlistarnám barna bæti frammistöðu þeirra í námsgreinum 

eins og stærðfræði eða lestri. Ástæðan er að niðurstöður rannsókna á tónlistaríhlutun hafa 

verið misvísandi. Sumar hafa sýnt fram á varanleg áhrif tónlistarmenntunar á námshæfni 

(Bilhartz, Bruhn, og Olson, 2000; Costa-Giomi, 1999;  Rauscher, Shaw, Levine, og o.fl., 1997) á 

meðan niðurstöður annarra rannsókna hafa sýnt fram á að engin tengsl séu á milli bætts 

námsárangurs og tónlistarmenntunar (Hodges, 2000).   

Í þessari rannsókn var spurt hvort tengsl séu á milli tónlistarnáms og bætts 

námsárangurs nemenda í stærðfræði og íslensku? Til þess að reyna að svara þessari spurningu 

voru einkunnir nemenda 5. til 10. bekkjar í Brekkuskóla á Akureyri sem stunduðu 

tónlistarnám við Tónlistarskólann á Akureyri bornar saman við einkunnir nemenda í sama 

skóla og á sama aldri sem ekki voru í tónlistarnámi. 

Niðurstöðurnar benda til þess að tónlistarnám bæti ekki námsárangur þeirra sem það 

stunda. Hins vegar sýna niðurstöður rannsóknarinnar að tónlistarnemendur séu við upphaf 

tónlistarnámsins marktækt betri í stærðfræði heldur en samanburðarhópurinn. Þessi munur 

kemur einnig fram þegar íslenskueinkunnir hópanna eru bornar saman, en þegar heildar 

einkunnin í íslensku er skoðuð reynist munurinn ekki vera marktækur.  

Niðurstöðum þessarar rannsóknar ber saman við niðurstöður rannsókna á áhrifum 

tónlistarmenntunar á námsárangur. Þeir sem leggja stund á tónlistarnám eru betri í stærðfræði 

heldur en aðrir nemendur (Costa-Giomi, 1999; Cheek og Smith, 1999; Graziani, Peterson og 

Shaw 1993). 

Niðurstöðurnar gefa einnig til kynna að þeir hugrænu þættir sem þurfa að vera til 

staðar til þess að sýna færni í stærðfræði séu einnig mikilvægir til þess að geta náð árangri í 

tónlistarnámi (Hetland, 2000; Rauscher o.fl., 1997). 

Hafa ber í huga við túlkun á niðurstöðum þessarar rannsóknar að þeir einstaklingar 
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sem lentu í samanburðarhópnum gátu stundað tónlistarnám við annan tónlistarskóla, verið í 

öðru listnámi og/eða stundað íþróttir. Sú staðreynd getur minnkað áhrif tónlistarnámsins sem 

annars hefðu komið í ljós ef samanburðarhópurinn hefði einungis staðið saman af krökkum 

sem tóku ekki þátt í neinu skipulögðu tómstundarstarfi.  

Sá munur sem er á tónlistarhópnum og samanburðarhópnum í íslensku og stærðfræði 

gefur til kynna að rýmdarhugsun, sem talinn er vera grundvöllur þess að geta hugsað og 

reiknað í hlutföllum, sé einnig nauðsynleg til þess að ná árangri í tónlistarnámi. Ekki er hægt 

að sjá af niðurstöðum þessarar rannsóknar að tónlistarnámið auki á þennan hæfileika, hins 

vegar gefa niðurstöður rannsóknarinnar það til kynna að þeir einstaklingar sem búa yfir góðri 

hæfni til rýmdarhugsunar fari frekar í tónlistarnám og/eða haldi því áfram þegar þeir sjá að 

þeim vegnar vel í tónlistarnáminu. 

Þegar kynjamunur þátttakenda var skoðaður kom í ljós að stelpur standa sig marktækt 

betur í íslensku heldur en strákar. Stelpur standa sig einnig betur í stærðfræði en sá munur er 

ekki marktækur. Þó að það komi fram kynjamunur á einkunnunum útskýrir hann ekki muninn 

á einkunnum tónlistarhópsins og samanburðarhópsins. Þegar einkunnir drengja og stúlkna eru 

skoðaðar sér og bornar saman á milli hópa kemur fram svipaður munur á milli hópanna þó 

svo að hann reynist ekki marktækur sökum smæðar hópanna tveggja eftir kynjaskiptinguna.  

Þegar skoðuð voru áhrif þess á námsárangur að hefja tónlistarnám komu fram óvæntar 

niðurstöður sem féllu ekki að tilgátum rannsóknarinnar. Talsverður munur var á einkunnum 

tónlistarhópsins og samanburðarhópsins þar sem tónlistarhópurinn var með að meðaltali um 

0,4 hærri í meðaleinkunn í stærðfræði áður en tónlistarnám hófst. En eftir að 

tónlistarhópurinn hóf tónlistarnámið minnkaði munurinn á hópunum tveimur niður í 0,2. 

Þessi munur minnkaði svo jafnt og þétt næstu þrjár annir og á þeirri síðustu var 

samanburðarhópinn kominn með hærri meðaleinkunn heldur en tónlistarhópurinn upp á 0,2.  

Þó svo að úrtakið sé lítið, einungis 11 í hvorum hóp, þá gefa niðurstöðurnar þó 
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nokkuð óvænta en skýra mynd af því sem gerðist hjá þeim nemendum sem hófu tónlistarnám 

á rannsóknartímabilinu.  

En hverjar geta ástæðurnar verið fyrir þessari þróun sem gengur gegn niðurstöðum 

margra rannsókna sem fjallað hefur verið um (Butzlaff, 2000; Rauscher o.fl. 1995; Rauscher 

o.fl. 1997; Pantev, Oostenveld, Engelien o.fl., 1998; Ho, Cheung og Chan, 2003; Hetland, 

2000)? Fyrir það fyrsta ber að yfirfæra niðurstöður þessa hluta rannsóknarinnar varlega yfir á 

þýðið sökum þess hversu fáir einstaklingar voru í úrtakinu. Erfitt er að henda reiður á hvers 

vegna tónlistarhópurinn tapaði því námslega forskoti sem einstaklingar hans höfðu fyrir 

tónlistarnámið. Helstu ástæðurnar gætu verið þær hversu fáir voru í úrtakinu og hafi þróun 

einkunnanna þess vegna verið tilviljunarkennd. Líkleg skýring gæti verið fyrirbæri sem 

kallast aðhvarf að miðju þar sem báðir hóparnir virðast vera að færast í átt að raunverulegu 

meðaltali. Líklegt má telja að tónlistin sé ekki að hafa neikvæð áhrif á námsárangur 

tónlistarhópsins þar sem heildargögn rannsóknarinnar benda ekki til þess að svo sé. 

Þegar námsárangur hópanna var skoðaður kom í ljós að bilið milli 

stærðfræðieinkunna var meira heldur en þegar íslenskueinkunnin var skoðuð. Þetta bil kom 

fram þegar einkunnir drengja voru skoðaðar sér sem og einkunnir stúlkna. Af þessum 

niðurstöðum má draga þá ályktun að góður námsárangur í stærðfræði sé tengdari þeim 

hugrænu ferlum sem tengjast tónlistarmenntun heldur en góður árangur í íslensku.  

Ef sú tilgáta er rétt að sameiginlegir hugrænir þættir séu í úrvinnslu á 

stærðfræðidæmum og við tónlistariðkun er mikilvægt að skoða með frekari rannsóknum 

hvort hægt sé að þroska þær heilastöðvar og þau ferli sem hafa að gera með færni í 

stærðfræði með því að kenna krökkum tónlist. Einnig hafa komið fram tengsl milli einkunna í 

stærðfræði og lestrargetu, þar sem bættur árangur barna í lestri gefur af sér betri einkunnir í 

stærðfræði (Das, 2008). 
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 Hefur tónlistarmenntun áhrif á námsárangur? Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar virðist svo ekki vera. Hins vegar virðast niðurstöður rannsóknarinnar benda 

til þess að nemendur sem sýna góða námshæfni veljist frekar í tónlistarnám en aðrir og þá 

sérstaklega nemendur sem sýna fram á góðan árangur í stærðfræði.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að það séu tengsl á milli meiri 

stærðfræðilegrar getu og tónlistarmenntunar. En niðurstöðurnar varpa ekki ljósi á 

orsakartengslin sem liggja þar að baki og enn er óljóst hvaða undirliggjandi breytur það eru 

sem hafa áhrif. Hins vegar gefa þær niðurstöður að nemendur í tónlistarnámi séu betri 

námsmenn í íslensku og stærðfræði ástæðu til þess að halda áfram að efla tónlistarkennslu í 

landinu þó svo að orsakatengslin séu ókunn. Ef sú ástæða er ekki nægileg, er ekki vafi á því 

að þær listgreinar sem standa börnum til boða að læra kenna þeim að tjá tilfinningar sínar og 

veita þeim aga sem þau kynnast ekki annarsstaðar. 

Sá þáttur sem skiptir kannski mestu máli þegar kemur að námsárangri nemenda í 

tónlistarnámi og almennu bóknámi er þáttur foreldranna. Þegar foreldrar sýna tónlistarnámi 

barns síns áhuga og veita því aðhald í námi næst betri árangur heldur en ef foreldrisins nyti 

ekki við. Hið sama á við um námsárangur nemenda. Það skiptir því væntanlega mestu máli að 

fá foreldra til þess að veita barni sínu stuðning og hvetja það áfram í öllu námi (Stevenson og 

Baker, 1987).  

Síðar meir væri áhugavert að framkvæma rannsókn á námsárangri nemenda í 

tónlistarnámi, þar sem bornar væru saman einkunnir þeirra nemenda sem nytu mikils 

stuðnings frá foreldrum og þeirra sem fengju lítinn sem engan stuðning. 
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