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Formáli 

Rannsóknarritgerð þessi var unnin sem meistaraprófsverkefni við kennaradeild 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Hún byggir á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar á 

viðhorfum og reynslu tónmenntakennara af notkun fjölmenningarlegrar tónlistar í kennslu.  

Sérfræðingur var Hanna Ólafsdóttir lektor í listgreinum og vil ég þakka henni fyrir.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Helgu Rut Guðmundsdóttur fyrir að sýna mér mikla 
þolinmæði og veita mér aðstoð og góðar ábendingar við skrif verkefnisins. 

 

Ég vil þakka móður minni Hildi Karen Jónsdóttur og öðrum fjölskyldumeðlimum fyrir að 

hugsa um Ölmu Ariönu dóttur mína þegar ég þurfti að sitja við skrif og sýna mér almennan 
stuðning. Dóttur minni Ölmu vil ég þakka fyrir að sýna mér mikla þolinmæði og hvetja móður 

sína áfram.  

Rósu Guðrúnu Erlingsdóttur og Irmu Erlingsdóttur föðursystrum mínum vil ég þakka 
ómetanlega aðstoð við prófarkalestur, almennan yfirlestur og góðar ábendingar. Una Björk 

Jónsdóttir frænka mín tók að sér að lesa verkefnið yfir í heild sinni til þess að skoða hvort 
eitthvað hefði fram hjá mér farið og vil ég þakka henni innilega fyrir það. Jónínu Herdísi 

Ólafsdóttur mágkonu minni þakka ég fyrir að aðstoðina við að skrifa ágrip á ensku og Jóhanni 

Garðari Þorbjörnssyni bróður mínum fyrir góðar ábendingar.   

Viðmælendum mínum færi ég bestu þakkir fyrir að hafa sýnt þátttöku í rannsókninni áhuga 
og veita mér innsýn inn í kennsluhætti og umhverfi þeirra. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 
Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu 

ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég 

hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni 

eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 1. maí  2019 

 

Margrét Rán Þorbjörnsdóttir 
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Ágrip 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hvort og þá hvernig tónmenntakennarar í 
íslenskum grunnskólum notast við fjölmenningarlega tónlist í kennslu. Rannsóknin byggir á 

viðtölum við starfandi tónmenntakennara og er athyglinni einkum beint að áherslum þeirra í 

kennslu, m.a. með tilliti til þess hvaðan þeir nálgast kennsluefnið, jafnframt því sem reynsla 

þeirra og viðhorf af fjölmenningarlegri tónlist eru krufin. Einnig er sjónum beint að ávinningi 

þess að nota fjölmenningarlega tónlist í tónmenntakennslu sem byggist m.a. á því að styrkja 

umburðarlyndi, skilning og virðingu nemenda fyrir menningarlegum og tónlistarlegum 

fjölbreytileika.  

Rannsókninni er ætlað að opna umræðu um þátt fjölmenningarlegrar tónlistarkennslu hér á 

landi. Hugmyndafræðin á bak við fjölmenningarlega kennslu byggist á því að öll börn hafi 

jafnan rétt til náms, óháð kyni, kynþætti, tungumáli, samfélagsstöðu og menningarlegum 

bakgrunni. Markmið hennar er einnig að börn þroski með sér meðvitund, virðingu, þekkingu 
og umburðarlyndi gagnvart fjölbreyttum samfélagsgerðum. Fjölmenningarleg 

tónlistarkennsla fagnar menningarlegum fjölbreytileika með söng, hljóðfæraleik og hlustun á 

tónlist frá ólíkum menningarheimum.  

Rannsóknin er viðtalsrannsókn framkvæmd með aðferðum fyrirbærafræðinnar (e. 

phenomenology). Þátttakendur eru fimm tónmenntakennarar sem valdir voru út frá 

markvissu hentugleikaúrtaki, en leitast var við að endurspegla stétt tónmenntakennara m.a. 
með tilliti til kynferðis og starfsreynslu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viðmælendur nota fjölmenningarlega tónlist að 

einhverju leyti í kennslu. Þeir töldu allir mikilvægt að miðla fjölmenningarlegri tónlist og 
sögðu að þeir myndu vilja að gera það oftar. Nefnt var að nemendur væru alltaf áhugasamir 

um fjölmenningarlega tónlist ef efnið væri rétt framsett og kennari væri búinn að kynna sér 

það vel. Ávinning fjölmenningarlegrar tónlistarkennslu töldu þátttakendur m.a. vera að hún 
víkki sjóndeildarhring nemenda enda auki hún áhuga á því sem framandi er, efli 

umburðarlyndi, opni huga þeirra og sé til þess fallin að draga úr fordómum. 
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Abstract 

Multiculturalism in the music classroom: Attitudes and experience of music teachers 
towards multicultural education 

The aim of this study is to shine a light on how music teachers in Icelandic elementary 

schools use multicultural music in the classroom. The study is based on interviews with active music 

teachers with an emphasis on understanding their teaching methods in the classroom, where they 

access teaching materials and to explore their views and experience with multicultural music. I place 

particular focus on the benefits of using multicultural music in music education and its role in 

increasing students tolerance, understanding and respect for cultural and musical diversity.  

This study is meant to begin a dialogue on the role of multicultural music education in 

Iceland. The ideology behind multicultural education is based on children’s equal rights to an 

education regardless of gender, race, language, social status or cultural background. The aim is also 

for children to develop an awareness, appreciation, knowledge, and tolerance towards diverse 

societal constructs. Multicultural music education celebrates cultural diversity through singing, 

playing and listening to music from different cultures. The study is based on interviews and the 

methodology of phenomenology. The participants are five musical educators that were chosen from 

an intentional convenience sample. An effort was made to reflect the profession of music teachers 

regarding gender and occupational experience.  

The results of the study showed that the respondents use multicultural music as a teaching tool to 

some extent. All interviewees thought it was important to use multicultural music and said they 

would like to do so more often. It was noted that students are always interested in multicultural 

music if the material is presented in the right manner and the teacher has thoroughly familiarized 

her/himself with it. Participants believed that the advantages of multicultural music education were 

that it expanded the student’s worldview as it increases tolerance, interest in what is unfamiliar, 

opens student’s minds and decreases prejudice.  
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1 Inngangur  

Í kjölfar hnattvæðingar og iðnaðar- og tæknibyltinga síðustu aldar hefur heimsmynd okkar 
tekið miklum breytingum. Fólk streymir milli landa og heimsálfa, margir í leit að betri 

lífsgæðum en aðrir til eigin yndisauka. Fyrir tilstilli netsins getur fólk nálgast allskyns 

fræðsluefni og skemmtun sem áður þurfti að sækja á bókasöfn, myndbandaleigur, verslanir 

eða var jafnvel ekki hægt að nálgast á heimaslóðum þess.  Aðstæður sem hvetja til 

fjölmenningarlegs uppeldis eru þannig mun frekar fyrir hendi en áður. Á þetta ekki síst við 

um tónlistarheiminn.  

Tónlist finnst í öllum menningarsamfélögum og er gjarnan talað um hana sem alþjóðlegt 
tungumál. Fólk af ólíkum bakgrunni getur komið saman í söng, hljóðfæraleik og dansi eða 

notið þess að hlusta á ólíkar tónlistartegundir. Ísland hefur undanfarna áratugi þróast sem 

fjölmenningarsamfélag (Hagstofa Íslands, 05.12.2018). Í grunnskólum landsins stunda börn 
með fjölbreyttan bakgrunn nám sem felur í sér nýjar áskoranir í kennslu. Fjölmenningarleg 

kennsla er hugtak sem hefur víðtæka merkingu en byggist m.a. á jöfnum rétti allra til náms 

og nauðsyn þess að virða og viðurkenna bakgrunn erlendra nemenda, m.a. með því að veita 
nemendum innsýn inn í menningu ólíkra samfélaga (Banks, 2010b).  

Tónlist frá ýmsum heimshornum hefur lengi vakið áhuga minn og hreyft við mér og 

sérstaklega rytmatónlist frá Afríku og Rómönsku Ameríku. Tónlistin veitir mér aðgang að 

heimum sem eru bæði gjörólíkir innbyrðist og þeim sem ég ólst upp við. Ég hef unun af því 
að hlusta og skoða blæbrigði tónlistarinnar, t.d. með hliðsjón af því hvernig söngröddin er 

stundum notuð þannig að mjög erfitt er að hafa eftir. Nefna má indverska tónlist, 
sígaunatónlist, flamenco og mið–austurlenska tónlist sem dæmi um þetta. Þetta skýrir áhuga 
minn á að skoða það hvernig nota má tónlist og dans til að kynna ólíka menningarheima fyrir 

börnum á lifandi hátt með hlustun á fjölmenningarlega tónlist, söng, sköpun, hljóðfæraleik, 

dans og leikræna tjáningu og veita þeim þannig skilning á stundum framandi 
menningarheimum. Í mínum huga er þetta leið til að heiðra menningarlegan auð barna af 

erlendum uppruna og fagna fjölbreytileikanum á lifandi og skapandi hátt. Ég er jafnframt 

sannfærð um að aukin áhersla á fræðslu um ólíka menningu í listkennslu geti aukið 
umburðarlyndi, virðingu og komið í veg fyrir fordóma nemenda. 

 

1.1 Uppbygging ritgerðarinnar 
Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafla er rannsóknin kynnt og fjallað um gildi hennar og 
markmið. Í öðrum til fjórða kafla er fræðileg umfjöllun um fjölmenningu, námsgreinina 

tónmennt og fjölmenningarlega tónlistarkennslu. Í fimmta kafla er gerð grein fyrir 
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rannsóknaraðferðum, markmiðum hennar, gagnasöfnun, þátttakendum, greiningu gagna, og 

siðferðilegum álitamálum. Í sjötta kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og í 

sjöunda kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar með hliðsjón af fyrri rannsóknum.  Í 
lokaorðum er farið yfir hagnýtingargildi rannsóknarinnar og hvaða lærdóm megi draga af 

henni. 

 

1.2 Gildi rannsóknar og markmið  
Ísland hefur á síðastliðnum áratugum þróast frá því að vera einsleitt menningarsamfélag í 

fjölmenningarsamfélag. Samkvæmt mælingum Hagstofu Íslands voru í desember 2018 
rúmlega 13% þjóðarinnar innflytjendur (Hagstofa Íslands, 2018). Samfara þessari þróun hefur 

börnum með annað móðurmál en íslensku fjölgað mikið innan skólakerfisins og 

menntakerfið hefur þurft að aðlagast breytingunum til að geta komið til móts við þarfir 
barnanna. Börn af erlendum uppruna mæta sömuleiðis mörgum áskorunum. Þau þurfa að 

aðlagast nýrri menningu og samfélagi, læra nýtt tungumál sem jafnvel er gjörólíkt þeirra 

eigin móðurmáli en jafnframt halda í eigin bakgrunn og menningarlega sjálfsvitund. 
Fjölmenning er komin til að vera í íslensku samfélagi og mikilvægt að kennarar tileinki sér 

fjölmenningarlega kennsluhætti. Kennarar fara með stórt hlutverk í að kenna nemendum að 

tileinka sér umburðarlyndi og virðingu fyrir ólíkum menningarheimum. Fjölmenning eða 
fjölmenningarhyggja (e. multiculturalism) er skilgreind á eftirfarandi hátt í The Harper Collins 
Dictionary of Sociology (Jary og Jary, 1991): 

 

 Fjölmenningarhyggja hefur að markmiði viðurkenningu og eflingu 

menningarlegrar fjölhyggju […]. Hún felst í því að fagna margbreytileikanum og 

vernda menningarlega fjölbreytni eins og til dæmis tungumál minnihlutahópa. 

Fjölmenningarhyggja felst jafnframt í því að efla jafnrétti bæði innan 

minnihlutahópa og ríkjandi meirihluta. 

  

Á sama hátt miðar fjölmenningarleg kennsla að því að virða fjölbreytileika og jafnan rétt 
barna til náms óháð kyni, kynþætti, tungumáli, samfélagsstöðu og menningu (Banks, 2010b). 

Annað markmið fjölmenningarlegrar kennslu er að börn verði meðvituð, og tileinki sér 
virðingu, þekkingu og umburðarlyndi fyrir fjölbreyttum samfélagsgerðum hvort heldur sem 

er nær eða fjær þeirra umhverfi (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2016).  
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Hingað til hafa engar rannsóknir verið gerðar, sem varpa ljósi á hlutverk tónlistar í 

fjölmenningarlegri kennslu í íslenskum grunnskólum. Helga Rut Guðmundsdóttir (2008; 

2013) rannsakaði tónmenntakennslu í íslenskum grunnskólum og Kristín Valsdóttir (2009) 
rannsakaði hlutverkavitund og starfsumhverfi tónmenntakennara á Íslandi. Fjölmenning og 

fjölmenningarleg tónlist eru ekki nefnd í þessum rannsóknum. Hluti af fjölmenningarlegri 

kennslu gæti falist í að kynnast menningu í gegnum tónlist. Tónlist er menningarbundin og í 
mörgum samfélögum er tónlist og dans stór hluti af daglegu lífi fólks. Gjarnan er talað um 

tónlist sem alþjóðlegt tungumál, þó svo að tungumálið sem sungið er á og hljóðheimur 

tónsmíðarinnar geti hljómað framandi getur tónlistin snert mann djúpt og vakið með manni 

tilfinningar eins og gleði, sorg og trega.  

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á viðhorf og reynslu tónmenntakennara af 

fjölmenningarlegri kennslu. Hún byggist á hálfopnum viðtölum við fimm tónmenntakennara 

þar sem þeir eru m.a. spurðir út í kennsluhætti, kennsluefni og hvort og hvernig þeir noti 
fjölmenningarlega tónlist í kennslu sinni. Jafnframt hvern þeir telja vera ávinning slíkrar 

kennslu fyrir nemendur af íslenskum og erlendum bakgrunni. Markmið rannsóknarinnar er 
einnig að leiða í ljós hvort og hvaða áskorunum tónmenntakennarar mæti þegar 
fjölmenningarleg tónlist er notuð í kennslu. 
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2 Fjölmenning  

Heimurinn hefur tekið miklum stakkaskiptum á stuttum tíma. Fólksflutningar eru alþjóðlegt 
fyrirbæri og aldrei fyrr í mannkynssögunni hafa samfélög verið með eins margbreytilega flóru 

mismunandi kynþátta, menningar, þjóðerna, trúarbragða og tungumála (Mor Barak, 2005). 

Þróun þessi hefur vakið upp áleitnar spurningar um mannréttindi, borgararéttindi, lýðræði 

og menntun (Banks, 2008). Hugtakið fjölmenningarhyggja (e. multiculturalism) kom fyrst 

fram á sjöunda áratug 20. aldar í Kanada. Í byrjun var hugtakið eingöngu notað í tengslum við 

menntun innflytjendabarna og/eða barna sem voru dökk á hörund og áttu uppruna sinn að 

rekja til Asíu, Afríku eða Rómönsku Ameríku. Hafist var handa við endurbætur námskráa til 

þess að koma til móts við umrædda nemendur. Unnið var m.a. að því að þeir fengju kennslu í 

sínu móðurmáli og að kennd væri trúarbragðafræði innan skólanna í stað eingöngu 

kristnifræði áður. Ástralía og Kanada eiga sér sögu þar sem ítrekað hefur verið traðkað á 

réttindum frumbyggja. Þessi lönd þurftu að ganga skrefinu lengra með breytingum á 
stjórnarskrám til að tryggja réttindi frumbyggja. Með tímanum þróaðist merking orðsins 

fjölmenningarhyggja einnig vegna breytinga á sviði stjórnmálanna, þar sem unnið var að 

auknum réttindum jaðarhópa innan þjóðríkja, sem áður voru auðkenndir út frá kynþætti eða 
uppruna. Þessar breytingar höfðu áhrif á mikilvægar réttarbætur eins og bann við mismunun 

á grundvelli kynþátta og þjóðernisuppruna (Modood, 2016).  

Hugtakið menning (e. culture) var sett fram af mannfræðingum snemma á 20. öldinni 
sem félagsfræðilegt hugtak og þjónaði þeim tilgangi að útskýra mismunandi trúarbrögð og 

hegðun manna víðsvegar um heiminn. Fyrir þann tíma hafði verið ríkjandi sú trú að erfðir og 
kynþættir mótuðu hegðun fólks og að hin svokallaða siðvæðing íbúa á Vesturlöndum væri 

sönnun þess að kynþáttur Evrópubúa væri æðri öðrum kynþáttum. Menning eða siðmenning 

felur í sér þekkingu, trú, listir, siðferðiskennd, lög, venjur og alla þá hæfni og venjur sem 

krafist er af einstaklingum þannig að þeir geti talist gildir samfélagsþegnar. Menning er 

þannig órjúfanlegur hluti einstaklinga og samfélaga. Hún er allt í senn persónuleg og 

samfélagsleg því hún mótast einnig af fjölskyldum, stofnunum og umheiminum. Þannig er 

menning hluti hins daglega lífs sem gerir að verkum að einstaklingar geta verið ómeðvitaðir 

um eigin menningu (Erickson, 2001). Nieto (2000, bls.139) setur fram eftirfarandi 

skilgreiningu á hugtakinu menning (í þýðingu minni): 

Hún stendur fyrir hin síbreytilegu gildi, hefðir, félagsleg og pólitísk sambönd og 

alheimssjónarmið sem eru búin til, deilt og miðlað af hópi fólks sem á sér 

sameiginlega sögu, er frá sama stað, talar sama tungumál, er af sömu stétt og 

stunda sömu trúarbrögð”.  
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Nieto (2010) segir að menning geti valdið ágreiningi því hún hefur ekki sömu merkingu 

fyrir öllum og að fólk túlki menningu á mismunandi hátt. Menning er bæði flókin og 
margbrotin, hún samanstendur af innihaldi, afurð, þróun, (þ.e. hvernig hún verður til og 

umbreytist) og fulltrúum hennar (þ.e. þeim sem bera ábyrgð á að skapa hana og breyta 

henni). Menning er þannig miklu meira en t.d. hátíðir, matur og dans og allir eru 
menningarlegir sem þátttakendur í samfélögum sem byggjast á sögu, mismunandi 

kynþáttum, þjóðerni, tungumáli, stétt, kyni, kynferði og fleiri þáttum sem tengjast 

sjálfsvitund og reynslu. Samkvæmt Erickson (2001) eru allir fjölmenningarlegir, hver 
einstaklingur og samfélagslegur hópur á sér eigin menningu og innan hans getur ríkt 

menningarleg fjölbreytni. Erickson segir einnig að það sé ómögulegt fyrir einstakling að 

tileinka sér ekki mismunandi mengi menningar. Fyrir tilstuðlan fjölskyldu, skólagöngu, vini, 

félagslífs og atvinnulífs lærum við, finnum og sköpum mismunandi menningarkima. Hann 
leggur áherslu á tengingu menningar og náms og að allt innan menntunar sé 

menningartengt, útbreiðsla hennar, uppfinning og öflun.  

 Fjölmenningarhyggja hefur það markmið að vinna að auknu jafnrétti og félagslegu 
réttlæti í samfélögum þar sem fólk af margskonar uppruna og menningu kemur saman. Hún 

tekur á þáttum eins og samfélagsstöðu, lífi og reynslu einstaklinga og hópa. Jafnframt felst 

hún í því að að bæta menntakerfi, skólastarf og skólaþróun í fjölmenningarlegu samhengi 
(Hanna Ragnarsdóttir, 2007a). Fjölmenningarhyggja er samofin hugmyndinnni um að 

jafnrétti byggist á virðingu og viðurkenningu á sérhverjum einstaklingi. Fólk úr 

minnihlutahópum s.s. blökkumenn, femínistar og hinsegin fólk hefur barist fyrir réttindum 
einstaklinga og jaðarhópa og þannig neitað að aðlagast menningarlegu hegðunarviðmiði 
þeirra sem eru í meirihluta (e. cultural norms) (Modood, 2016).  

 Stjórnmálafræðingurinn Parekh (2006) heldur því fram að fjölmenningarhyggja sé 
ekki pólitísk né heimspekileg kenning um manninn og heiminn heldur heildarsýn á líf 

mannsins. Parekh leggur áherslu á þrennskonar menningarlegan fjölbreytileika samfélaga 

sem í samspili skapi fjölmenningarlega yfirsýn. Hann segir að hugtökin fjölmenningarlegt 

samfélag (e. multicultural society) og fjölmenningarhyggja megi nota til að lýsa samfélögum 

þar sem eftirfarandi þætti fjölbreytileikans fyrirfinnast: 

• Í fyrsta lagi eiga þegnar samfélaga það sameiginlegt að vera hluti af og alast upp innan 
ákveðinnar menningar eða samfélags sem hefur áhrif á menningarlega sjálfsvitund 
þeirra (e. cultural identity). Hins vegar þurfi ríkjandi menning samfélagsins ekki að 
móta þá sem einstaklinga og geti hver einstaklingur haft ólíkar skoðanir og 
menningarlegar venjur. Áherslan sé þannig á að þenja út menningarsjónarmið 
samfélagsins og þar með mörk samfélaga. 
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• Í öðru lagi þá stendur menningarleg fjölbreytni fyrir ólíkar hugmyndir og gildi um „hið 
góða líf”. Að því sögðu geta sumir þegnar samfélagsins verið gagnrýnir á hugmyndir og 
gildi innan ríkjandi menningar. Þeir ýmist afneita eða viðurkenna ríkjandi lífsýn 
samfélagsins. Í nútímasamfélagi er æskilegt að fólk vinni að því að skilgreina sig sem 
einstaklinga, víkka vitsmunalegan og siðferðislegan sjóndeildarhring sinn og auðga 
þannig menningarlegan auð sinn. Hver og einn hefur rétt á að lifa sínu lífi eftir eigin 
skoðunum og menningarlegum gildum. Engin tegund menningar er fullkomin og 
menningu má gagnrýna og bera saman en skal aldrei vera þröngvað upp á fólk. Hins 
vegar á hver og ein tegund menningar skilið virðingu vegna þess að hún hefur ákveðna 
þýðingu fyrir fylgjendur hennar.  

• Í þriðja lagi má finna innan samfélaga minni samfélagshópa sem fylgja ólíkum hefðum 
og gildum og eiga sér eigin sögu og lífstíl. Menning samfélagsins sprettur þannig upp af 
þessum minni samfélagslegu hópum. Það þýðir að þegnar þeirra hafa margþætta 
sjálfsvitund (e. identity). Menningarlegt sjálf og samband hvers og eins mótast í 
sambandi við aðra innan samfélagsins. Hver og einn þarf að vera opinn fyrir 
menningarlegum áhrifum annarra og vera tilbúin til þess að læra af öðrum. Menning 
getur ekki metið gildi annarra nema hún kunni að meta eigin fjölbreytileika (Parekh, 
2006). Innan þessa flokks eru hópar nýrra innflytjenda og eldri samfélagshópar. Þessir 
hópar kjósa að viðhalda og miðla eigin sögu og lífstíl. Hugtakið fjölmenningarlegt 
samfélag á vel við til þess að lýsa þessari tegund samfélaga (Hanna Ragnarsdóttir, 
2007a).  

Parekh (2006) nefnir jafnframt fernt sem hefur haft áhrif á þróun nútímasamfélaga: 

• Í fyrsta lagi að minni samfélög geti ekki lifað í einangrun því hagkerfi nútímans séu 
þannig skipulögð að öll samfélög þurfa að vera í samskiptum við stærri samfélög og 
vera hluti af hinni stóru alþjóðlegu mynd.  

• Í öðru lagi að úreltar kennisetningar ýti undir ofbeldi og siðferðislega blindu fólks.  
• Í þriðja lagi að stöðug þróun efnahagslegrar og menningarlegrar hnattvæðingar valdi 

því að ekkert samfélag geti verið einangrað. Þannig er menningarlegur fjölbreytileiki 
staðreynd í nútíma samfélögum. 

• Í fjórða lagi að flest nútímasamfélög eigi sér aldagamla sögu menningarlegra einsleitra 
þjóðríka þar sem markmið stjórnkerfis var upplausn minni samfélaga, félagsleg eining 
og miðstýring valdsins. Þetta mynstur þurfi að brjóta upp. 

 

2.1 Fjölmenning og menntun 
Síðan í seinni heimstyrjöldinni hefur gífurlegur fjöldi fólks flutt landa á milli. Margir 

innflytjenda koma frá löndum sem áður voru evrópskar nýlendur og hafa sest að á 

Vesturlöndum (Banks, 2010b). Í dag flytjast milljónir manna landa á milli, sumir tímabundið 
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en aðrir setjast að til frambúðar. Í kjölfarið hafa þjóðernisleg smásamfélög myndast innan 

stærri samfélaga sem gjarnan verða að minnihlutahópum (Castles og Davidson, 2000).  

Innflytjendur á Vesturlöndum eiga það gjarnan sameiginlegt að þurfa að lifa við ójafnrétti 
og fordóma innan samfélagsins og þar með skólakerfisins í landinu þar sem þeir hafa sest að 

(Banks, 2010b). Á árunum 1940-1950 var mexíkóskum Ameríkönum í Bandaríkjunum refsað 

fyrir að tala spænsku innan skólanna og kennslubækur gerðu lítið úr eða útilokuðu alveg 
sögu og menningu afrískra Ameríkana, mexíkóskra Ameríkana og indíána. Til að sporna við 

þessu var hugmyndin um fjölmenningarlega kennslu sett fram sem umbótahreyfing og var 

henni ætlað að vinna að bættu menntakerfi fyrir minnihlutahópa. Kröfurnar voru m.a. að 
minnihlutahópar eigi að geta viðhaldið tungumáli sínu og mikilvægum þáttum menningar 

sinnar en jafnframt verið fullir þátttakendur í hinu nýja samfélagi (Banks, 2008). Hreyfingin 

spratt fram upp úr 1960 út frá réttindabaráttu blökkumanna í Bandaríkjunum. 

Réttindabaráttan hafði jákvæð áhrif á réttindi blökkumanna og í kjölfarið hófu fleiri 
minnihlutahópar innan Bandaríkjanna að berjast fyrir réttindum sínum, t.a.m. femínistar, 

fatlaðir, samkynhneigðir og eldri borgarar. Kröfurnar voru m.a. að námskrár tækju tillit til 
sögu, reynslu, menningu og skoðana minnihlutahópa og að ráðnir væru kennarar og 
skólastjórnendur sem væru t.d. dökkir á hörund eða kvenkyns stjórnendur þannig að 

skólarnir endurspegluðu betur samfélagið. Einnig voru virkjaðir eftirlitshópar sem fylgdust 

með því að námsefni endurspeglaði fjölbreytileika fólks innan Bandaríkjanna (Banks, 2010b; 
Castles og Davidson, 2000). Breytingarnar urðu líka áberandi innan bandarískra háskóla því 

kennurum og prófessorum sem tilheyrðu jaðarhópum eða voru kvenkyns var fjölgað og 
aukið var við kennslu í fögum eins og kynja- og þjóðernisfræðum (Castles og Davidson, 2000).  

Fyrir umbótahreyfinguna sem náði hápunkti í starfsemi á milli 1960–1970 var markmið 
skólanna að mennta nemendur á grundvelli þjóðernishyggju og innræta þeim virðingu 

gagnvart sögu og þjóðhetjum þar sem glansmynd hvítra manna var ríkjandi. Þessi markmið 
eiga ekki við í nútímasamfélagi þar sem margir eiga sér fjölbreyttan bakgrunn og víðtæka 

sjálfsvitund (Castles og Davidson, 2000). Í fjölmenningarlegri kennslu er lögð áhersla á 

fjölbreytileika fólks og jafnan rétt barna til náms óháð kyni, kynhneigð, kynþætti, tungumáli, 
samfélagsstöðu þeirra eða menningu. Hún inniheldur aðferðir og áætlanir sem vinna að 

auknu réttlæti til handa einstaklingum óháð kyni kynhneigð, mismunandi þjóðernisuppruna, 

tungumálum, efnahag eða fötlun (Banks, 2010b). Hún vinnur að því markmiði að börn verði 
meðvituð og öðlist þekkingu og virðingu og þroski með sér umburðarlyndi fyrir fjölbreyttum 

samfélagsgerðum nær og fjær eigin nærumhverfi (Mennta-og menningarmála ráðuneytið, 

2016). Jafnframt er markmið fjölmenningarlegrar kennslu að vinna að umbótum innan 

menntastofnanna í víðu samhengi, ekki einungis að breyta námskránni heldur gera allt 

skólaumhverfið og menningu þess fjölmenningarlegri (Banks, 2010b). Óréttlæti og fordómar 
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geta átt sér djúpar rætur innan samfélaga og birtast gjarnan gagnvart ákveðnum hópum. 

Uppeldi og menntun sem vinna að auknu jafnrétti og frelsi er markmið sem mun líklegast 

aldrei nást að fullu og skal því horfa á fjölmenningarlega kennslu sem sífellt ferli en ekki eina 
aðferð sem lausn á öllum vandamálum sem upp koma innan fjölmenningarlegra samfélaga. 

Áherslan á bóklegt nám eins og lestur, skrift og stærðfræði er að sjálfsögðu mikilvæg en það 

er ekki síður áríðandi að kenna börnum að vera góðir samfélagsþegnar sem brenna fyrir 
félagslegu jafnrétti. Umhyggjusemi, sjálfskoðun, að geta sett sig í spor annarra og sterk 

réttlætis- og siðferðiskennd eru eiginleikar sem eru nauðsynlegir í nútímaheimi (Banks, 

2008). Vandamál heimsins eins og loftlagsmál, fátækt, stríð, kynþáttafordómar, mismunun 

og hryðjuverk verða ekki leyst á einum degi en með því að efla menntun má færa fjöll (Banks, 
2010b). Með því að styrkja börn í að horfa á hluti frá mörgum sjónarhornum læra þau að 

þróa með sér gagnrýna hugsun og hæfileika til ákvarðanatöku sem eru dýrmætir eiginleikar í 

lýðræðislegu samfélagi (Nieto, 2010).  

Í bókinni Multicultural education: A teachers´s guide to linking context, process and 
content lýsir Hilda Hernández (2001) fjölmenningarlegri kennslu sem sýn á það sem menntun 
getur orðið, ætti að vera og eigi að vera fyrir alla nemendur. Jafnframt að hún sé: 

• Um nemendur; um þjóðerni, kyn, stétt, tungumál, trú og það sem hefur áhrif á að 
móta einstaklinginn sem menningarlega veru. 

• Um kennara; um þjóðerni, kyn, stétt, tungumál, trú og það sem mótar kennara sem 
menningarlega miðlara. Hún leggur áherslu á kennara sem einstaklinga sem geta haft 
þýðingarmikil og jákvæð áhrif á líf nemenda sinna. Hún leggur áherslu á 
kennarastéttina sem samfélag fagmanna sem skuldbinda sig hugmyndafræði um 
menntun til jafnréttis og yfirburði allra nemenda.  

• Um mennta- og skólaumbætur; um hinn flókna veruleika menningar, stjórnmála, 
félagsfræði og hagfræði sem hefur áhrif á allt það sem gerist innan skólakerfisins. 
Fjölmenningarleg kennsla miðar að því markmiði að skólakerfið sé aðgengilegt fyrir 
alla og byggist á góðri kennslu sem vinnur að yfirburðum allra nemenda.  

 

Banks (2010b) leggur áherslu á fimm víddir fjölmenningarlegrar kennslu sem gott er að hafa 

til hliðsjónar við innleiðingu á fjölmenningarlegum kennsluháttum.  

• Fyrsta víddin er inntak námsefnis, þ.e. hversu mikill hluti námsefnis og innihald 
kennslunnar inniber efni sem kynnir aðra menningarhópa og kynni þannig fyrir 
nemendum lykilhugtök, reglur og alhæfingar. Þegar þjóðernislegt og menningarlegt 
efni er kynnt í kennslu skal það vera rökrétt en ekki þvingað. 

• Önnur víddin er ferli uppbyggingar þekkingar og lítur að því hvernig kennarar hjálpa 
nemendum að skilja, kanna og ákveða hvernig óbeinar menningarlegar hugmyndir, 
tilvísanir, sjónarhorn og fordómar geta haft áhrif á uppbyggingu þekkingar.  
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• Þriðja víddin fjallar um kennsluhætti sem vinna gegn fordómum og hjálpa nemendum 
að þróa jákvætt viðhorf gagnvart mismunandi kynþáttum, þjóðernis- og 
menningarhópum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að námsefni sem inniheldur efni sem 
endurspeglar mismunandi þjóðernis- og menningarhópa ýti undir jákvætt viðhorf 
nemenda á mismunandi hópum. Mikilvægt er þó að námsefnið fjalli um efnið á 
jákvæðan hátt.   

• Fjórða víddin hverfist um menntun sem stuðlar að jöfnuði og réttlæti. Slík menntun 
verður til þegar kennarar nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og nálganir og aðlaga 
kennsluna á þann hátt að hún mæti margvíslegum þörfum nemenda af mismunandi 
kynþáttum, þjóðernisuppruna, kyni, menningu og stétt.  Þannig stuðli kennslan að 
velgengni allra í námi.  

• Fimmta víddin er eflandi skólamenning, þ.e. að skólabragur og skipulag hvers skóla 
skuli ýta undir og endurspegla virðingu og jafnrétti milli kynja, stétta og mismunandi 
kynþátta- og menningarhópa. Allt starfsfólks skólans skal vinna saman í átt að góðum 
skólabrag og skipulagi sem stuðli að jafnrétti innan allra hópa. Alltaf skal hafa jafnrétti 
í huga þegar skipulögð eru margskonar verkefni og viðburðir innan skólans og vera 
þarf á varðbergi gagnvart því að nemendur hafi jöfn tækifæri til þátttöku óháð kyni, 
stétt eða bakgrunni. Einnig þurfi samskipti starfsfólks skólans við nemendur að 
endurspegla hugmyndafræði fjölmenningarlegrar kennslu, þ.e. að efla nemendur úr 
fjölbreyttum kynþátta- og þjóðernishópum.  

 

Banks (2010b) talar jafnframt um að líta skuli á skólann sem félagslegt kerfi sem 
inniheldur reglur, gildi og markmið og að það þurfi stöðugt að vinna að breytingum og 

uppbyggingu slíks kerfis. Vinna þarf að því að aðlaga hegðunarviðmið, gildi, markmið og 

yfirlýsingar í átt að hugmyndafræði fjölmenningarlegrar kennslu. Það feli í sér breytingu á 
skrifaðri skólanámskrá, kennsluáætlunum, leiðbeiningum, námsefni og tilkynningum. Enn 

annar mikilvægur þáttur er dulda námskráin því í henni birtast óskrifaðar reglur, siðir og 

væntingar. Duldu námskránni hefur verið lýst sem námskrá sem engin kennari kennir beint 
en allir nemendur læra. Mikilvægt er að fræða kennara um mismunandi hópa og lýðræðisleg 

gildi og viðhorf til þess að fjölmenningarleg kennsla verði áhrifarík. Kennarar sem hafa 

neikvætt viðhorf gagnvart minnihlutahópum eru líklegir til þess að notast ekki við 
fjölmenningarlega kennsluhætti eða þeir nota þá á skaðlegan hátt. Í fjölmenningarlegri 

kennslu er talað um mikilvægi þess að stuðla að sterkri sjálfsmynd barna með því að virða og 

viðurkenna móðurmál þeirra og menningar- og trúarlegan bakgrunn. Einnig er mikilvægt að 
börn læri að bera virðingu fyrir og viðurkenna aðra menningarhópa og einstaklinga. Forðast 

skal að flokka inflytjendabörn eða börn af erlendum uppruna í sérstaka hópa og alhæfa um 

þarfir þeirra einstaklinga sem hópnum kunna að tilheyra. Unnið skal að því að virða 
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einstaklinginn, mæta honum þar sem hann er staddur og viðurkenna bakgrunn og reynslu 

hans (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b). 

 

2.2 Fjölmenning á Íslandi  
Íslenskt samfélag hefur tekið stöðugum breytingum frá því að vera einsleitt 

menningarsamfélag og telst í dag vera fjölmenningarsamfélag. Nemendum með erlendan 
bakgrunn og annað móðurmál en íslensku hefur því fjölgað stöðugt og mikið. Skólakerfið 

hefur þurft að aðlagast þessum breytingum og aðlaga vinnubrögð og skipulag kennslu að 

fjölbreyttum þörfum nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010).  

Fjölgun innflytjenda eykst með hverju ári, t.a.m. voru innflytjendur 8% íslensku 

þjóðarinnar árið 2012 en í desember 2018 töldust þeir vera 12,6% (Hagstofa Íslands, 

05.12.2018). Hanna Ragnarsdóttir (2007b) bendir á að umræðan um börn af erlendum 
uppruna á Íslandi sé flókin. Til að mynda sé erfitt að nota samheiti yfir svo stóran og 

fjölbreyttan hóp. Hins vegar sé nauðsynlegt að geta skilgreint þann hóp sem börn 
innflytjenda tilheyra. Samkvæmt Hagstofu Íslands (05.12.2018) er skilgreining á 
innflytjendum, annarri kynslóð innflytjenda og einstaklingum af erlendum bakgrunni 

eftirfarandi: Til innflytjenda teljast þeir einstaklingar sem eru fæddir erlendis og eiga 

foreldra, afa og ömmur í báða leggi sem fæddust erlendis. Til annarrar kynslóðar innflytjenda 

teljast þeir einstaklingar sem fæddir eru hérlendis en eiga foreldra sem báðir eru 
innflytjendur. Ef annað foreldri er erlent telst einstaklingur vera með erlendan bakgrunn. 
Einnig ef einstaklingur fæddist erlendis en á foreldra sem báðir fæddust hérlendis. Margar 

erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að innflytjendabörn sýna lakari árangur í skóla bæði 
félagslega og námslega (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b). Ein af stærstu áskorunum 

innflytjendabarna er tungumálið og börn með annað móðurmál en íslensku þurfa stuðning 

(Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010). Hér á landi og annars staðar má enn 

merkja það viðhorf að ef fá erlend börn séu innan skólans þurfi ekki að innleiða 

fjölmenningarlega kennsluhætti. Einnig að vandamálið sé innflytjendanna að þeir þurfi að 

vinna að því að aðlagast landi og þjóð og að „vandamálið” þurfi ekki að hafa áhrif á 

skólastarfið í heild (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010).  

Í niðurstöðum rannsóknar Hönnu Ragnarsdóttur og Rósu Guðbjartsdóttur (2010) 
Kennarar og kennarastarf í fjölmenningarlegu samfélagi: Raddir kennara innflytjendabarna 

kom fram að kennarar höfðu tekið eftir því að samskipti erlendra og íslenskra nemenda væru 

ekki mikil eftir skóla. Kennararnir nefndu að áhrifavaldur þar væri líklegast menningarmunur. 

Þeim fannst hjálpa að fela erlendu nemendunum hlutverk og að notast við hópavinnu í 

kennslustundum. Íslensku nemendurnir virtust sýna erlendu nemendunum áhuga og 
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umburðarlyndi en erlendu nemendurnir sýndu ekki mikið frumkvæði í samskiptum. 

Jafnframt kom fram að það virtist gjarnan vera raunin að erlendir nemendur sækist í aðra 

erlenda nemendur frekar en íslenska.  

Í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2007b) á reynslu og stöðu tíu innflytjendafjölskyldna á 

Íslandi frá 2002-2005 kom fram að þekking og skipulag fjölmenningarlegrar kennslu væri 

ábótavant innan skóla barnanna. Kennara skorti þekkingu og skilning á aðstæðum barnanna, 
menningu, trúarbrögðum og tungumálum þeirra. Einstaklingsmunur var á því hvernig 

kennarar mættu börnunum en þar virtist reynsla og þekking kennaranna vera áhrifavaldur 

fremur en stefna skólans. Það kom einnig fram að skortur væri á fjölmenningarlegu 
námsefni. Hanna Ragnarsdóttir bendir á tillögur að úrbótum:  

• Að samskipti barnanna við jafnaldra þurfi að bæta og að vinna þurfi að því láta börnin 
finna fyrir því að þau séu metin mikilvæg innan skólans.  

• Að vinna þurfi að því að skólasamfélagið endurspegli jákvætt viðhorf, viðurkenningu 
og virðingu fyrir ólíkri menningu, trúarbrögðum og tungumálum. Það skal þó varast að 
einblína á það sem er ólíkt, finna einnig það sem er sameiginlegt. Hún bendir einnig á 
að innleiða þurfi áherslur á aðferðir fjölmenningarlegrar kennslu. 

  

Í rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur, Markus Meckl og Stéphanie Barillé (2017) um 
reynslu foreldra og kennara af námi og kennslu sem viðkemur nemendum af erlendum 

uppruna, kemur fram að foreldrum erlendu nemendanna finnist of lítið unnið með 
menningarlegan bakgrunn barnanna og fjölbreytileika. Þeir töldu of mikla áherslu vera á að 
nemendurnir læri íslensku og á að eitt gildi fyrir alla. Þeir töldu kennarana ekki hafa nægilega 

þekkingu til þess að vinna með og samþætta menningarlegan fjölbreytileika við námskrá og 
að það ýtti undir það að börnin finndu fyrir óöryggi og stimplun.   

 

2.3 Staðalímyndir og fordómar 
Samkvæmt íslenskri orðabók merkir orðið fordómur, dóm eða skoðun sem felur í sér andúð 

sem ekki styðst við reynslu, rök eða þekkingu (Mörður Árnason, 2002). Að fordæma felur í 
sér að dæma einstakling, án þess að þekkja hann, út frá viðhorfum á heilum hópi af fólki. 

Fordómar eru viðhorf, trú eða hugarástand sem eru ekki byggð á rökum. Þeir geta verið mjög 

rótgrónir og erfitt er að breyta eða draga úr þeim. Fólk sem er fordómafullt á það til að halda 
fast í skoðanir sínar þó svo að þeim sé sýnt að þær séu órökréttar og ástæðulausar (York, 

2003). Fordómar eru gjarnan vel faldir í samfélaginu og koma síendurtekið upp á yfirborðið. 

Þeir fela í sér mat á gildum á einhvern hátt sem leiðir af sér hegðun, aðgerð eða skoðun. Að 
tengja eitthvað við ákveðna eiginleika vegna litarhafts felur í sér fordóma. Fordómar geta 
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verið neikvæðir, t.d. að segja að það sé siðlaust að vera samkynhneigður, eða jákvæðir, t.d. 

fullyrðingin um að Japanir séu allir kurteisir (Toshiki Toma, 2007).  

Staðalímyndir eru oft uppspretta fordóma og byggjast gjarnan á misskilningi, röngum 
upplýsingum, ímyndunum og lygum. Fólk á það til að dæma einstaklinga eða heilan hóp 

eingöngu út frá staðalímyndum. Að hugsa út frá staðalímyndum getur valdið tilfinningum 

eins og reiði, ótta, gremju og vantrausti. Þessar tilfinningar ýta undir mismunun og fordóma. 
Allir hafa einhverja fordóma en eru jafnvel ekki meðvitaðir um þá. Staðalímyndir eru allt í 

kringum okkur eins og í fjölmiðlum, kvikmyndum, bókum og leikföngum (York, 2003). 

Tilgangur staðalímynda er að fólk haldi fast í þær og festi þær í minni. Staðalímyndir geta 
haft góðan tilgang í fjölmiðlum, t.d. þegar sýndar eru myndir af bílslysum í forvarnarstarfi. En 

staðalímyndir í fjölmiðlum geta líka ýtt undir neikvæðar staðalímyndir, t.d. þegar hvítir eða 

karlar fara oftast með aðalhlutverk í kvikmyndum (Toshiki Toma, 2007).  

York (2003) talar um að fordómar geti komið fram með hlutleysi, (t.d. með hunsun, þögn, 
að halda fjarlægð) og á árásargjarnan hátt, (t.d. með því að uppnefna, stríða, áreita, höfnun, 

hótunum, ofbeldi eða skemmdarverkum).  

Menning er afstæð og einstaklingar eru blindir á margar hliðar eigin menningar. En þegar 
einstaklingur sker sig úr fjöldanum vegna bakgrunns síns getur hann orðið meðvitaður um 

eigin menningu. Ef að einstaklingur tengir sig við ákveðinn hóp getur það skapað ákveðin 

mörk. Þegar ríkjandi þjóð eða menning skilgreinir eitthvað sem „hitt” (e. the other) og sem 
framandi og öðruvísi getur verið tilhneiging hjá ríkjandi menningu að andmæla, benda á galla 

og skapa andstöðu gagnvart minnihlutahópnum. Þannig verða til neikvæðar staðalímyndir 
sem vinna gegn hugmyndafræði fjölmenningar (Erickson, 2001). Erickson nefnir þó að ekki 

þurfi að vera neikvæð merking að baki því að benda á þjóðerni einstaklings en það skuli 
forðast samanburð við ríkjandi menningu eða að leggja áherslu á það sem er öðruvísi. Hann 

bendir á að frekar skuli benda á mun á ólíkum menningum (Erickson, 2001).  

Algeng er sú hugsun að börn séu fordómalaus og taki ekki eftir mismunandi litarhafti. 
Börn fæðast fordómalaus en út frá umhverfinu læra þau vissa hegðun og gildi, t.a.m. 

fordóma. Þau byrja að velja og forgangsraða fólki eða hlutum fram yfir aðra út frá 
eiginleikum sem þau tengja við og upplýsingum sem þau hafa fengið úr umhverfi sínu. Þau 

nema upplýsingar og túlka þær á sinn eigin hátt og þannig þróa þau eigin hugmyndir, viðhorf 

og trúargildi. Börn hafa aftur á móti ekki nauðsynlegan þroska og upplýsingar til að 
endurmeta hugmyndir sínar. Þau taka eftir ef einstakingur sker sig úr hópnum, t.d. vegna 

fötlunar, húðlitar, hárlits, tungumáls, vegna þess að hann talar með hreim, eða ef 

fjölskyldugerð viðkomandi er frábrugðin því viðtekna, t.d.  ef foreldrar eru samkynhneigðir. 

Með aldrinum verða viðhorf og forgangsröðun rótgrónari og einstaklingar ósveigjanlegri ef 

aðstæður eru líklegar til að kalla fram fordóma. Fullorðnir þurfa að vera á varðbergi og 



 

20 

umbuna aldrei hegðun sem byggist á fordómum heldur hjálpa börnum að átta sig á eigin 

tilfinningum og viðhorfum sem og að hvetja þau til að vera opin fyrir nýjum hugmyndum og 

ólíku fólki. Einnig eru algengar þær hugmyndir að betra sé að forðast samtöl um fordóma og 
mismunun við börn. Rannsóknir hafa aftur á móti sýnt að opin umræða um mannlegan 

fjölbreytileika innan kennslustofunnar gefur börnum tækifæri til að tjá sig um eigin 

hugmyndir og viðhorf og auðvelda þeim að samsvara sig með samnemendum þrátt fyrir 
ólíkan bakgrunn þeirra (York, 2003). 

Áskorun fjölmenningarlegra samfélaga er að byggja upp samfélag sem leitast við að 

endurspegla og aðlagast fjölbreytileika þegna þess en tekst samt að viðhalda sameiginlegum 
gildum, hugmyndum og markmiðum sem allir samfélagsþegnar fylgja (Banks, 2007). Banks 

(2008) talar um fjölmenningarleg borgararéttindi (e. multicultural citizenship) í þessu 

samhengi. Fólksflutningar og fjölmenningarleg þróun hefur gert það að verkum að þjóðir 

þurfa að endurhugsa hvað hugtakið borgararéttindi feli í sér sem og alla menntun og fræðslu 
um réttindi og skyldur borgaranna. Fjöldi fólks hefur tvöfalt ríkisfang eða ríkisfang í einu landi 

og býr í öðru. Aðrir eru á flótta og eiga sér ekkert ríkisfang. 

 

2.4 Sjálfsvitund  
Enska hugtakið identity á sér ekki næginlega gott eða samsvarandi orð í íslenskri þýðingu. 

Notast hefur verið við sjálfsmynd, sjálfsvitund eða samsemd til þýðingar úr ensku. Í þessari 
ritgerð er notast við orðið sjálfsvitund.  

Hugtakið sjálfsvitund er flókið og vítt og vísar til þeirra hugmynda sem einstaklingur hefur 
um sjálfan sig á hvaða aldri sem hann er. Stutt og laggóð útskýring á hugtakinu er að það er 

svarið við spurningunni „hver er ég”? Hún er þannig kenning einstaklingsins um hver hann er 

og inniheldur alla þá vitneskju, viðhorf og tilfinningar sem hann ber til sín sjálfs. Sjálfsvitundin 
inniheldur vitneskju um kynferði, þjóðerni, kynhneigð og þær tilfinningar sem viðkomandi 

hefur gagnvart þessari vitneskju (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007). Hún þróast út frá 

fjölskyldunni og er viðhaldið með víxlverkun einstaklings og samfélags. Skilgreining 
einstaklingsins á sér sjálfum er í sífelldri mótun og meðal áhrifavalda á sjálfsvitund hans eru 

margskonar samfélagshópar (Hernandez, 2001). Sjálfsvitundin skiptist í persónulega 

sjálfsmynd og félagslega sjálfsmynd. Hin persónulega sjálfsmynd segir til um persónuleg 
markmið, gildi og skoðanir einstaklingsins. Hún samsvarar sig ekki endilega skoðunum og 

gildum hópsins sem einstaklingurinn tilheyrir en það gerir hins vegar hin félagslega 

sjálfsmynd. Innan hennar er etnísk sjálfsmynd sem segir til um huglægan skilning 

einstaklingsins á þeim etníska hópi sem hann tilheyrir og tilfinningum og viðhorfum í 

tengslum við hann (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007). Hernandez (2001) segir að menning hafi 
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mikil áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins og nefnir í þessu samhengi menningarlega sjálfsmynd. 

Hún byggist á nokkrum eiginleikum og gildum, s.s. þjóðerni, fjölskyldu, trú, kyni, aldri, 

samfélagsstöðu, atvinnu, tungumáli, landsvæði og búsetu. Samspil þessara þátta og hversu 
mikið einstaklingurinn tengir sig við örmenningu myndar menningarlega sjálfsmynd hvers og 

eins. Örmenning (e. microculture) eru menningarhópar sem deila sömu stjórnmála- og 

félagslegum hefðum eða mynstrum sem eru ekki hluti af ríkjandi menningu. 
Örmenningarhópar geta tekið réttindi hópsins fram yfir réttindi einstaklingsins en 

einstaklingurinn þarf að hafa frelsi til þess að sleppa upprunalegri og þjóðernislegri tengingu 

og fá að vera samfélagsþegn sem hefur frjálst val og möguleika í lýðræðislegu 

nútímasamfélagi. Nemendur þurfa að þróa með sér þekkingu, viðhorf og færni til þess að 
geta verið hæfir samfélagsþegnar. Þegar einstaklingar eru mjög tengdir þjóðerni, kynþætti, 

trú og öðrum hópum sem hafa áhrif á sjálfsvitundina (e. identity groups) getur það ýtt undir 

ágreining og klofning innan samfélagsins. Hóparnir geta átt það til að þröngva sínum gildum 
yfir á einstaklinga en þeir geta líka aðstoðað einstaklinga í að efla frelsi þeirra og að ná 

markmiðum sem eru í samræmi við lýðræðisleg gildi innan hópsins. Jaðarhópar hafa þannig 

saman barist fyrir réttindum sínum í gegnum tíðina og þannig aukið jafnrétti og bætt 
félagskerfið fyrir alla (Banks, 2008). Nemendur á Vesturlöndum sem tilheyra 

minnihlutahópum upplifa oft misrétti eða mismunun á grundvelli menningar, tungumáls, 

trúarbragða eða lífsgilda þeirra. Samnemendur og kennarar eiga það til að líta á þessa 
nemendur sem „hina”. Þegar nemendur eru flokkaðir sem „hinir” eiga þeir það til að gera 

meira úr sinni menningarlegu sjálfsvitund og aðlagast ekki ríkjandi menningu eins vel (Banks, 

2008).  

Nemendahópar í dag eru mjög fjölbreyttir. Innan hópa geta verið börn sem hafa erlendan 
bakgrunn frá einu eða báðum foreldrum, eru ættleidd, lifa hjá fósturfjölskyldum, eiga 

samkynhneigða foreldra eða nemendur sem eru búsettir á Íslandi í stuttan tíma. Fyrir þessi 

börn er menning og listir náttúruleg leið til þess að ná tengslum við sjálfsvitund sína og deila 

henni með öðrum. Kennarinn er barninu fyrirmynd og aðstoðar það í að ná tengslum við 

fjölbreytta menningu sem endurspeglast innan kennslustofunnar og samfélagsins (Goldberg, 

2012). Listir eru mikilvægur þáttur persónulegrar og menningarlegrar sjálfsvitundar hvers og 

eins. Með því að samþætta menningu nemenda við námsgreinar innan skólastofunnar læra 

börnin um fjölbreytta menningarheima og sjálfsvitund barna af erlendum bakgrunni er 

þannig heiðruð. Með því að útiloka menningu nemenda frá kennslustundum ýtir það undir 

að nemendum finnist menning þeirra ekki vera viðurkennd (Goldberg, 2004). 
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2.5 Fjölmenningarlegir kennsluhættir 
Nemendahópar verða sífellt fjölbreyttari. Mun líklegra er en áður að í nemendahópum séu 
nemendur með sértækar námsþarfir, greiningar og nemendur af erlendum bakgrunni. Til að 

koma til móts við þessa nemendur þarf að endurskilgreina hvað góð kennsla felur í sér. 

Skólar geta annað hvort stuðst við eða hindrað þróun heilbrigðar sjálfsvitundar meðal 
nemenda eða kennt börnum að vera meðvituð um ólíka menningu mismunandi einstaklinga 

og hópa (e. intergroup awareness). Í því samhengi skipta kennsluhættir innan skólastofunnar 

mestu máli (Erickson, 2001).  

Fjölmenningarleg kennsla skal ávallt miða að því markmiði að minnka fordóma. Innleiðing 
fjölmenningarlegra kennsluhátta ein og sér nægir hins vegar ekki til að vinna bug á 

fordómum, markmið kennslunnar þurfa að vera skýr (Nieto, 2010). Forðast skal að einblína á 

yfirborðsleg einkenni menningar, alhæfa um menningu eða samfélagshópa og gera ráð fyrir 
því að allir þeir sem tilheyri ákveðnum eða svipuðum hópi séu eins. Það getur ýtt undir 

neikvætt viðmót, fordóma og staðalímyndir (Erickson, 2001; Nieto, 2010). Jafnframt skal 

unnið að því að kenna um eigin menningu án þess að bera saman við menningu annarra á 
ósanngjarnan hátt. Erickson segir að leið til þess að kenna um tiltekna menningu án þess að 

alhæfa um lífshætti fylgjenda hennar sé að benda á fjölbreytni menningar innan 

samfélagshópa og að menning sé alltaf í sífelldri þróun (Erickson, 2001).  Samkæmt Anderson 
og Campell (2010) byggist fjölmenningarleg kennsla á því að kennari viðurkenni að það eru 

margar leiðir menningarlegrar tjáningar og hvetji nemendur til þess að þróa með sér skilning 

og umburðarlyndi gagnvart mismunandi skoðunum og nálgunum.  

Þekking, viðhorf, reynsla og skoðanir kennarans eru afgerandi þegar kemur að því 
hlutverki hans að vinna gegn fordómum. Kennarar með vestrænan bakgrunn tilheyra 

forréttindahópi og það er mikilvægt að þeir horfist í augu við ágreiningsefni tengd þeirri 

stöðu (Nieto, 2010).   

Í félagsfræði er lögð áhersla á að fólk lifi í félagslegum hópum. Hópana myndar fólk sem 
deilir sameiginlegri sjálfsvitund (e. identity) og eiga sér eitthvað sameiningartákn, eins og trú, 
þjóðerni, kyn eða aldur. Hver hópur hefur ákveðin hegðunarviðmið og áherslur sem geta haft 

mikil áhrif á hegðun einstaklingsins. Einstaklingar læra gildi, tákn og fleiri þætti úr menningu 

og mótast félagslega af umhverfi og hópum. Félagslegur bakgrunnur getur gefið ákveðnar 
vísbendingar um hegðun einstaklinga en ekki er hægt að gera ráð fyrir ákveðinni hegðun því 

að hver einstaklingur getur tilheyrt mörgum hópum og tengist þeim missterkt. Banks leggur 

áherslu á að mikilvægt sé að kennarar séu upplýstir um bakgrunn nemenda sinna og hvaða 
samfélagslegum hópum hver og einn heyrir til. Kennari sem er upplýstur um bakgrunn 

nemenda sinna á auðveldara með að skilja, útskýra og spá fyrir um hegðun þeirra (Banks, 

2010b).  
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York (2003) setur fram hugmyndir um hvernig kennarar geti skapað menningarlega 

viðeigandi og óhlutdrægt andrúmsloft innan kennslustofunnar. Hún segir mikilvægt að velja 

vel námsefni, hluti og myndir sem eru sýnilegar innan kennslustofunnar. Passa þarf að efnið 
endurspegli ekki staðalímyndir heldur fólk af mismunandi kynþáttum, fjölbreytileika lífs á 

jörðinni og sé raunverulegt í augum barnanna. Ljósmyndir, tónlist, leikföng, bækur púsl og 

litir innan kennslustofunnar skulu vera fjölbreytt og endurspegla mismunandi kynþætti og 
menningu.    

Samkvæmt Erickson (2001) koma nemendur og kennarar inn í skólann með fjölbreytta 

menningu og rödd sem hefur djúp áhrif á sjálfsvitund viðkomandi. Sumir upplifa innri baráttu 
en aðrir tengingu milli margra þátta eigin menningar. Öll sú umræða sem á sér stað í 

samfélaginu um minnihlutahópa, jákvæð eða neikvæð endurspeglast og mótar sjálfsvitund 

meðlima þess. Menntun ætti að leggja áherslu á það sem nemendur og kennarar hafa í 

farteskinu og að nemendur læri að hlusta á eigin rödd. Mikilvægt er að kennari stundi 
sjálfskoðun og kenni nemendum að stunda sjálfskoðun. Þannig sjá þeir að allir eru 

menningarlegir og fjölmenningarlegir. Með því að hlusta eftir eigin hugleiðingum og 
hugleiðingum annarra, að endurspegla sjálfa sig í þeim og leggja áherslu á það sem er líkt, 
læra nemendur og kennarar að meta fjölbreytileikann. Þegar nemendur upplifa skólann sem 

öruggt umhverfi þar sem fjölbreyttar raddir og menning hvers og eins má koma fram og lögð 

er áhersla á skil menningarlegs fjölbreytileika fremur en landamæri, geta nemendur og 
kennarar þróað með sér „þriðja rýmið” þar sem gefandi samband gamallar menningar og 

nýrrar menningar vex. Hernandez (2001) er þessu sammála og segir að með því að þróa með 
sér menningarlega meðvitund sem einstaklingur geti kennarinn öðlast innsýn í fjölbreyttan 

bakgrunn nemenda sinna og þannig eflt sig í þeirri viðleitni að finna áhrifaríkar aðferðir til að 
ná til allra nemenda óháð bakgrunni. 

Geneva Gay (2000) segir í bók sinni Culturally responsive teaching sem fjallar um 
menningarlega samsvarandi kennslu að algengur sé sá misskilningur að menntun hafi ekkert 

með menningu og arfleið að gera. Að menntun snúist um að kenna vitsmunalega, starfs- og 

borgaralega færni og að nemendur þurfi að öðlast þekkingu og færni sem nýtist þeim í lífinu 
frekar en að læra um fjölbreytta menningarhópa. Hins vegar er samhengið milli 

þjóðernislegrar sjálfsvitundar, menningarlegs bakgrunns og árangurs í skóla sífellt að verða 

augljósari. Gay (2000) segir jafnframt að ef kennarar haldi áfram að hunsa, véfengja og þagga 
niður menningarlega afstöðu, gildi og námslega afkastagetu nemenda sem tilheyra ólíkum 

hópum séu þeir að viðhalda menningarlegri forystu meirihlutans og ýta undir ójöfnuð. Hún 

segir að kennslu þurfi hverju sinni að aðlaga að aðstæðum og samhengi. Hún sé áhrifaríkust 

þegar hún sé tengd við reynslu nemenda eða kennara, samfélagið og menningarlegan 

bakgrunn en einnig þegar litið er á þjóðernislegan bakgrunn nemenda og kennara sem 
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dýrmætan fjársjóð sem nýta má í kennslunni. Innflytjendur og börn þeirra eru líklegri til að 

eiga erfiðara með að fóta sig í samfélaginu. Börn sem eru dekkri á hörund og/eða sýna 

menningarlegan bakgrunn sinn með hegðun og samskiptum eru líklegri til þess að mæta 
hindrunum í skólakerfinu heldur en þeir sem eru hluti af ríkjandi menningarstefnu. Góð 

samskipti kennara við nemendur sína eru vegna þessa gríðarlega mikilvæg.  

Menningarlega samsvarandi kennsluhættir (e. culturally responsive teaching) byggjast á 
eftirfarandi þáttum: 

• Þeir viðurkenna réttmæti menningarlegrar arfleiðar mismunandi þjóðernishópa og að 
hún hafi áhrif á gildi, viðhorf og nálgun nemenda í náminu.  

• Þeir efla samband heimilis og skóla.  
• Þeir byggjast á fjölbreyttum kennsluháttum sem tengjast mismunandi námsþörfum.  
• Þeir kenna nemendum að þekkja og fagna eigin menningarlegri arfleið sem og 

annarra.  
• Þeir hverfast um upplýsingar og efni um fjölmenningu í öllum fögum og færni sem 

kennd er innan viðkomandi skóla (Gay, 2000). 

 

Banks (2010a, bls. 249-50) leggur áherslu á 14. viðmiðunarreglur þegar kennt er 

fjölmenningarlegt efni (í þýðingu höfundar): 

(Ath. að reglurnar miða mikið við Bandaríkin og langa sögu kynþáttafordóma þar, vissir 
þættir sem eiga ekki við hafa því verið útilokaðir.)  

1. Kennarar eru mjög mikilvæg breyta í kennslu á fjölmenningarlegu efni. Ef þú kemur 
auga á kynþáttafordóma í kennsluefni eða í hegðun nemenda er gott að nota það 
tækifæri til þess að taka upp umræðuna um kynþáttafordóma.   

2. Til þess að kenna nemendum um mismunandi þjóðernishópa er mikilvægt að hafa 
ákveðna þekkingu. Lestu þér til um sögu og menningu tiltekinna hópa.  

3. Hafðu í huga hvaða orðaval þú notar þegar þú talar um aðra menningarhópa innan 
kennslustofunnar. Að segja t.d. „sittu eins og Indíáni” er alhæfing og ýtir undir 
staðalímyndir.  

4. Hafðu myndir upp á veggjum sem endurspegla jákvæða og fjölbreytta mynd af 
mismunandi menningarhópum.  

5. Vertu á varðbergi gagnvart viðhorfum nemenda á þjóðernum og kynþáttum. Börn 
taka eftir mun á kynþætti og eiga það til að samþykkja þegar borin er meiri virðing 
fyrir einum kynþætti en öðrum í umhverfi þeirra. Ekki hunsa mun á kynþætti eða 
menningu nemenda heldur talaðu um hann á jákvæðan og varkáran hátt.  

6. Veldu kennsluefni kostgæfni. Sumt kennsluefni alhæfir mikið um vissa hópa og ýtir 
undir staðalímyndir. Ef svo er bentu þá nemendum á það.  
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7. Notaðu fjölbreytt efni, kvikmyndir, ljósmyndir, bækur, tónlist og upptökur sem viðbót 
við kennslubókina.  

8. Skoðaðu þinn eigin menningarlega og þjóðernislega bakgrunn. Með því að miðla 
upplýsingum með nemendum þá býrðu til andrúmsloft sem byggist á trausti og ýtir 
undir að nemendur upplifi að þeir geti deilt reynslu sinni með hinum.  

9. Skoðaðu kennsluefnið vel áður en þú kennir það. Sumt fjölmenningarlegt kennsluefni 
getur verið vafasamt og ýtt undir ágreining.  

10. Hafðu þroska nemenda í huga þegar þú velur hugtök og efni varðandi kynþætti, 
þjóðerni, menningu og tungumál. Á yngri stigum skal kenna um líkindi, fjölbreytileika 
og ójöfnuð. Á eldri stigum er hins vegar óhætt tala um hugtök eins og 
kynþáttafordóma, mismunun og undirokun.  

11. Líttu á nemendur af erlendum bakgrunni sem sigurvegara. Það er mikilvægt fyrir 
þessa nemendur að kennarinn trúi á þá og vilji hjálpa þeim að ná markmiðum sínum.  

12. Hafðu í huga að þó svo að samskipti við foreldra af erlendum bakgrunni geti verið 
ábótavant þá vilja foreldrar að börnum sínum gangi vel í skóla. Reyndu að ýta undir 
samstarf og að fá foreldra til þess að skilja að það ýtir undir nám barna sinna.  

13. Notaðu samvinnuleiðir til þess að nemendur af ólíkum bakgrunni vinni saman.  

14. Þegar unnið er að einhverju innan skólans, eins og uppsetningu á leikriti eða öðru þá 
þarf að hafa í huga að nemendur af erlendum bakgrunni fái jöfn tækifæri á við 
samnemendur sína og að öll vinna endurspegli fjölbreytileika. 
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3 Námsgreinin tónmennt  

Námsgreinin tónmennt hefur verið hluti af aðalnámskrá síðan 1976 en fyrir það var hún 
kennd undir nafninu „söngur” eða „söngkennsla”. Tónmennt er skyldufag og er kennd í 

flestum grunnskólum landsins, hins vegar er mismunandi milli skóla hvaða árgangar fá 

tónmenntakennslu (Helga Rut Guðmundóttir, 2008). Tónmenntakennarar vinna oftast einir 

og hafa því mikið frelsi í því hvernig þeir haga sinni kennslu. Það veltur því mikið á því að 

einstaklingar sem veljast í tónmenntakennarastarfið séu sjálfstæðir og úrræðagóðir fagmenn 

(Kristín Valsdóttir, 2009).  

Samkvæmt rannsókn Helgu Rutar Guðmundsdóttur (2013) á tónmenntakennslu í 
íslenskum grunnskólum, er áhersla tónmenntakennslu að kynna fyrir nemendum fjölbreyttan 

heim tónlistar með því að kenna þeim um mismunandi tónlistarstíla. Niðurstöður  

rannsóknarinnar sýndu að tónmenntakennararnir lögðu allir mesta áherslu á söng og þar á 
eftir voru hlustun og klappleikir algengir. Stór hluti þátttakenda kenndu einhverja tónfræði. 

Kennurum fannst vanta í kennsluna notkun hljóðfæra en þar sem að hóparnir eru of stórir og 

tíminn naumur þá yrði hljóðfærakennsla oft útundan. Þeir sögðust ekki mikið notast við 
hreyfingu til að vinna með hugtök tónlistar eða kenna dansstíla. Þegar þeir voru spurðir um 

samþættingu kom í ljós að hún er ekki algeng. Þeir voru jákvæðir gagnvart samþættingu en 

sögðu að þeir þyrftu oftast að eiga frumkvæði af henni og oft með litlum árangri (Helga Rut 
Guðmundsdóttir, 2013). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar á list- og verkgreinum í 

íslenskum grunnskólum eru list- og verkgreinakennarar almennt í minna samstarfi við aðra 

kennara. Niðurstöður sýndu að samstarf almennra kennara við tónmenntakennara er 
algengast eða 27% og að samstarf innbyrðis hjá list- og verkgreinakennurum er ekki algengt. 

Þátttakendur voru jákvæðir gagnvart samstarfi kennara en sögðu skipulag skólastarfsins geti 

hindrað það (Brynjar Ólafsson, Gerður G. Óskarsdóttir, Helga Rut Guðmunsdóttir, Ingibjörg 

Kaldalóns, Kristín Á. Ólafsdóttir, Ragnheiður Júníusdóttir, Rósa Kristín Júlíusdóttir og Sigrún 

Guðmundsdóttir, 2014).  

 

3.1 Aðalnámskrá og grunnþættir menntunar 
Undir hæfniviðmiðum tónlistar í aðalnámskrá segir að tónlist sé mikilvægur þáttur í lífi og 

starfi manna hvar sem er í heiminum og að í gegnum hana eigi sér stað sköpun og tjáning á 
tilfinningum, skoðunum og gildum. Tónlistarkennsla í grunnskólum skal vinna að því 

markmiði að efla færni og þekkingu nemenda á frumþáttum tónlistar; tónhæð, tónlengd, 

blæ, styrk, hljómum, túlkun og formi. Í því augnamiði að nemendur geti myndað sér skoðun 

á ólíkum stílum, gert sér grein fyrir samfélags- og menningarlegu gildi tónlistar og læri að 
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njóta hennar. Tónlist skal vera tengd öllu skólastarfi óháð námsgreinum (Mennta-og 

menningarmála ráðuneytið, 2013). 

Grunnþættina sköpun, sjálfbærni, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi má tengja við 
fjölmenningarlega tónlistarkennslu. Í gegnum sköpun má ýta undir jafnrétti kynja og annarra 

þjóðfélagshópa. Hún eflir einstaklinginn í því að læra að taka afstöðu, þróa hugmyndir og 

leita lausna. Einn sterkasti eiginleiki barna er notkun ímyndunaraflsins, sem er eiginleiki sem 
flestir nota minna og minna með árunum. Þess vegna er mikilvægt að börn fái tækifæri til að 

rækta ímyndunaraflið og opna þannig fyrir ólíka möguleika, meta allskyns hugmyndir og leyfa 

þeim að hugsa í möguleikum og lausnum (Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Ingibjörg 
Jóhannsdóttir & Torfi Hjartarson, 2012). Innan hugmynda um menntun til sjálfbærni telst 

jöfnuður innan kynslóða og á milli kynslóða. Til þess að ná honum fram þurfa nemendur að 

öðlast skilning á fjölbreytileika mannlífs og að stuðla þurfi að jafnrétti innan fjölbreyttra 

menningarhópa (Mennta – og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í grunnþættinum lýðræði 
og mannréttindi er lögð áhersla á samábyrgð, meðvitund og virkni borgara og mikilvægi þess 

að bera virðingu fyrir manngildi hvers og eins. Að hver og einn taki afstöðu til siðferðislegra 
álitamála og taki virkan þátt í mótun samfélagsins (Mennta – og menningarmálaráðuneytið, 
2013). Jafnrétti vinnur út frá því markmiði að allir hafi tækifæri til þess að þroskast á eigin 

forsendum og rækta hæfileika sína. Að nemendur þroski með sér gagnrýna skoðun á 

viðteknum hugmyndum innan samfélagsins og átti sig á að sumir búa við mismunun og aðrir 
við forréttindi. Jafnframt að þeir fái nám um mismunandi menningu, þjóðerni, trúarbrögð og 

lífsskoðanir (Mennta – og menningarmálaráðuneytið, 2013).  
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4 Tónlist og fjölmenning 

Í hverju mannlegu samfélagi er tónlist. Tónlist er alþjóðleg en er túlkuð á mismunandi hátt í 
ólíkum samfélögum og menningu og hefur mismunandi þýðingu fyrir fólk. Það sem eitt 

menningarsamfélag túlkar sem tónlist gætu aðrir túlkað sem óhljóð. Tónlist, álit á henni og 

athafnir tengdar henni eru partur menningar (Titon, 2005). Mörg hugtök hafa verið notuð til 

þess að skilgreina tónlist frá framandi menningarheimum; heimstónlist (e. world music), 

fjölmenningarleg tónlist (e. multicultural music) og þjóðtónlist (e. ethno music). Í þessu 

verkefni er stuðst við hugtakið fjölmenningarleg tónlist. 

Tónlistarmannfræðingar (e. ethnomusicologists) eru sérfræðingar í tónlist innan 
mismunandi menningarsamfélaga, þ.e. allri tónlist, vestrænni og óvestrænni (Titon, 2005). 

Rannsóknarsvið þeirra er tónlist allra tíma. Áherslur eru á tónlistina sjálfa, þ.e. á tákn og gildi 

tónlistar innan samfélaga en einnig að greina og bera saman tónlistarleg form, uppbyggingu, 
laglínur, rytma, tónsmíði og stíla. Hins vegar láta tónlistarmannfræðingar það ekki nægja og 

rannsaka þeir einnig tónlistina út frá mannfræði, félagsfræði, bókmenntum, tungumálum og 

sögu. Þeir gera það í því augnamiði að öðlast djúpan skilning á tónlistinni sem tjáningarformi 
mannsins og leggja mikla áherslu á tónlist sem menningu sem og á sögu tónlistarinnar. 

Greinin er því þverfagleg og blandar saman listum, hugvísindum og félagsvísindum. 

Tónlistarmannfræðingar leggja áherslu á mikilvægi þess að þegar fjölmenningarleg tónlist sé 
kennd sé lögð áhersla á sögu, landafræði, menningu og tónlistarstíl (Myers, 1993; Titon, 

2005).  

Sá heimur sem áður var hægt að skipta niður eftir menningarsvæðum sem hvert og eitt 
hafði sinn sérstaka tónlistarstíl er ekki lengur til staðar. Hnattvæðingin og upplýsingartæknin 
hefur haft gríðarleg áhrif innan tónlistarheimsins, ekki bara í borgum heldur einnig í 

afskekktum þorpum. Í dag er tónlist aðgengileg fyrir alla í gegnum alnetið og auðvelt er að 

nálgast stíla sem eru manni með öllu framandi. Fólksflutningar hafa haft þau áhrif að 
tónlistarstílum hefur verið blandað saman og úr hafa orðið nýir straumar (Titon, 2005). 

Hugtakið heimstónlist varð til með aukinni hnattvæðingu þegar tónlist frá framandi 

menningarheimum varð sett fram sem markaðsvara vegna áhuga fólks á því að uppgötva 
nýja og spennandi tónlist (Schippers, 2009).  

Áhugi tónlistarfólks, tónlistarkennara og tónlistarnemenda á tónlist frá framandi 
menningarheimum hefur aukist mikið. Með því hefur framboð á námskeiðum og náms 

brautum í fjölmenningarlegri tónlist innan háskóla og tónlistarskóla orðið meira. Ástæðan er 

líklega sú að vitundarvakning hefur orðið um mismunandi þjóðerni og menningu. Fólk reynir 

að aðlaga sig heimi sem tekur stöðugum breytingum og þá er gott að grípa til tónlistarinnar 
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því að hún er mikilvægur þáttur menningar. Tónlistin er tákn fyrir lífshætti fólks, 

endurspeglar menningu og fyrir mörgum er hún lífstíll (Titon, 2005).  

Titon (2005) segir að til þess að öðlast skilning á framandi tónlist þurfum við að geta farið 
úr „menningarhýði” (e. cultural skin) okkar. Bakgrunnur hvers og eins hefur áhrif á nálgun og 

skoðanir hans á tónlistinni og þess vegna þarf að læra að horfa á tónlistina frá öðru 

sjónarhorni. Tónlist heimsins á það sameiginlegt að innihalda rytma, takt, laglínu og 
hljómsetningu en framsetning þessara þátta er mjög mismunandi. Innan 

tónlistarmannfræðinnar er lögð áhersla á að tónlist sé meira en að búa til hljóð. Hún kemur 

fólki saman í félagslegri athöfn þar sem það tjáir hugmyndir sínar, hún er flæðandi, 
kraftmikill þáttur menningar. Fólk innan sömu tónlistarmenningar þarf ekki að deila sama 

tungumáli, þjóðerni eða bakgrunni og það þarf ekki að vera sammála um hugmyndir um 

tónlist (Titon, 2005).  

Titon (2005) setur fram fjóra þætti tónlistarmenningar sem eru mjög mismunandi milli 
menningarsamfélaga: 

• Tónlist og hugmyndir um hana:  

Hugmyndir um hvað tónlist sé, hvort hún sé mannleg, guðdómleg eða bæði, hvort hún sé 

slæm eða góð. Svörin við þessum spurningum eru mjög margbreytileg og geta verið 
breytileg yfir tímabil innan ákveðinnar menningar. 

• Fagurfræði tónlistar: 

Hugmyndir um hvaða lag sé fallegt, hvað sé fallegur söngur, hvað hljómi vel í eyrum, 
hvernig tónlistarmenn eigi að klæða sig, hversu langt tónlistaratriðið eigi að vera. 

• Samhengi tónlistar:  

Hvenær tónlist eigi að vera flutt, hversu oft, við hvaða tilefni. Fólk tengir tónlist við 

mismunandi athafnir.  

• Saga tónlistar: 

Hugmyndir um af hverju tónlist fólks í heiminum er svona mismunandi, hvernig hún 

breytist í tíma og rúmi, hvort hún viðhaldist eða breytist og þá hvernig. Hvernig tónlist 

fortíðarinnar var, hvernig tónlist framtíðarinnar verður.  

 

4.1 Fjölmenningarleg tónlistarkennsla  
Fjölmenningarleg tónlistarkennsla vinnur að því að fagna menningarlegum fjölbreytileika 

með því að vinna með námsskrá sem endurspeglar fjölbreytta menningar- og þjóðfélagshópa 

í gegnum söng, kórsöng, hljóðfæraleik og hlustun (Anderson og Campell, 2010; Legette, 
2003). Byggt er á því að nota fjölbreytta tónlistarstíla frá mismunandi menningarsamfélögum 
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með það að leiðarljósi að kynna fyrir nemendum margbreytileika tónlistar í heiminum. Hún 

vinnur einnig að því að notuð séu önnur listform og samþætting við samfélagsfræði. Notast 

er við sögusagnir, dans, leikræna tjáningu, brúðuleikhús og fleira.  

Anderson og Campell (2010) segja að markmið fjölmenningarlegrar tónlistarkennslu sé að 

nemendur þrói með sér skilning á menningarlegum fjölbreytileika í víðum skilningi og 

hæfileika í að hugsa hlutina út frá alþjóðlegu sjónarhorni. Jafnframt er markmiðið að 
nemendur öðlist skilning á tónlist sem alþjóðlegu fyrirbæri sem inniheldur mismunandi 

tónlistarhefðir sem byggðar eru á ólíkum hugmyndum en eiga þó allar við rök að styðjast. 

Námsskrá tónlistar skal endurspegla menningarlegan fjölbreytileika heimsins og 
samfélagsins. Samkvæmt Anderson og Campell er vinna í gegnum tónlist kjörin til þess að 

innleiða fimm víddir fjölmenningarlegrar kennslu sem Banks (2010b) setur fram í kenningum 

sínum; inntak námsefnis, ferli uppbyggingu þekkingar, að vinna gegn fordómum, menntun 

sem stuðlar að jöfnuð og réttlæti, eflandi skólamenningu (Anderson og Campell, 2010). Í 
Bandaríkjunum hefur orðið vakning hjá tónlistar- og tónmenntakennurum í 

fjölmenningarlegum kennsluháttum og eftirspurnin eftir fjölmenningarlegu kennsluefni eykst 
stöðugt. Tónmenntakennarar reyna gjarnan í samvinnu við umsjónarkennara að innleiða 
fjölmenningarlega tónlistarstíla. Samspil og danshópar með fjölmenningarlegu ívafi þar sem 

unnið er með fjölbreytta stíla og hljóðfæri s.s. marimba, trommur og slagverk verða sífellt 

algengari innan skólanna í landinu (Anderson og Campell, 2010). Á Íslandi er starfandi 
samspilshópurinn Barafu marimba á unglingastigi í Þingeyrarskóla í Dalvík sem hefur komið 

fram á afrískum tónlistarhátíðum hér á landi og ferðast til Svíþjóðar til þess að taka þátt í 
alþjóðlegum marimba vinnubúðum (Fréttir úr Þingeyjarsýslu, 09.05.2017).  

Kostir fjölmenningarlegrar tónlistarkennslu eru margþættir samkvæmt Anderson og 
Campell (2010): 

• Þegar nemendur fá kynningu á hversu fjölbreyttur hljóð- og tónlistarheimurinn er 
verður tónlistarleg „litapaletta“ þeirra litríkari. Því fyrr sem börn fá að kynnast 
fjölbreyttum hljóðheimi því opnari verða þau fyrir honum.  

• Nemendur öðlast skilning á því að allir tónlistarstílar eru margbrotnir og háþróaðir og 
að engin stíll er yfir annan hafinn. Þannig er vikið frá þeirri úreltu hugmynd að vestræn 
klassísk tónlist standi öðrum stílum framar. 

• Nemendur fá að prófa sig áfram og uppgötva mismunandi leiðir í 
tónlistaruppbyggingu. Þetta er þáttur sem hefur í för með sér mikla ávinninga fyrir 
börn því að hann byggist á því að reglurnar eru ólíkar í mismunandi stílum og það sem 
væri í raun að „brjóta reglurnar” í ákveðnum stíl er jafnvel eitthvað sem er viðeigandi í 
öðrum. Nótnaskrift og reglur vestrænnar tónlistar eiga oft ekki við í tónlistarstílum frá 
framandi menningarheimum.  
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• Með því að læra um fjölbreytta tónlistarstíla þróa nemendur með sér tónlistarlegan 
sveigjanleika, þau verða „fjöl-músíkölsk“ (e. polymusical). Þau efla hæfni sína í 
flutningi, hlustun og læra að meta ólíka stíla. Þau öðlast færni í að læra og spila ólíka 
stíla og verða opnari og ólíklegri til þess að dæma nýjan stíl án þess að reyna að skilja 
hann áður. Með því að skoða framandi stíla verða nemendur einnig meðvitaðri um 
tónlistarstíla eigin menningar og fara að sýna þeim aukin áhuga.  

 

Þegar fjölmenningarleg tónlist er notuð í tónlistarkennslu er gjarnan unnið svipað með hana 
og þegar unnið er með popp, rokk eða jazz tónlist. Áhersla er á að spila eftir eyranu, 

samvinnu og óformlegar kennsluaðferðir. Fjölmenningarleg tónlistarkennsla hjálpar 

nemendum að finna sig innan tónlistarheimsins og að öðlast skilning á því að þörfin fyrir 
tónlistarsköpun finnist innan fjölbreyttra menningarhópa. Menningarleg fjölbreytni í 

tónlistarkennslu getur verið gagnlegt verkfæri til samfélagsumbóta. Hún eflir samfélagslega 

vitund nemenda og færni í því að líta á samfélagið gagnrýnum augum (Higgins, 2012). 

 

4.2 Að byggja upp námskrá í fjölmenningarlegri tónlist 
Í fjölmenningarlegri tónlistarkennslu er kjörið að vinna með söng, hlustun, hljóðfæraleik, 

spuna, hreyfingu og dans. Kjörið er einnig að samþætta með myndlistarkennurum og vinna 

með listir frá ákveðnum menningarsvæðum. Einnig er hægt að vinna með danskennara sem 
getur jafnvel gefið innsýn í danstíla svæðisins. Umsjónarkennarar geta auðveldlega gert 

kennsluna meira lifandi og raunverulega með því að samþætta samfélagsfræði og 
tungumálakennslu við listgreinar með því að nota sögur, ljóð, leiklist, tónlist, kvikmyndir og 

myndbönd (Anderson og Campell, 2010).  

Anderson og Campell (2010) benda á leiðir til þess að byggja upp námskrá í 

fjölmenningarlegri tónlist: 

• Hugtök tónlistar: Að kenna nemendum um mismunandi hugtök og stíla og láta 
nemendur vinna verkefni þar sem þeir flokka hugtökin eftir stílum, hægt er að búa til 
plaggöt eða töflur. Þannig sjá þau andstæður og líkindi í mismunandi stílum. 

• Leiðbeind hlustun: Að hlusta og horfa á tónlist frá fjölbreyttum menningarheimum og 
að leiðbeina nemendum í að hlusta eftir ákveðnum þáttum. Kjörið er að fá í heimsókn 
tónlistarmann sem spilar framandi tónlistarstíl eða að sækja viðburð.  

• Samþætting: Þegar unnið er með fjölmenningarlega tónlist er mikilvægt að nemendur 
fái sem víðasta kynningu á menningunni. Þannig þróa þau með sér skilning og 
umburðarlyndi gagnvart öðru fólki. Nemendur njóta þess að læra um fjölbreytileika 
fólks í heiminum með því að fá kynningu á mismunandi hefðum í gegnum handverk, 
myndlist, bókmenntir, dans og tónlist.  
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• Flutningur: Að láta nemendur syngja, spila og dansa lög frá fjölbreyttum 
menningarheimum. Með því að kenna börnunum að syngja lag á upprunalegu 
tungumáli tengja þau betur við menninguna. Börn eiga auðvelt með að læra ólík 
tungumál og njóta þess að læra ný orð. Kjörið er að leyfa nemendum að spila á 
hljóðfæri frá öðrum menningarheimum. Það eru gjarnan til eftirlíkingar af 
upprunalegum hljóðfærum en annars er oft hægt að búa til hljóðfæri með nemendum. 
Í gegnum dans þróa börn með sér skilning á rytma og formi. Með því að leyfa 
börnunum að finna fyrir tónlistinni í gengum hreyfingu ýtir það undir skilning á 
tónlistinni.  

 

Greinin Multicultural music education; attitudes, values, and practices of public school 
music teachers segir frá rannsókn Roy M. Legette (2003) á tónmenntakennurum í 

almenningsskólum í Bandaríkjunum. Rannsóknarefnið var fjölmenningarleg 

tónmenntakennsla og viðhorf tónmenntakennara til hennar. Í greininni kemur fram að það 
sem hindri tónmenntakennara aðallega í að nota fjölmenningarlega kennsluhætti sé 

vanþekking á hugmyndafræðinni. Jafnframt að tónmenntakennarar séu gjarnan fastir í 

gömlum vana og vanti innri hvatningu til þess að innleiða nýja kennsluhætti. Samkvæmt 
niðurstöðum rannsóknarinnar fannst 99% kennaranna að fjölmenningarleg tónlist ætti að 

vera notuð í tónmenntarkennslu. Sem ástæðu nefndu flestir kynningu og aukin skilning á 

öðrum menningarheimum, aukna virðingu fyrir öðrum og minni fordóma. Flestir þátttakenda 

eða 96% leið vel með að notast við fjölmenningarlega tónlist í kennslu og töldu sig sjálfa vera 

nægilega færa til þess. Meirihluti þátttakenda hafði hins vegar ekki fengið mikla þjálfun í því 
að kenna fjölmenningarlega tónlist (Legette, 2003). 

4.3 Áskoranir fjölmenningarlegrar tónlistarkennslu 
Margir tónlistar- og tónmenntakennarar hafa lært tónlist á vestrænan hátt, þ.e. þeir hafa 

lært hljóðfæraleik og/eða söng út frá klassískri evrópskri hugmyndafræði. Þar er sungið og 
spilað eftir nótum og reynt að líkja á sem bestan hátt eftir upprunalegu verki. Þessir kennarar 

eiga það til að líta á tónlist sem staðlað form frekar en að einblína á flæðið í ólíkum 
menningarhefðum tónlistar (Morton, 2010).  

Umbótahreyfingin frá 1960 –1970 hafði sín áhrif innan tónlistarkennslu og unnið hefur 

verið að umbótum í skólanámskrám tónlistarkennslu síðan með því að víkka tónlistarlega 

námsskrá skólanna. Það sem virðist þó enn vera ábótavant er að leggja meiri áherslu á 
fjölmenningarlega tónlist í tónlistarkennararnámi (Abeles, 2010). Morton (2010) segir að að 

tónlistarkennarar virðast átta sig á mikilvægi fjölmenningarlegrar tónlistarkennslu og þess að 

hrista upp í vestrænni skólanámskrá. Hinsvegar hafi þeir áhyggjur af því að þeir hafi ekki 

viðeigandi menntun og þjálfun til þess að kenna fjölmenningarlega tónlist. Hún segir 
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jafnframt að námskeið í fjölmenningarlegum tónlistarstílum og/eða kennsluefni séu gjarnan 

undir áhrifum „tónlistarlegrar ferðamennsku“, og að staðalímyndir og kynþáttafordómar séu 

stundum sýnilegir í efninu. Hún segir of mikla áherslu vera á fagurfræði tónlistarinnar og að 
það vanti meiri áherslu á félagslega þáttinn. Jafnframt segir hún að þó svo að 

fjölmenningarleg tónlistarkennsla víkki tónlistarheim nemenda þá vinni hún ekki endilega að 

því markmiði að nemendur íhugi félagslegt jafnrétti og samfélagslega stöðu fólks. Með meiri 
áherslu á samþættingu fjölmenningarlegrar tónlistar og samfélagsfræða megi aftur á móti 

bæta úr þessu. Lamb (2010) er sammála því að of lítil áhersla sé á að kenna nemendum um 

félagslegt jafnrétti með tónlistarkennslu. Hún segir tónlistarkennslu vera kjörna til þess að 

taka á þáttum eins fordómum, kynþáttahatri, fræða um menningarlegan fjölbreytileika og 
efla gagnrýna hugsun.  

Morton (2010) segir að það sem vanti gjarnan í fjölmenningarlegri tónlistarkennslu sé að 

kennslan ýti undir þvermenningarlegan skilning og gagnrýna umræðu. Hún leggur áherslu á 
að nótnaskrift sé vestræn uppfinning og eigi ekki við marga framandi tónlistarstíla. Hún 

viðurkennir að án nótnaskriftar hefði tónlist ekki varðveist í gegnum söguna og gerir ekki lítið 
úr mikilvægi tónlistarlegs læsis, þ.e. að læra að lesa og skrifa nótur. Hún segir hins vegar að 
áherslan sé of mikil á þessa þætti og að víkja þurfi frá því að reyna að skrifa framandi tónlist 

niður með nótum. Slíkt ýti undir forystu vestrænnar menntunar og tali gegn hugmyndafræði 

fjölmenningarlegrar kennslu. Með nútíma tækni er hægt að nálgast allskyns upptökur og 
leggur hún áherslu á að munnleg varðveisla tónlistar sé jafn mikilvæg og að leggja eigi meiri 

áherslu á að nemendur læri lög með hlustun. Þannig geti nemendur öðlast færni í 
tónlistarlegu læsi í víðum skilningi. Hún segir jafnframt að skiljanlega þurfi að notast við þau 

hljóðfæri sem eru til staðar í skólastofunni þó svo að þau séu ekki upprunaleg fyrir 
viðkomandi stíl. En að passa þurfi að það sé ákveðið samræmi, t.d. sé óviðeigandi að kenna 

nemendum að spila tónlist Navajo frumbyggja Bandaríkjanna á Orff hljóðfæri þar sem tónlist 

þeirra byggist á notkun raddarinnar. 

 

4.4 Ávinningur tónlistar og annarra listgreina  
Listir eru órjúfanlegur hluti menningar og tjáningu einstaklingsins á umhverfinu. Innan 

skólans eru sagðar sögur úr hinum alþjóðlega heimi í gegnum talmál, myndlist, dans, ljóð og 

tónlist. Þegar sögurnar eru sagðar þarf að nálgast þær af varkárni og virðingu til þess að 

heiðra margbrotið eðli viðkomandi menningar. Það eru margar leiðir, ein af þeim er að fá 
foreldra til að taka þátt og kenna börnunum lag, dans eða koma með listaverk frá þeirra 

landi. Listin er holdgervingur menningar og tungumálið tjáir menninguna. Listir og 
tungumálið eru þannig tákn fyrir hugmyndir, tilfinningar og sögu mannlegrar menningar. 
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Tónlist hefur í gegnum mannkynssöguna verið stór hluti menningarsamfélaga og gjarnan 

verið notuð til þess að tjá hrakningar, erfiðleika og/eða ástríðu. Hún getur þannig 

endurspeglað sögu samfélagshópa (Goldberg, 2012). 

Merryl Goldberg (2012, bls. 22-24) setur fram í bók sinni Art Integration: A Methodology 
for Learning átta atriði sem endurspegla hlutverk listgreina (í þýðingu höfundar).  

• Listir eru vettvangur fyrir tjáningu og afla börnum ólíka möguleika til náms. Þær gefa 
nemendum sem læra betur í gegnum sjón, hreyfiskyn eða heyrn, frelsi til þess að 
koma skilning sínum á framfæri.  

• Listir gefa tvítyngdum nemendum eða nemendum sem hafa lítið vald á ríkjandi 
tungumáli tækifæri til tjáningar. Í gegnum listir geta þeir tjáð hugmyndir sínar og 
skilning án þess að treysta á tungumálið.  

• Listir opna vettvang fyrir nám án aðgreiningar og afburða nemendur. Þær gefa 
nemendum með sérþarfir tækifæri til þess að vera samstíga samnemendum sínum. 

• Listir gefa tækifæri til uppbyggingu sjálfsmyndar. Þegar unnið er í gegnum listir hefur 
það jákvæð áhrif á sjálfsmynd nemenda. Þeir njóta námsins betur og það ýtir undir 
velgengni í námi.  

• Listir styðja við samvinnu ólíkra hópa. Þær ýta undir jafnrétti vegna þess að nemendur 
geta unnið saman og deilt þekkingu sinni. Þær ýta undir umburðarlyndi með því að 
gefa tækifæri til samvinnu þar sem nemendur af ólíkum bakgrunni vinna saman í sátt 
og samlyndi.  

• Listir efla nemendur og kennara. Með því að deila listaverki með hvor öðrum fá 
nemendur tilfinningu fyrir sjálfum sér og samnemendum. Þeir öðlast einnig virðingu 
og aðdáun samnemenda. Í gegnum þá reynslu eflist sjálfstraust og ábyrgð á eigin 
námi. Í gegnum vinnu við listir efla þeir sjálfstæði og sjálfsaga. 

• Vinna við listir dýpkar meðvitund kennarans á hæfileikum og getu nemenda og gefur 
möguleika á óhefðbundnu námsmati. Nemendur sem jafnvel eru ekki sterkir bóklega 
eða sýna erfiða hegðun innan kennslustofunnar geta blómstrað þegar þeir fá tækifæri 
til þess að vinna með listir. Þannig öðlast kennari betri sýn á heildargetu nemandans.  

• Listir gefa tækifæri til þess að kenna börnum um fjölbreytta menningarheima og 
endurspegla margbrotið eðli náms og kennslu. Þær gefa nemendum verkfæri til að 
öðlast skilning á menningu sem er ólík þeirra eigin. Þegar listir frá öðrum 
menningarheimum eru notaðar í kennslu þá kynna þær raddir, myndir, tilfinningar og 
hugmyndir viðkomandi menningar á trúverðugan hátt. Þær gera námið áþreifanlegra 
og raunverulegra. Þær varpa ljósi á þá baráttu, afrek, fögnuð og margbrotið eðli sem 
felst í því að lifa saman í fjölbreyttu alþjóðlegu samfélagi.  

 

Í bókinni Valuing music in education fer Resta (2017) yfir fræði kennslufræðingsins 
Charles Bruner Fowler sem var talsmaður tónlistarkennslu og ávinninga hennar. Þar segir að 
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tónlist hafi þá getu að geta breytt lífi barna og samfélaga til hins betra og hún sé 

nauðsynlegur hluti menntunar barna í grunnskólum. Tónlist er fyrir alla og ætti að vera fyrir 

alla óháð stétt, tónlistarlegum bakgrunni eða hæfileikum. Listir ýta einnig undir 
grundvallarfærni sem nýtist í öllu námi, undirbúning fyrir atvinnulífið og samfélagslega færni. 

Þær hjálpa einstaklingnum að túlka margskonar lífsreynslu, að byggja upp sjálfsmynd og efla 

þroska (Resta, 2017). Hanley (2010) bendir á að börn séu virk og forvitin í eðli sínu og noti 
ferli sköpunar til þess að kanna eigin heim og annarra. Athafnir sem eru í eðli sínu 

lýðræðislegar, innihalda samræðu og taka á tilfinningum örva sköpun og forvitni nemenda og 

efla gagnrýna hugsun þeirra. Listgreinar eru því tilvaldar til þess að innleiða fjölmenningalega 

kennslu því að þær byggjast á ímyndun, sköpun, gagnrýnni hugsun og menningu. 

 

4.5 Tónlist sem lykill að framandi heimi  
Saga menningarhópa er oft undanskilin í kennslu innan skóla og samfélaga. Þjóðtónlist býður 

upp á mikla möguleika á tjáningu og tengir fólk saman fólk af ólíkum menningarlegum 

rótum. Hún felur í sér venjur, hefðir og siði sérhverrar menningar og tengir saman fylgjendur 
hennar og eflir sjálfsvitund þeirra. Það er mikilvægt að öll börn fái innsýn í tónlist sem tengist 

þeirra menningu og bakgrunni. Það sem er líkt og ólíkt frá einum menningarsamfélagi til 

annars endurspeglast í þjóðtónlist. Í gegnum ólíka söngstíla, gospel, sönghópa frá Ghana, 
keltneskan söng og Cajun ballöður frá Louisiana má heyra hversu breytt tónsvið 

mannsraddarinnar er og hversu margir möguleikar eru í tjáningu raddarinnar. 

Mannfræðingurinn Bess Lomax Hawes segir að menntun eigi að víkka sjóndeildarhring barna 
og kenna þeim um eigin menningu. Hann segir að tónmenntakennaramenntun ætti að 
innihalda námskeið í þjóðtónlist til þess að kennarar fái innsýn í fjölbreyttar leiðir til 

hljóðsköpunar (Resta, 2017). 

 

4.6 Íslenskt kennsluefni í tónmennt með áherslu á fjölmenningarlega tónlist 
Samkvæmt rannsókn Helgu Rutar Guðmundsdóttur (2013) er mikill skortur á íslensku 

námsefni í tónmennt. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu þó að tónmenntakennarar láta 

skort á íslensku námsefni í tónmennt ekki trufla sig. Söngbækur eru það sem er mest notast 

við en annars notast tónmenntakennarar við það efni sem til er, skapa sitt eigið efni, leita 

hugmynda í erlendum kennslubókum eða á Internetinu. Eftirspurnin eftir fjölmenningarlegu 
kennsluefni í tónmennt verður sífellt meiri í heiminum og hafa námsgagnastofnanir reynt að 

mæta henni. Kennarar hafa í samstarfi við tónlistarmenn úr fjölbreyttum 
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menningarsamfélögum búið til kennsluefni og upptökur. Hugmyndafræði Orff Schulwerk1 og 

Kodály2 tekur tillit til menningarlegs fjölbreytileika og er unnið stöðugt að því að auka þær 

áherslur í kennsluefni og á námskeiðum sem byggjast á þeim fræðum (Anderson og Campell, 
2010).  

Úrval af íslensku námsefni í tónmennt sem leggur áherslu á fjölmenningarlega tónlist er 

ekki mikið, en þó hafa nokkrar námsbækur með tónlist frá öðrum menningarheimum verið 
gefnar út. Í bókinni Tónlist og Afríka er lögð áhersla á yngsta stig grunnskóla og einkum 3. og 

4. bekk. Áherslan er á tónlist frá Afríku sunnan Sahara. Unnið er eftir þemum s.s. hermisöng, 

keðjusöng, afrískum takthljóðfærum, afrískum tónlistarmönnum, hreyfingarleikjum og dansi. 
Bókin inniheldur lög frá mörgum löndum Afríku og fer létt í hefðir tengdar tónlistinni (Helga 

Vilborg Sigurjónsdóttir og Ólafur Scram, 2014). Bókin Dægurspor, er um dægurlagatónlist og 

inniheldur kafla um kúbverska tónlist og argentínskan tangó (Pétur Hafþór Jónsson, 2007). 

Bókin Hljóðspor fjallar um sögu dægurlagatónlistar og byrjar á kafla um vestur –afríska 
tónlist og leggur áherslu þrælahaldið og áhrif tónlistararfleiðar þeirra á dægurlagatónlist til 

dagsins í dag (Pétur Hafþór Jónsson, 2017). Bókin Það er gaman að hlusta á framandi tónlist 
er líklegast sú námsbók sem er mest fjölmenningarleg en í henni er farið í tónlist ólíkra 
menningarsvæða. Bókin inniheldur lýsingar og myndir af framandi hljóðfærum, ólíka tónstiga 

og raddbeitingu. Tekin eru fyrir lög frá Laos, Tælandi, Kóreu, indíánatónlist Norður–Ameríku, 

Kenía og Ghana. Einnig inniheldur bókin stutt ævintýri eða frásagnir um hefðir í tengslum við 
lögin (Soffía Vagnsdóttir, 2001).  

Af þessum námsbókum fer Það er gaman að hlusta á framandi tónlist ítarlegast í hefðir 

og sögu bak við tónlistina ásamt því að kenna lög frá viðkomandi svæðum. Bókin Tónlist og 
Afríka fylgir fast þar á eftir. Bækurnar Hljóðspor og Dægurspor einblína meira á söguna bak 
við tónlistarhefðir þrælanna frá Afríku, Kúbu og argentínskan tangó.  

Nýlega tóku nokkrir íslenskir tónmenntakennarar þátt í því að búa til norrænt námsefni í 
tónmennt í samstarfi við aðra tónmenntakennara á Norðurlöndum. Námsefnið er 

aðgengilegt á heimasíðu á Internetinu og inniheldur efni frá Íslandi, Danmörku, Svíþjóð, 

Finnlandi, Noregi, Færeyjum og Grænlandi. Heimasíðan er mjög áhugaverð að því leyti að 

hún inniheldur upplýsingar um hvert land, landfræðilegar upplýsingar en einnig um sögu, 

menningu og tónlistarhefðir. Frá hverju landi eru síðan nokkur lög og með hverju lagi fylgja 

nótur, upplýsingar um lagið, m.a. um framburð, kennsluhugmyndir, spunahugmyndir, 

                                                             
1 Orff Schulwerk er hugmyndafræði fyrir tónmenntakennslu þar sem lögð er áhersla á hryn- og spunavinnu, 
hreyfingu, talmál og leik (Goodkin, 2002).  
2 Kodály aðferðin er hugmyndafræði fyrir tónmenntakennslu sem byggist á því að þjálfa hæfni í tónlist og söng 
og kenna nótnalestur og skrift. Hún leggur áherslu á solfa kerfið (Organization of American Kodaly educators, 
e.d.) 
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hugmyndir af hreyfingu og/eða dansi við lagið og myndband þar sem lagið er sungið (Nordic 

sounds, e.d.).  

Með þeim fræðum sem hér hefur verið greint frá vil ég sýna fram á mikilvægi þess að 
kennarar vinni eftir fjölmenningarlegum áherslum innan tónmenntastofunnar. Annars vegar 

til að viðurkenna og heiðra menningar- og þjóðernislegan bakgrunn erlendra nemenda og 

þannig efla sjálfsvitund þeirra. Hins vegar til þess að efla umburðarlyndi, skilning, virðingu og 
áhuga nemenda á mismunandi menningarhópum og fjölmenningarlegri tónlist. 
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5 Framkvæmd rannsóknar 

Eigindleg aðferðarfræði byggist á þeirri hugmynd að skýra félagsleg samskipti og fyrirbæri. 
Það er gert með því að rannsaka fyrirbærið í eðlilegu umhverfi þátttakandans. Rannsakendur 

sem beita eigindlegum aðferðum halda því fram að tölulegar mælingar á félagslegum 

fyrirbærum nái ekki að endurspegla raunveruleikann og geti í raun eingöngu skýrt  lítinn 

hluta hans (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Eftirfarandi rannsókn er byggð á hugmyndafræði 

fyrirbærafræðinnar, þar sem sóst er eftir því að fá innsýn og túlka reynslu einstaklinga af 

tilteknu fyrirbæri (Lichtman, 2013). Markmið rannsókna sem byggjast á fyrirbærafræði er að 

alhæfa aldrei heldur ná sem dýpstri þekkingu á fyrirbærinu og þannig auka skilning á því 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Algengt er að notast sé við viðtöl í eigindlegum rannsóknum, með þeim er reynt að afla 

upplýsinga um hvernig ákveðin hópur skynjar ákveðið fyrirbæri eða reynslu. Áherslan er á að 
fá eins góða innsýn og hægt er á reynslu einstaklingsins og greina frá henni út frá sjónarhorni 

viðmælandans (Silverman, 2013). Þegar notuð eru hálfopin viðtöl eru unnið út frá 

viðtalsramma með hálfopnum spurningum. Sami ramminn er notaður fyrir alla þátttakendur. 
Viðmælendur svara spurningunum með eigin orðum en til þess að ná sem dýpstri þekkingu 

spyr rannsakandi nánar út í viss atriði og leiðir þannig viðmælendur áfram í gegnum viðtalið 

(Lichtman, 2013). Þegar tekin eru viðtöl er mikilvægt að velja staðsetninguna vel. Æskilegt er 
að hitta viðmælanda á stað þar sem hann er á heimavelli og upplifir sig öruggan. Gæta þarf 

að því að truflun sé í lágmarki til þess að viðmælandi geti svarað spurningum af einbeitingu 

(Lichtman, 2013). 

Rannsóknin sem hér um ræðir byggist á hálfopnum viðtölum við starfandi 
tónmenntakennara. Ég studdist við viðtalsramma og spurði nánar út í einstök atriði. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu íslenskra tónmenntakennara af 

fjölmenningarlegri kennslu og notkun fjölmenningarlegrar tónlistar í tónmenntastofunni. 
Meginmarkmiðið var að öðlast innsýn í kennsluhætti, viðhorf kennaranna, kanna notkun á 

kennsluefni og hvort og hvernig tónmenntakennarar noti fjölmenningarlega tónlist í sinni 

kennslu. Jafnframt er markmið mitt að varpa ljósi á hver ávinningur slíkrar kennslu sé fyrir 
nemendur af íslenskum og erlendum uppruna að mati kennaranna. Ég fylgi leiðbeiningum 

fyrirfærafræðinnar um að alhæfa ekki um viðfangsefnið heldur að öðlast sem dýpsta 

þekkingu á efninu.  

Við val á þátttakendum notaðist ég við hentugleika- og markmiðsúrtak. Með 

hentugleikaúrtaki eru þátttakendur valdnir eftir hentugleika og eftir því hversu auðvelt er að 

ná í þá. Með markmiðsúrtaki er úrtak valið eftir markmiðum rannsóknarinnar (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Ég leitaði bæði til tónmenntakennara sem ég vissi af 
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og ráðfærði mig við Helgu Rut Guðmundsdóttur leiðbeinanda minn og dósent í tónmennt við 

Menntavísindasvið og hún benti mér á nokkra tónmenntakennara til viðbótar. Ég sendi 

þátttakendum tölvupóst, kynnti mig og erindi mitt. Þeir voru allir tilbúnir til þátttöku í 
rannsókninni og við skiplögðum okkar mót. 

5.1 Þátttakendur  
Þátttakendur í rannsókninni voru fimm tónmenntakennarar. Fjórir þeirra voru starfandi í 

grunnskólum í Reykjavík og einn í grunnskóla á landsbyggðinni. Tveir af viðmælendum mínu 

voru karlkyns og þrír kvenkyns. Reynsla þeirra sem tónmenntakennarar spannaði 6–20 ár. 
Fjórir kennaranna luku B.Ed. kennaraprófi frá Kennaraháskóla Íslands með tónlist sem 

kjörsvið og einn kennaranna lauk tónmenntakennaraprófi frá Tónlistarskólanum í Reykjavík. 

Tveir kennaranna hafa lært Orff Schulwerk kennslufræði, einn lauk framhaldsnámi í þeim 

fræðum en annar kennari sótti námskeið. Einn kennari lauk diplómanámi í hljóðvinnslu 
erlendis og annar kennari lauk diplómanámi í tónlist við kennaraháskóla erlendis. 

Kennararnir sjá allir um tónmenntakennslu innan sinna skóla í sérútbúnum 
tónmenntastofum. Tónmenntastofurnar voru allar vel útbúnar hljóðfærum en ein stofan 
hafði einnig tölvuaðstöðu fyrir nemendur. Annar skóli hafði sérútbúið herbergi með allskyns 

græjum fyrir nemendur til tónlistarsköpunar og æfinga. Aldursbil nemenda sem 

þátttakendur kenndu var 5–12 ára. 

5.2 Gagnasöfnun  
Viðtölin fimm voru öll tekin innan skólanna sem viðmælendur starfa við. Þrjú viðtalanna voru 
tekin innan tónmenntastofunnar, eitt var tekið í undirbúningsherbergi kennara og eitt í litlu 
lokuðu rými á kennarastofu skólans. Ég lét viðmælendur skrifa undir upplýst samþykki þar 

sem greint var frá tilgangi rannsóknarinnar. Ég tilgreindi að þeim væri frjálst að hætta 
þátttöku hvenær sem er og bað þá um leyfi fyrir upptöku viðtalsins. Eftir viðtölin afritaði ég 

þau orð frá orði. Eftirvinna fólst síðan í að greina þemu sem komu upp í viðtölunum. Í 

eigindlegum viðtalsrannsóknum er lögð mikil áhersla á að viðtölin séu vel afrituð orð frá orði 
svo að rannsakandi nái að fanga smáatriði og öðlist þannig sem dýpstan skilning á 

viðfangsefninu (Silverman, 2013).   

5.3 Réttmæti rannsóknar og siðferðisleg atriði  
Þegar tekin eru viðtöl er alltaf hætta á því að viðmælendur setji sig í stellingar og að svör gefi 
jafnvel ekki alveg réttmæta mynd af raunveruleikanum (Lichtman, 2013). Ég tók eftir því 

þegar ég hafði samband við viðmælendur þá afsökuðu sumir sig og sögðust ekki mikið vinna 



 

40 

með fjölmenningu. Ég útskýrði fyrir þeim að markmiðið væri ekki að tala eingöngu við 

kennara sem ynnu með fjölmenningu heldur að fá sem víðasta sýn á reynslu kennara.  

Í upplýstu samþykki felst kynning á tilgangi rannsóknarinnar þ.e.a.s.hvernig hún skuli fara 
fram og hvernig farið verði með upplýsingar. Mikilvægt er að gera þátttakendum grein fyrir 

því að þátttaka sé þeirra val og að þeir hafi rétt á því að hætta þátttöku hvenær sem er 

(Lichtman, 2013). Eins og áður segir greindi ég þátttakendum frá tilgangi rannsóknarinnar í 
tölvupósti áður en ég hitti þá. Fyrir hvert viðtal lét ég þátttakendur skrifa undir upplýst 

samþykki þar sem fram kom tilgangur rannsóknarinnar, hverjir myndu meðhöndla 

upplýsingarnar, að upptökum yrði eytt eftir notkun og að hvorki væri hægt að rekja nöfn 
þeirra né skólanna í niðurstöðum rannsóknarinnar. Þar sem rannsóknarefnið tekur ekki á 

siðferðislega viðkvæmu efni og var gert með upplýstu samþykki fullorðinna einstaklinga þótti 

ekki þörf á því að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar. 
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6 Niðurstöður  

Í þessum kafla greini ég frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Þær eru byggðar á svörum 
þátttakendanna í viðtölunum fimm. Kaflarnir eru nefndir eftir fjórum yfirþemum sem ég 

greindi í viðtölunum, þau eru áherslur í kennslu, fjölmenning, kennsluefni og samþætting. 

Innan hvers kafla (yfirþemum) eru undirþemu. Í kaflanum um áherslur í kennslu er þannig 

farið í ávinninga og áskoranir tónmenntakennslu og áhugasvið nemenda. Í kaflanum um 

fjölmenningu er skoðað hvort og hvernig þátttakendur notist við fjölmenningarlega tónlist í 

kennslu, hvort þeir kenni nemendum dans og hvort eitthvað sé í þeirra bakgrunni sem hafi 

hvatt þá til þess að nota fjölmenningarlega tónlist. Að lokum er fjallað um hvaða áskoranir og 

ávinninga fjölmenningarleg tónlistarkennsla hafi í för með sér að mati viðmælenda minna. 

Næsti kafli fjallar um kennsluefni en þar segi ég frá hvaða námsefni tónmenntakennararnir 

nýta aðallega í sinni kennslu og hvaða námsefni þeir styðjast við til þess að kenna 

fjölmenningarlega tónlist. Lokakaflinn fjallar um samþættingu, hvort kennararnir notist við 
samþættingu við aðrar námsgreinar í sinni kennslu annars vegar og hins vegar í samstarfi við 

aðra kennara. 

6.1 Áherslur í kennslu 
Þessi kafli fjallar um áherslur þátttakenda í kennslu þ.e.a.s. um hvaða ávinning þeir stefna að 
með kennslunni, hvaða áskorunum þeir mæta í tónmenntakennslu og hvaða þáttum 

nemendur hafi mesta ánægju af, að þeirra mati. 

Einn viðmælenda sagðist leggja mikla áherslu á að kenna börnunum ákveðna siði í 
gegnum kennsluna, s.s. mikilvægi þess að vinna saman sem hópur, að nemendur beri 
virðingu fyrir hvert öðru og læri muninn á réttu og röngu. Hann nefndi að það sé svo margt 

annað en tónlist sem þjálfist í tónmenntatímum. Það þarf að bíða og hafa þögn meðan aðrir 

spila eða syngja sem krefst sjálfsstjórnar. Aðaláhersla hans í kennslu er söngur og hann 
vinnur mikið með íslensk sönglög eða erlend lög með íslenskum texta. Hann reynir að gera 

sönginn áhugaverðan og góða upplifun fyrir nemendur með því að vinna t.d. með 

óskalagastund í lok tímans. Hann sagðist ekki notast mikið við hljóðfæri vegna þess að 
hóparnir væru of stórir og það væri of mikil vinna. Annar viðmælandi nefndi einnig að 

hóparnir væru of stórir og það bitni á vinnunni, það væri erfiðara að vinna með sköpun, 

hljóðfæraleik og innleiða ný verkefni vegna þessa.  

Skapandi starf 

Einn kennararanna er með minni hópa í listasmiðju og reynir þá að nýta tækifærið og vinna 

með hljóðfæri og sköpun. Annar viðmælandi leggur mikla áherslu á skapandi starf í 
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tónmennt. Hann segist alltaf vera opin fyrir breytingum og að hann skipuleggi ekki of mikið. 

Hann vinnur í lotum með hljóðfæri, söng, hreyfingu og spuna. Áherslan er á að nemendur 

spili útsetningar og spinni á hljóðfæri. Hann lætur nemendur einnig búa til óhefðbundin verk 
úr hljóðgjöfum og syngja mikið og þjálfar framburð og texta í gegnum sönginn.  

Hljóðfæraleikur 

Tveir kennaranna vinna gjarnan eftir hugmyndafræði Orff Schulwerk en hjá einum þeirra er 
kennslan að mestu byggð upp á þeirri nálgun. Þá er áhersla á tungumál, rytmaleiki, að koma 

rytma yfir á hljóðfæri og slagverksrytma yfir í tóna. Þá er einnig mikið unnið með samspil og 

hljómsveitir. Einn viðmælenda segir að nemendur séu að sjálfsögðu misfærir á hljóðfærin en 
stafspilið sé sameiningartáknið. Í gegnum það læra þau að njóta samhljóms, að skilja, spila og 

útsetja tónlist. Hinn kennarinn vinnur mest með hljóðfæraleik í kennslu en lítið með söng. Á 

móti kemur að á yngri stigum er annar tónmenntakennari sem leggur meiri áherslu á söng. 
Fyrir þá sem hafa áhuga á að syngja meira er kór starfandi innan skólans. „Ég held að þetta 

fari svolítið eftir því hvar styrkleikar manns liggja. Ég svona get glamrað á öll hljóðfæri og þá 
er maður fljótari að koma öllum af stað einhvernveginn og auðveldara að fá þau til þess, það 
eru ekkert alltaf allir sem vilja syngja”. 

Líðan nemenda 

Annar viðmælandi nefnir að hann leggi áherslu á að öllum líði vel í tónmennt og taki þátt. 

„Maður hugsar þetta eins og sölumaður, til þess að selja vöru verður maður að gera hana 
áhugaverða, það hefur bara tekist ágætlega held ég.” Tveir viðmælenda nefna að tónmennt 

skapi ákveðna stemmingu innan skólans. Í einum skólanum er mikil hefð fyrir söngleikjum og 

nemendur eru í tónmennt upp í 7. bekk. Í hinum skólanum er unnið með tónlistarleikhús þar 
sem nemendur taka þátt og semja og skapa, það er kór sem er skylda fyrir alla nemendur frá 

4. bekk og mikil áhersla á að foreldrar komi á sérstökum dögum og sjái börnin koma fram.  

Val á tónlistarefni 

Kennararnir sögðust nota allskyns tónlist í kennslu og að þeir lögðu áherslu á að nota 
fjölbreytta tónlist, íslenska og erlenda í bland. Íslensk sönglög og þjóðlög voru gjarnan nefnd 

og norræn lög í tengslum við þema um Norðurlönd. Einn viðmælanda sem vinnur mikið með 

samspil sagði að hann legði meiri áherslu á erfiðleikastig laganna heldur en tónlistartegundir. 

Hann byrjar á að kenna þriggja hljóma lög og þyngir svo stig frá stigi. Annar viðmælenda 

sagði að kennsluefnið þyrfti helst að vera byggt upp á pentatónískum skölum út frá 

kennslufræði Orff Schulwerk. Allir kennararnir nefndu að þeir leyfðu nemendum að hafa 

áhrif á val á tónlist innan hæfilegra marka. 
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6.1.1 Ávinningar og áskoranir tónmenntakennslu 

Tónmenntakennararnir nefndu marga þætti sem ávinning tónmenntakennslu. Einn 

viðmælanda nefndi að börnin læri mikið af lögum og í gegnum það þjálfi þau lestur og efli 
orðaforða. Þau þjálfist í samvinnu, verða taktviss og tónviss og njóti samverunnar. Einn 

viðmælenda segir að tónmenntin gefi nemendum allt aðra vídd í námið og að nemendur 

upplifi svo mikið frelsi í tjáningu í gegnum tónlist og hreyfingu. „Þetta er svo mikið uppbrot á 
kennslunni og þegar þau koma þá eru þau svo tilbúin, þau er alltaf glöð. Það er bara hvað 

erum við að fara að gera í dag? Þú veist alltaf, þetta er rosa lúxus”. Annar viðmælendi nefnir 

að honum finnist tónmenntin efla sjálfstraust nemenda og gefi þeim tækifæri til að tjá sig í 
gegnum tónlist og sköpun. „Ávinningurinn er kannski bara að þau eru áhugasöm og finnst 

þetta skemmtilegt og síðan kemur áhuginn kannski eftir á, áhuginn á tónlist”. Þátttakendur 

töldu einnig til ávinnings að nemendur læra um uppbyggingu og tungumál tónlistar, að lesa 

og skrifa nótur. Að slíkt sé nauðsynlegt nám sem þjálfi rökhugsun, hópavinnu og sköpun. 

Jafnframt að tónmennt sé menningarlegt uppeldi, kenni nemendum að meta og skapa tónlist 
og setja hana í samhengi við margt í lífinu. Þau öðlist nýja sýn á umhverfið, skólasamfélagið 

og að fylgja formum og reglum sem nýtist þeim á öðrum sviðum. „Sumir sem eiga erfitt með 

að lesa eða annað koma hérna og eru bara eins og rytmabúnt. Þannig þetta gefur þeim svo 
mikla viðbót og tilbreytingu frá bóklega náminu”. Einnig var nefnt að tónmenntin efli 

skólamenninguna, nemendur þjálfist í að koma fram í samsöng, samspili, leikritum og kór og 

það fær foreldrana inn í skólann til að horfa á. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hver ávinningur kennslunnar væri fyrir þá sjálfa nefndu 

allir að það væri tilfinningin sem verður til þegar vel gengur. Þegar nemendur eru virkir og 
áhugasamir og þegar það verður til afurð út frá erfiðinu, en það gerist ekki alltaf. Einn 

viðmælandi nefndi að afurðin væri t.d. gott samspil og annar nefndi þegar söngleikur væri 

frumsýndur eftir langt og strangt ferli. Einn viðmælanda sagði stórkostlegt bæði fyrir kennara 

og nemendur þegar vel gengi og nemendur væru farnir að öðlast skilning á uppbyggingu 

lagsins.  

Þegar þau eru farin að skilja vel hvernig hljómagangurinn og takturinn virkar og 

svo kemur nemandi sem er ekki félagslega sterkasti nemandinn og er búin að æfa 

þetta heima á gítar og bara kemur með byrjunina og krakkarnir taka alveg 

andtök. Og allir fara í svona gír að láta þetta ganga upp og njóta tónlistarinnar og 

þau fá gæsahúð og ég fæ gæsahúð. 

 Annar viðmælandi sagði að það sem gefi honum mest sé að fá að syngja daglega og vinna 

með börnum, það sé dásamlegt þegar hann nái börnunum með sér.  
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Þegar viðmælendur voru spurðir um helstu áskoranir tónmenntakennslu nefndu allir 

kennararnir að það væri áskorun að virkja alla nemendur, ná til þeirra og vekja áhuga þeirra. 

Einn sagði: „Það er kannski auðvelt að finna efni sem að mér þætti alveg áhugavert og þeir 
sem eru mjög duglegir í tónlist þætti áhugavert. En svona fyrir hina tuttugu í bekknum, þarf 

maður þarf að leggja höfuðið í bleyti.” Annar kennaranna sagði: „Ég meina börn læra á 
mismunandi hátt, sumir þurfa að sjá, heyra, sumir læra í kringum hreyfingu og sköpun og 
það er náttúrulega mjög mikil áskorun í því að höfða til allra krakkana, þannig að allir skilji 

og allir geti verið með og að allir fái þetta í líkamann”.  

Eins og áður hefur komið fram nefndu tveir kennararnir að hóparnir væru gjarnan of 
stórir sem gerir það að verkum að það krefst mikillar vinnu, þolinmæði, þjálfunar og færni að 

hálfu kennarans að láta nemendur skapa, spila á hjóðfæri, hreyfa sig og að sinna hverjum og 

einum. Einn viðmælenda sagði að þetta væri auðveldara ef unnið væri í lotum með 

fámennari hópa.  

6.1.2 Áhugasvið nemenda  

Allir kennaranir nefna að nemendum finnist skemmtilegast að spila á hljóðfæri. Einn 

viðmælenda segir að honum hafi fundist áhugavert að sjá að nemendur velji frekar að spila á 
hljóðfæri heldur en að vinna tónlist í tölvum eða spjaldtölvum. Að tölvurnar séu spennandi til 

að byrja með og ef þau fá að velja þá velji kannski helmingurinn tölvurnar en  vanalega endi 

valið þannig að allir sameinast í samspili. Í gegnum samspilið fái þau félagsskap sem þau 
gjarnan skorti í dag. Einn kennaranna sagði að hann telji að nemendur hafi gaman að söng, 

hann segir einnig; „ þeim finnst allt gaman ef maður ber það rétt fram. En auðvitað eins og 
ég segi tónlist er ekkert allra, þannig maður getur ekkert ætlast til þess að fólk sé bara jááá”. 
Annar viðmælenda segir að nemendur taki venjulega öllu vel, að mestu máli skipti að útskýra 

tilganginn fyrir þeim. „Þeim finnst alveg tilgangslaust að gera eitthvað ef það hefur ekki 
einhvern tilgang. Ég lendi eiginlega bara voðalega sjaldan í því að þau segi þetta er ömurlega 
leiðinlegt. Sama hvort það sé söngur eða hreyfing”. Einn viðmælenda nefnir að nemendum 

finnist skemmtilegast þegar þau upplifa samhljóminn þegar hlutirnir ganga upp, í söng, 

hljóðfæraleik og/eða samspili. Að þannig öðlist þau tónlistarlega upplifun. 

 

6.2 Fjölmenning  
Þessi kafli fjallar um að hvaða leyti þátttakendur finna fyrir fjölmenningu innan skólanna sem 

þeir kenna við, hvort þeir leggi áherslu á fjölmenningarlega tónlist og/eða dans og hvernig 

þeir gera það og hvaða áskoranir og ávinning slík kennsla hafi í för með sér fyrir nemendur. 



 

45 

Jafnframt hvort eitthvað í þeirra bakgrunni eða námi hafi virkað sem hvatning til að kenna 

tónlist frá öðrum menningarheimum.  

Einn viðmælenda segir að fjölmenning sé áberandi innan skólans sem hann starfar í og að 
skólinn reyni að vinna eftir hugmyndafræði fjölmenningarlegrar kennslu. Hann segir að innan 

skólans séu erlendir nemendur frá fjölda löndum og að þeim fjölgi stöðugt. Í kennslu sinni 

reynir hann að notast við kennsluefni, sönglög og leiki frá öðrum löndum. Hann vinnur með 
afrískt þema í listasmiðu í 3. bekk þar sem nemendur læra að syngja lög og spila á slagverk. 

Hann segist þó ekki fara djúpt í efnið heldur stikla á stóru. Hann sagðist þó ávallt passa að 

fræða nemendur um að Afríka sé heimsálfa með fjöldamörg lönd og menningarkima. Annað 
sem viðmælandinn notar gjarnan eru spurningarleikir á alnetinu þar sem hljóðheimur og stíll 

ólíkra menningarheima kemur sterkt fram. Hann nefnir að nemendur læri mikið af því, að í 

þeim felist, leikur, hlustun og að þau þurfi að íhuga og velta fyrir sér muninum milli 

menninga. Í skólanum sem hann starfar í er morgunsöngur á hverjum morgni og það hefur 
verið í umræðunni innan skólans að vinna með fjölmenningu með því að innleiða lög frá 

heimalöndum nemenda inn í morgunsönginn. Þá yrðu lög frá viðkomandi landi sungin á 
þjóðhátíðardögum landanna.  

Einn viðmælenda segist aðallega taka eftir fjölmenningarlegum áherslum innan skólans í 

gegnum verkefni sem unnin eru og nefnir þar t.d. Malavímarkað sem settur er upp einu sinni 

á ári til að safna fé til styrktar skólastarfi í Malaví. Hann segir starfsfólk vera duglegt að afla 
sér þekkingar um bakgrunn nemenda og að unnin séu verkefni sem tengjast fjölmenningu en 

að þau séu unnin meira í hverjum árgangi fyrir sig með umsjónakennurum. Hann sé því ekki 

þátttakandi í þeim verkefnum. Hann hefur reyndar verið með tréspils samspil sem hefur 
komið fram á Malavímarkaðinum. Annars segist hann reyna að kenna fjölmenningarlega 
tónlist en eftir smá umhugsun segir hann að það sé kannski ekki nógu markvisst. Hann leggur 

mesta áherslu á samspil og kennir í gegnum það. En hann hefur lagaval ávallt fjölbreytt og 
hefur t.d. unnið með afrísk þjóðlög, dönsk og rússnesk lög. Hann segist reyna að vinna út frá 

krökkunum og fá hugmyndir frá þeim og þeirra bakgrunni.  

Til dæmis í vetur var ég með einn hóp hérna, þar sem var ein íslensk stelpa sem 
er fædd í Rússlandi og er að læra á harmonikku. Hún kunni einhvern rússneskan 

polka og þá bara bjuggum við til samspil í kringum það. Þú veist hún gat spilað á 

harmonikku og við settum inn í þetta trommur og bassa og gítar og eitthvað. Og í 
leiðinni sagði ég krökkunum, þetta er rússneskt þjóðlag, það er mikið af 

harmónikku í Rússlandi og svoleiðis.  

Tveir viðmælendur segja að innan skólanna sem þeir vinna í séu ekki margir erlendir 

nemendur miðað við aðra skóla. Þeir finna því ekki mikið fyrir fjölmenningu innan skólans og 
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segjast ekki leggja mikla áherslu á fjölmenningarlega tónlist í kennslu. Annar þeirra segir að 

það sé aðallega í 6. og 7. bekk þar sem hann vinnur með bókina Það er gaman að hlusta á 
framandi tónlist. Hann notar efnið úr bókinni og leitar meira efnis á alnetinu. Hann vinnur 
með löndin í bókinni en hefur bætt Ástralíu við. Hinn viðmælandinn segist því miður ekki 

vera með markvissa fjölmenningarlega kennslu í tímum hjá sér. Hann reyni þó alltaf að tala 

um tónlist í víðu samhengi. Hann segist mest vinna með framandi tónlist í umtali. „Þú veist 
hvar er maður að nota þessi hljóðfæri, hvernig eru þau notuð og sko í grunninn voru þau 

notuð kannski á mjög hefðbundin hátt en í dag er hægt að nota þetta svo víða og 
hljóðfæranotkun er mismunandi eftir því hvar þú ert í heiminum”. Hann hefur unnið með 

afríska tónlist í hlustun, söng og hreyfingu. „Krakkarnir eru að ferðast mjög mikið og sum 
fara til mjög framandi landa, ég nota það svolítið. Hvert ertu að fara? Var einhver tónlist 
þar? Hvernig var tónlistin? Sumir hafa búið einhverstaðar og þau koma kannski og syngja á 

því tungumáli”. Hann segir að í 4. bekk sé unnið með þemaverkefni tengt Kína og hann nefnir 
að í tengslum við það sé rætt um tungumálið, menninguna og ritmálið. Þau læri líka japanskt 

ljóð og þrástef á hljóðfærin og fræðist um sushi.  

Einn viðmælenda hefur alltaf lagt áherslu á að vinna með fjölmenningarlega tónlist í sinni 
kennslu. Hann hefur þó rekið sig á að það hefur áskoranir í för með sér, þ.e. að kennsluna 

þurfi að skipuleggja og kynna sér efnið vel. Framhaldsnám hans í Orff Schulwerk hafði áhrif á 

það hvernig hann nálgast fjölmenningarlega tónlist.   

Áður en ég fór í Orff þá var hafði ég tendens til að vinna bara með afró og það var 

einhvernveginn allt með mjög lítilli virðingu, bara eitthvað afrískt lag frá Afríku. 
En eftir námið þá pakkaði ég því og nú er ég rosalega stíf á því við nemendur og 

aðra kennara að alltaf bera virðingu fyrir uppruna og kynna sér hvaðan lögin eru. 

Þá sér maður hvað margt er í raun vitlaust. 

 Í alþjóðlegu deildinni leggur hann áherslu á allskyns tónlist en hefur unnið mikið með 

tónlist á ensku, þýsku, spænsku þar sem hún talar þau tungumál. Hann hefur ekki lagt mikla 

áherslu á að alþjóðlegu nemendurnir læri mikið um íslenska tónlist enda er þetta alþjóðlegur 

skóli og börnin stoppa oft stutt við í skólanum. En hann kennir þeim þó einhver íslensk lög.   

 

6.2.1 Dans í tengslum við fjölmenningarlega tónlistarkennslu 

Regluleg danskennsla er frekar ný á nálinni innan grunnskóla. Fjórir viðmælenda segja að þeir 

tvinni ekki oft dans inn í tónmenntakennsluna, heldur láti danskennara skólanna um það að 
kenna dans. Tveir viðmælenda nefna að ef þeir kenni dans yfir höfuð séu það aðallega 

hringdansar. Einn þeirra nefnir að hann noti dansinn helst til að kenna form og takt. Annar 
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viðmælandi hlær þegar ég spyr hann hvort hann hafi kennt dans og segir að hann sé engin 

dansari og hafi því látið aðra sjá um þá kennslu. Einn viðmælenda minnist þess að hafa 

einhvern tímann kennt nemendum þjóðdansa, t.d. frá Ísrael, en eftir að danskennsla var sett 
á laggirnar í skólanum leggi hann meiri áherslu á frjálsa hreyfingu og spuna. Ann ar 

viðmælenda segist leggja mikla áherslu á að samtvinna hreyfingu við kennsluna eftir 

hugmyndafræði Orff Schulwerk. Hluti af hans námi í Orff Schulwerk voru þjóðdansar og 
afrískir dansar. Sjálfur hefur hann stundað afró, flamenco, samkvæmisdansa og þjóðdansa. 

Allt þetta hefur nýst honum mikið í kennslu. En eftir að danskennsla kom í skólann þá hefur 

hann minnkað það mikið og leggur meiri áherslu á skapandi hreyfingu. 

6.2.2 Þættir í bakgrunni þátttakenda sem hafa hvatt þá til fjölmenningarlegar kennslu 

Kennarinn sem hefur sótt námskeið í hugmyndafræði Orff Schulwerk og segir að það sé 

kannski aðallega það sem hafi hvatt hana til þess að kenna tónlist frá öðrum 
menningarheimum, því að í þeirri hugmyndafræði er lögð áhersla á fjölmenningu, 

alþýðudansa og heimstónlist.  

Annar kennari nefnir að það sé ekkert í hans bakgrunni sem hafi hvatt hann til þess að 

kenna tónlist frá öðrum menningarheimum, hann sé bara alin upp í sveit á Íslandi. Hann 
nefnir að aðalhvatningin sé að honum finnist það mjög áhugavert. Hann segir samt að hann 

hafi verið í framhaldsnámi í Skotlandi og að það hafi hvatt hann til að nota lög þaðan í 

kennslu. Einn karlkyns kennarinn talar einnig um sjálfan sig sem íslenskan sveitastrák og að 
það sé ekkert í hans bakgrunni sem hafi hvatt hann til að kenna tónlist frá öðrum 

menningarheimum. Hann segir þó að hann hafi fundið fyrir áherslu á afríska tónlist 

kennaranáminu.  

Sömuleiðis segir einn kennaranna ekki vera neitt í sínum bakgrunni sem hefur hvatt hann 
til þess að kenna tónlist frá öðrum menningarheimum. Ísland hafi verið svo menningarlega 

einsleitt fyrir stuttu. Hann finni mjög mikinn mun á því hvað allt sé aðgengilegt í dag. Áður 

fyrr var varla sjónvarp en nú sé hægt að nálgast allskyns upplýsingar í gegnum ólíka miðla. 
Hann nefnir einnig að nemendur ferðist mikið og jafnvel á framandi slóðir. „Maður sá 
náttúrulega varla öðruvísi fólk og maður heyrði varla einhverja framandi tónlist, jú auðvitað 

heyrði maður eitthvað í útvarpi og sá eitthverjar myndir í sjónvarpi en þetta var allt svo 
fjarlægt. Það er kannski frekar svona í seinni tíð því að allir eru að þvælast til Asíu”. Hann 

nefnir að kennaranámskeið í Kramhúsinu hafi kannski kveikt einhvern áhuga, því þar var 

spilað og dansað við framandi tónlist. 
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6.2.3 Ávinningur og áskoranir fjölmenningarlegrar tónlistarkennslu 

 

Allir viðmælendur eru á sama máli um að þeirra nemendur séu yfir höfuð áhugasamir um 
framandi tónlist. Þeir eru þó einnig sammála um að framsetning kennarans á efninu og 

innlögn skipti gríðarlega miklu máli upp á að vekja áhuga nemenda. Mjög mikilvægt sé að 

kennari vandi vel til verka. Einn kennarinn segir að það skipti máli að hafa góðan efnivið, 
kunna efnið vel og að vera búin að kynna sér það sjálfur. „Það skiptir svo miklu máli hvernig 

maður ber þetta fram til þeirra, að maður geri það áhugavert, þó maður skilji ekki 
tungumálið og svona. Þetta getur orðið óáhugavert þegar efnið er illa fram boðið”. Einum 
viðmælenda finnst verkefnin áhrifaríkust þegar hann byrjar verklega og fléttir fræðslu inn í 

efnið en finnur fyrir minni áhuga þegar hann byrjar kennsluna á fyrirlestri eða lætur 

nemendur vinna skriflegt verkefni í tengslum við efnið. Hann nefnir þó að áhuginn sé mjög 
mismunandi eftir hópum. Hann var einu sinni með samspil á tréspil með nemendum sem 

voru almennt mjög áhugasamir um tónlist og vildu fræðast um bakgrunn tónlistarinnar. 

Annar viðmælandi nefnir að nemendum finnist gaman að hlusta á og dansa við fjölbreytta 
tónlist. Ef efnið sé sett í samhengi, saga sé sögð og kennari setji sig inn í hlutina þá séu 

nemendur mjög tilbúnir til að hlusta. Hann nefnir að tímarnir séu svo breyttir, að allir ferðist 

svo mikið og að áhrif alnetsins séu svo mikil þannig að reynsluheimur barna í dag sé allt 
annar en áður. „Þau eru rosalega móttækileg fyrir öðruvísi tónlist, þess vegna er þetta í raun 

ónýtt auðlind. Þessir krakkar alast náttúrulega upp við miklu meiri heimstónlist heldur en 
maður gerði sjálfur. Þau þekkja þetta miklu betur og eru oft involveruð, og þekkja fólk sem er 
frá framandi löndum”.  

Einum viðmælanda finnst áhrifaríkt að fá erlenda nemendur til þess að taka þátt í 
kennslunni með því að láta þá segja frá eða taka undir, koma með aðra innsýn eða skoðun. 
Hann nefnir þó að stundum séu börnin of ung og ekki meðvituð um efnið. Þegar þau eru eldri 

og hafi komið seint inn í skólann þá kunni þau á hinn bóginn jafnvel ekki næga íslensku. Hann 

nefnir að hans upplifun sé sú að erlendu nemendurnir séu áhugasamir um að taka þátt, hann 
hafi aldrei lent í því að nemandi hafi neitað þátttöku. „Þessi íslenska stelpa sem er fædd í 
Rússlandi hefur t.d. mikinn áhuga á að segja frá og ef hún fær að láta ljós sitt skína þá er hún 

mjög ánægð með það. En það eru sjálfsagt einhverjir sem eru ekki hrifnir af því. En ég 
allavega sýni þeirra menningu mikinn áhuga sjálfur og þá kannski smitast þau af því”. Hann 

nefnir einnig að hann hafi látið stúlku frá Víetnam kenna samnemendum sínum lag á 

víetnömsku. Hann átti erfitt með að bera fram orðin en krakkarnir voru fljótir að læra 

framburðinn og lagið. Viðbrögð stúlkunnar voru mjög jákvæð.  
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Hún var mjög ánægð og fann held ég bara fyrir upphefð í því að fá að kenna 

krökkunum. Þeim fannst þetta mjög skemmtilegt og sýndu þessu mjög mikla 

virðingu. Það var einhver einn sem byrjaði með einhverja stæla, að hann skyldi 
ekki neitt og þannig en hinir alveg strax bökkuðu þetta upp, að þetta væri svo 

gaman og að þetta væri tungumálið hennar. 

 Einn viðmælenda sagði að hans skóli hafi nokkra nemendur sem komu til landsins sem 
flóttamenn frá Sýrlandi og að ákveðið hefði verið að kenna öllum nemendum sýrlenskt lag. 

Tónmenntakennarinn fann fyrir mjög jákvæðu viðmóti íslensku nemendanna og fannst áhugi 

þeirra á Sýrlandi aukast. „Það hefur pottþétt fært þau aðeins nær, ég er ekki í nokkrum vafa”. 

Hann segir þó að sýrlensku nemendurnir hafi ekki verið eins spenntir fyrir þessu verkefni og 
þess vegna hafi þau ekki þróað það áfram. Hann nefnir einnig að fyrrum íslenskur nemandi 

sem búsettur sé í Abu Dhabi hafi komið í heimsókn og kennt þeim afmælissönginn á arabísku 

og nemendur hafi sýnt því mjög mikinn áhuga. Þó svo að verkefnið með sýrlenska lagið hafi 
ekki gengið vel telur hann að fjölmenningarleg tónlist hafi ávinning í för með sér fyrir 

nemendur af erlendum uppruna. Að þannig finni þeir fyrir því að þeir séu metnir innan 

skólans og að bakgrunnur þeirra sé virtur. Í ljósi þess að innflytjendur verði sífellt fleiri þá sé 
mikilvægt að fjalla um önnur menningarsvæði og hefðir. Það víkki sjóndeildarhring allra 

nemenda, foreldra og starfsfólks skólans. Annar viðmælandi segir að það séu ekki margir 

nemendur af erlendum uppruna í skólanum sem hann starfar í en þeir sem hafi verið í 
skólanum séu stoltir af sinni tónlistararfleið og vilji leyfa öðrum að heyra. „Sérstaklega í 
kringum Eurovision, einu sinni héldu allir með Serbíu því að það var nemandi hér frá Serbíu”. 

Að mati eins viðmælanda skiptir fjölmenningarleg tónlistarkennsla mjög miklu máli fyrir 
nemendur af erlendum uppruna. Hann nefnir sem dæmi að hann hafi unnið fyrir stuttu með 

dans og lag frá Filippseyjum. Hann útsetti lag á bambushljóðfæri og bjó til prikadans. Í 

skólanum eru nemendur frá Filippseyjum og þetta skipti þau gríðarlega miklu máli. En hann 
bendir þó á að hann geti ekki tekið alla flóruna. „Núna er ég t.d. með nemanda sem er frá 

þeirri menningu sem ég myndi segja að væri mest framandi fyrir mér, múslimaheimi og ég 

þarf einhvernveginn að leggjast í smá rannsóknarvinnu og finna eitthvað arabískt og reyna að 
skilja táknin”.  

Einn viðmælanda nefnir að ávinningur fjölmenningarlegrar tónlistarkennslu séað hans 

mati tónlistarlegur, þ.e. að nemendur sjái muninn á milli stíla og að tónlist sé mismunandi 

uppbyggð eftir menningarsvæðum. Að túlkunin sé mismunandi og tónlistarsmekkur fólks 

ólíkur, að eitthvað sem þykir fallega sungið annars staðar finnist okkur kannski ekki fallega 
sungið og öfugt.  Hins vegar sé einnig menningarlegur ávinningur. Nemendur fái innsýn í aðra 

menningarheima sem efli þroska nemenda. Tónlist og lagatextar geti frætt mann svo mikið 
um menningu og sögu landa. Hann segir að hann haldi að það skipti máli fyrir nemendur af 
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erlendum uppruna að það sé kennd fjölmenningarleg tónlist. Að við viðurkennum þeirra 

bakgrunn og að við getum ekki eingöngu kennt íslensk lög og ætlast til að allir séu ánægðir.  

Annar viðmælandi segir að fjölmenningarleg tónlistarkennsla hljóti að víkka 
sjóndeildarhringinn fyrir nemendur. Honum finnst mikilvægt að nemendur fái kynningu á 

framandi tónlist og að þau fái sem besta innsýn inn í heim tónlistar. „Ég held það hljóti bara 

að auðga samfélagið. Og í rauninni eigum við að sinna þessu, þetta er svo skemmtilegt. Það 
er svo margt merkilegt í þessari tónlist og í þessum samfélögum sem maður gæti gert mikið 
úr”. Einnig telur hann skipta máli að setja sig í spor innflytjendabarna og að kennarar leggi sig 

fram í að kynnast þeirra bakgrunni og kynna hann fyrir öllum nemendum. „Það hlýtur að 
gera samfélagið okkar betra ef við vitum um alla sem eru í því. Og segjum ekki bara þetta 
kemur okkur ekki við hér, þetta er bara eitthvað horn þarna”. 

Annar viðmælandi telur ávinning fjölmenningarlegrar tónlistarkennslu vera að hún víkki 

sjóndeildarhringinn, opni huga nemenda fyrir öðru en síbylgjunni og þannig átti nemendur 
sig á því að það eru fleiri stílar til. „Eins að átta sig á því að þessi hallærislega gamla tónlist 
hún bjó til tónlistina sem er til í dag, bara hvernig hún þróast. Frá bara einhverjum 

spítukubbum og hristum í Afríku”. 

Að lokum nefnir einn viðmælandi að ávinningur fjölmenningarlegrar tónlistarkennslu sé 
fordómaleysi, „er það ekki bara alltaf fyrir fyrsta fordómaleysi, svo númer tvö fordómaleysi 
og jafnvel númer þrjú. Því meira sem nemendur vita, því minni fordóma hafa þeir.“ Hann 
segir einnig að nemendur læri að setji sig í spor annarra og að fjölmenningarleg tónlist auki 

áhuga og forvitni fyrir því sem er framandi. Heimurinn hefur minnkað svo mikið og það er 
svo auðvelt að fara á milli, þó það sé ekki nema á Internetinu. „Forvitnin hlýtur að sameina 

heiminn”.  

Þegar ég spurði viðmælendur um áskoranir fjölmenningarlegrar tónlistarkennslu voru 

þeir sammála um að framsetningin skipti máli. Annars virtust fjórir af fimm viðmælendum 
vera ófeimnir við að kenna framandi tónlist þó svo að þeir jafnvel vissu ekki mikið um 

bakgrunn hennar. Einn viðmælandanna nefndi að hans aðaláskorun séu framandi tungumál 

og framburður en annars sé hann óhræddur við að prófa sig áfram með framandi hljóðheim. 
„Ég er pönkari sko, mér finnst það alltaf vera skemmtilegt. Maður reynir bara, það er svo 
vont þegar maður heyrir kennara segja ég get ekki, ég kann ekki, ég skil ekki. Bara gerðu þitt 

besta”. Annar viðmælandi segir að áskoranir við kennslu fjölmenningarlegrar tónlistar séu 
vanþekking á menningu og tungumáli. Hann segir að þetta sé vandmeðfarið því að maður 

veit kannski ekki hvaðan lögin eru, á hvaða tungumáli þau eru og hvernig framburður er. 

Þetta er honum hjartans mál og hann vill hvetja tónmenntakennara til að virkilega vanda sig 

við að leita uppruna og finna út eins mikið um bakgrunn tónlistarinnar og hægt er.  
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Eins og ég tek Japan og ég kann einn leik og fjögur lög, ég t.d. kenni þeim lag og 

klappleik um hvernig maður býr til hrísgrjónadeig, og þá segi ég þeim frá þeim sið 

og fer síðan inn á Youtube og þá sér maður hvernig hrísgrjónadeig er búið til og 
þá fattar maður hvernig leikurinn verður til. Svona er hægt að halda áfram 

endalaust og það verður maður bara að gera sem kennari.  

Að hans mati er betra að kenna minna en vanda það betur í raun og veru. Hún segir 
gríðarlega mikilvægt að kennari sýni efninu virðingu og áhuga og að hann geti bent á hvaðan 

tónlistin komi á landakorti. 

Ég meina Afríka er engin smá heimsálfa og það vill oft verða þannig að fólk áttar 

sig ekki alveg á því. Er kannski ekkert að pæla í hvaða tungumál eða mállýska 
þetta er eða hvaðan þetta er, það er bara nú vinnum við með Afríku og svo er 

það bara Suður Ameríka. Það er eins og við myndum segja nú ætlum við að tala 

um tónlist frá Norðurlöndum en við vitum ekki hvort þetta lag sé frá Grænlandi 
eða Noregi, það er bara stór hluti þar á milli og við vitum það sem að búum í 

þessum menningarsamfélögum.  

Þú veist, það er ekkert til sem heitir afrískt þjóðlag, ég meina er þetta á swahili, 
eða er þetta á einu af öllum þessum tungumálum frá Ghana. Ég er ekkert að 

segja að maður megi ekki kenna lög svo sem ef maður veit ekki mikið um 

bakgrunninn. Það þarf heldur ekki að vera fullkomið, en maður verður svona 
aðeins að vita, ertu að syngja á spænsku eða frönsku. 

Einn viðmælenda segir að ég hafi vakið hana til umhugsunar um eigin kennsluhætti áður 

en við hittumst. Hann vilji nota meiri fjölmenningarlega tónlist í kennslu en það sem valdi því 
að hann geri ekki meira sé kannski hvað erlendir nemendur séu fáir innan skólans. „Ég hugsa 
að manni fyndist manni renna meira blóði til skyldunnar einhvernveginn. Maður er svolítið 

stikkfrí, þó að maður sé það ekki því að maður á náttúrulega að tala um þetta allt”. 

 

6.3 Námsefni  
Í þessum kafla er fjallað um hvaða kennsluefni kennararnir nota aðallega og hvaða 

kennsluefni þeir nota þegar þeir vinna með fjölmenningarlega tónlist.  

Allir viðmælendurnir sögðust búa til mikið af kennsluefni sjálfir. Þeir sögðu allir að það 
væri ekki mikið námsefni til en það sem þeir notuðu mest af íslensku námsefni væru 

söngbækur. Tveir sögðust notast við Hring eftir hring eftir Elvu Lilju Gísladóttur á yngsta stigi. 

Þrír af viðmælendum sögðust stundum nota alnetið og Pinterest í leit að hugmyndum og 
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einn sagðist fá hugmyndir frá öðrum kennurum og héðan og þaðan úr umhverfinu sem hann 

þrói síðan. Einn viðmælenda nefndi að honum fyndist erfitt að vera föst í einhverri bók, það 

sé mikilvægt að geta verið spontant í kennslunni. Tveir viðmælenda notast mikið við Orff 
námsefni þar sem þær hafa sótt nám í þeirri fræði. Einn viðmælenda tók nýlega þátt í að búa 

til námsvef með námsefni í tónmennt frá Norðurlöndum með öðrum tónmenntakennurum 

frá Norðurlöndum og hann segist nota það mikið. 

6.3.1 Fjölmenningarlegt námsefni  

Þegar unnið er með fjölmenningarlega tónlist nefna þrír viðmælenda að þau noti bókina 

Tónlist og Afríka eftir Helgu Vilborgu Sigurjónsdóttur og Ólaf Schram og geisladiskinn með 
henni. Tveir viðmælendur nefna að þeir leiti líka að hugmyndum á Youtube og þrói þær síðan 

áfram. Einn viðmælandi segist aðallega nota bókina Það er gaman að hlusta á framandi 
tónlist eftir Soffíu Vagnsdóttur, hann hefur búið til frekara efni út frá lesefninu.  

Að mati eins viðmælanda getur verið erfitt að finna fullnægjandi kennsluefni í 

fjölmenningarlegri tónlist. Draumurinn væri að það væri til kennsluefni á netinu þar sem 

hægt væri að fræðast um sögu og bakgrunn tónlistarinnar eða dansins og heyra lögin og 
framburðinn. Hann nefnir að það séu til góðar Orff námsbækur en það sé líka til mikið af 

slæmu efni sem fræði ekkert um lögin eða gefi rangar upplýsingar. 

6.4 Samþætting 
Þegar unnið er með fjölmenningarlega tónlist er talið mikilvægt að fræða nemendur m.a. um 

bakgrunn og sögu menningarsvæðisins sem um ræðir. Það er því kjörið að samþætta 

tónlistina við samfélagsfræði og tungumál. Í þessum kafla er sagt frá svörum þátttakenda 

þegar lýtur að samþættingu tónmenntar við önnur fög sem og samþættingu í samvinnu við 

aðra kennara.  

Tveir viðmælanda segjast vinna með samþættingu tónlistar við lestur og tungumál, annar 

segist einnig samþætta við sögu. Börnin læri mikið af söngtextum og hún leggi áherslu á að 
fara vel í innihald þeirra. Annar viðmælanda segist ekki hafa markvisst samþætt í sambandi 

við fjölmenningarlega tónlist. Hann hafi kannski sýnt þeim á korti hvaðan tónlistin komi og ef 

að góð umræða fari í gang þá skoði þau viðfangsefnið jafnvel betur. Einn viðmælanda vinnur 
mikið með samþættingu í sinni kennslu og leggur alltaf áherslu á að samtvinna tungumál eða 

samfélagsfræði við  kennsluna þegar hann vinnur með fjölmenningarlega tónlist.  

6.4.1 Samvinna við kennara í öðrum námsgreinum 

Þegar viðmælendur eru spurðir hvort að samvinna við aðra kennara sé algeng í samþættingu 
segja allir að svo sé ekki. Einn viðmælanda segist vera mikið einn á báti, það er aðallega að 
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kennararnir leiti til hans þegar þeir eru að setja upp einhverskonar atriði með börnunum og 

það vanti tónlist og undirspil. Að hans mati mætti svo sannarlega vera meiri samvinna milli 

list- og verkgreinakennara og umsjónakennara en að því þurfi að vinna skipulega  og 
markvisst. Annar viðmælandi segir að hann myndi vilja vinna miklu meira með samþættingu 

með öðrum kennurum. Hann nefnir að hún sé mest í gegnum söngleiki. 

 Ég hef reynt að fá kennarana til að nýta textana í heimalestur eða eitthvað 
svoleiðis, en það hefur bara ekki alveg gengið. Og svo í eitthverjum þemum þá 

hef ég kannski spurt „get ég ekki komið eitthvað inn í þetta” og þá svona „júú 

(hikandi)”. Það vantar kannski að sækja í mig frekar en að ég sé að leita mér að 

samvinnu.  

Einn viðmælanda nefnir að samvinna við aðra kennara hafi aðallega verið í tengslum við 

Norðurlandaverkefni sem er unnið í einum árgangi. Þá kenni hann börnunum norræn lög en 

hann segir að það sé meira til þess að allir séu á sömu blaðsíðunni. Hann nefnir einnig aftur 
Malavímarkaðinn sem er haldinn í samstarfi við Rauða krossinn. Þá búa nemendur skólans til 

hluti sem eru seldir á markaðinum til styrktar skólabygginga í Malaví. „Þá höfum við gjarnan 

reynt að vera með eitthvað afrískt tónlistaratriði, seinast vorum við einmitt með tréspils 
samspil”. Hann segist nota þetta þema og í vikunum í kring vinni hann mikið með afríska 

tónlist, djembe trommur og fleiri hljóðfæri.  

Einn viðmælanda segir að umsjónakennarar séu ekki mikið fyrir að samþætta og að 
samvinna sé lítil nema hann sjálfur leggi sig sjálfur eftir því. „Þetta er einhvernveginn alltaf 

einhliða, þegar það er alveg nóg að gera hjá manni sjálfum þá bara nennir maður ekki að 
vera að bera þetta upp nema áhuginn sé beggja vegna bálsins sko”. Hann nefnir að 

samstarfið væri jafnvel meira ef stundataflan yrði brotin upp með þemum. Einn viðmælenda 

nefnir að það sé erfitt að ná flæði í samstarfi við aðra kennara. Umsjónarkennararnir sé 

gjarnan löngu búnir að búa til dagskrá og þá sé auðveldara fyrir hana að setja sig inn í það. 

Hann nefnir að samstarfið hafi alltaf verið farsælt þegar af hafi orðið en að þetta sé eitthvað 

sem allir verði að vinna að saman. 
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7 Umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að rannsaka viðhorf til og reynslu tónmenntakennara af 
fjölmenningarlegri tónlistarkennslu. Skoðaðar voru áherslur úrtaks tónmenntakennara og 

hvaða námsefni þeir styðjist við í kennslu. Jafnframt var kannað hvort og að hvaða leyti þeir 

nota fjölmenningarlega tónlist og hverjar áskoranir og ávinningur þess að kenna tónlist frá 

öðrum menningarheimum væru að þeirra mati. Þátttakendur voru einnig spurðir út í 

samþættingu og viðhorf sín til hennar.  

 

7.1 Áherslur og ávinningur tónmenntar  
Eins og kemur fram í rannsókn Kristínar Valsdóttur (2009) vinna tónmenntakennarar mikið 

einir sem gerir það að verkum að þeir þurfa að sýna sjálfstæði og fagmennsku í leit að 
fjölbreyttum leiðum í kennslu. Áherslur þátttakenda rannsóknarinnar í kennslu eru ólíkar. 

Einn sagðist leggja mesta áherslu á söng, annar sagðist leggja mesta áherslu á samspil og 

hinir þrír þátttakendurnir sögðust leggja áherslu á hljóðfæraleik og söng í bland. Niðurstöður 
sýna að þeir þátttakendur sem vinna með minni nemendahópa eða vinna í samstarfi við aðra 

tónmenntakennara hafa meira rými fyrir skapandi starf. Tveir þátttakendur lýstu þeirri 

skoðun sinni að stórir nemendahópar hafi það í för með sér að notkun hljóðfæra og skapandi 
starf væri ekki algengt. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Helgu Rutar 

Guðmundsdóttur (2013). Allir þátttakendur virtust leggja áherslu á að hafa val á tónlist til 

kennslu sem fjölbreyttast.  

Í skólakerfi nútímans er mikil áhersla lögð á nám án aðgreiningar og að höfða til 
mismunandi þarfa nemenda. Leitast er við að víkja frá þeirri hugmynd að eitt gildi fyrir alla 

og lögð er áhersla á að nemendur tileinki sér þekkingu á mismunandi hátt. Svör þátttakenda 

um ávinning tónmenntakennslu samræmast því sem Goldberg (2012) segir um hlutverk 
listgreina. Hann heldur því fram að í gegnum listir fái nemendur tækifæri til þess að læra á 

óhefðbundinn hátt og frelsi í útfærslu á verkefnum, eða eins og einn viðmælandi sagði: 

Tónmenntin gefur nemendum aðra vídd í námið. Goldberg lítur einnig svo á að í listgreinum 
eflist nemendur í samvinnu þvert á ólíkra hópa. Svör þátttakenda samræmast einnig 

kenningum Charles Bruner Fowler um að tónlistarkennsla sé nauðsynlegt nám sem ýti undir 

grundvallarfærni og nýtist á öllum sviðum lífsins (Resta, 2017).  
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7.2 Bakgrunnur þátttakenda  
Bakgrunnur viðmælanda virðist að einhverju leyti hafa áhrif á hvort þeir noti 
fjölmenningarlega tónlist í kennslu. Þeir viðmælendur sem höfðu kynnt sér hugmyndafræði 

Orff Schulwerk nefndu að það hafi kveikt hjá þeim áhuga á að kenna fjölmenningarlega 

tónlist. Einn viðmælanda sem talar erlend tungumál og hefur búið erlendis nefndi að reynsla 
hans af því að hafa búið erlendis í bland við nám í Orff Schulwerk væri honum hvatning til að 

kenna tónlist frá öðrum menningarheimum. Annar viðmælandi nefndi einnig að hann hefði 

búið erlendis og það hafi víkkað tónlistarlegan sjóndeildarhring hans sem hafi nýst honum í 
kennslu. Hinir viðmælendurnir sögðu að það væri ekkert í þeirra bakgrunni sem hafi hvatt þá 

til kennslu á fjölmenningarlegri tónlist. Einn viðmælandi sagði að helsta hvatningin væri það 

hvað efni og upplýsingar eru aðgengilegar í dag og hvað nemendur ferðuðust mikið. 

 

7.3 Fjölmenningarlegar áherslur 
Þróun Íslands í átt að fjölmenningarlegu samfélagi hefur verið mjög hröð undanfarna áratugi. 
Fjölmenningarlegar áherslur innan grunnskóla landsins verða sífellt algengari en þær eru 

gjarnan sýnilegri í skólum þar sem margir erlendir nemendur stunda nám. Eins og fram hefur 

komið lýtur fjölmenningarleg kennsla að því að virða fjölbreytileika fólks og jafnan rétt allra 
til náms (Banks, 2012b).   

Viðmælendur mínir fundu mismikið fyrir „fjölmenningu“ innan þeirra skóla. Þeir virtust 
allir vera meðvitaðir um mikilvægi fjölmenningarlegra kennsluhátta en að mínu mati voru 

ekki allir mjög meðvitaðir um inntak hugmyndafræði fjölmenningarlegrar kennslu. Þrír 
viðmælendur sögðu að þeir væru varir við fjölmenningarlegar áherslur innan þeirra skóla.  

Tveir viðmælendur sögðu að innan þeirra skóla væru fáir erlendir nemendur í samanburði 
við marga aðra skóla og að fjölmenningarlegar áherslur væru ekki áberandi. Þeir virtust ekki 

vera á þeirri skoðun að vegna fárra nemenda af erlendum uppruna þyrftu þeir ekki að vinna 

eftir hugmyndafræði fjölmenningarlegrar kennslu, heldur töldu þeir að hvatinn til þess að 
gera það væri örugglega meiri ef erlendir nemendur væru fleiri. Viðhorf þeirra virðast því 

ekki samræmast niðurstöðum rannsóknar Börks Hansen og Hönnu Ragnarsdóttur (2010) þar 

sem kemur fram að algengt sé það viðhorf að í þeim skólum þar sem fá erlend börn stundi 
nám sé ekki þörf fyrir fjölmenningarlega kennsluhætti. Jafnframt að það sé hlutverk 

innflytjenda að aðlagast íslenskri menningu frekar en að Íslendingar aðlagi sig að þeirra 
þörfum. Svör viðmælenda minna endurspegluðu áhuga á að vinna eftir hugmyndafræði 
fjölmenningarlegrar kennslu en að það verði e.t.v. afgangs vegna fárra erlenda nemenda og 

lítillar hvatningar. Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknar Legette (2003) þar sem kom 
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fram að tónmenntakennarar séu gjarnan fastir í gömlum vana og vanti innri hvatningu til 

þess að innleiða nýja kennsluhætti. Í niðurstöðum Legette kom einnig fram að 99% kennara 

fannst að fjölmenningarleg tónlist ætti að vera notuð í tónmenntakennslu. Niðurstöður 
rannsóknar minnar eru á sama veg en allir viðmælendur mínir voru á þeirri skoðun að 

fjölmenningarleg tónlist ætti heima innan tónmenntastofunnar. 

 Allir viðmælendur mínir voru áhugsamir um fjölmenningarlega tónlist og notuðust við 
hana að einhverju leyti í kennslu sinni. Fjórir viðmælenda virtust hins vegar vinna frekar 

grunnt með efnið. Svör þeirra endurspegluðu ekki djúpa þekkingu á hugmyndafræði 

fjölmenningarlegrar kennslu. Í niðurstöðum rannsóknar Hönnu Ragnarsdóttur (2007b) kom 
fram að foreldrar erlendra barna væru á þeirri skoðun að kennara skorti þekkingu á 

fjölmenningarlegri kennslu. Rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur, Markus Meckl og Stéphanie 

Barillé (2017) sýndi að foreldrar telja að of lítið sé með menningarlegan bakgrunn og 

fjölbreytileika. Þeir álitu einnig kennara ekki hafa næginlega þekkingu á menningarlegum 
fjölbreytileika og að það ýtti undir stimplun og óöryggi erlendu nemendanna. Niðurstöður 

rannsóknar Hönnu Ragnarsdóttur og Rósu Guðbjartsdóttur (2010) sýndu að samskipti 
erlendra og íslenskra nemenda eftir skóla væru ekki mikil. Kennararnir sögðu menningarmun 
líklegast vera orsökina. Samkvæmt Banks (2008) eiga þeir sem eru flokkaðir sem „hinir” það 

til að gera meira úr sinni menningarlegu sjálfsvitund og aðlagast ríkjandi menningu ekki eins 

vel. Þetta ýtir enn meira undir aðgreiningu milli félagshópa og misrétti. Goldberg (2012) segir 
að börn geti náð tengslum við sjálfsvitund sína á náttúrulegan hátt í gegnum menningu og 

listir. Hún segir jafnframt að með því að kynna nemendum fjölbreytta menningarheima sé 
sjálfsvitund barna af erlendum bakgrunni heiðruð (Goldberg, 2004). Banks (2010a) og 

Goldberg (2012) nefna að samvinnuleiðir séu góðar til þess að láta nemendur af ólíkum 
bakgrunni vinna saman. Sú staðreynd að innan tónmenntastofunnar er almennt mikið unnið 

í hópum og að mikil áhersla er lögð á samvinnu gerir það að verkum að kjörið er að vinna 

með fjölmenningu innan hennar. Í gegnum samvinnuna eykst virðing og umburðarlyndi 

nemendanna gagnvart náunganum. 

Samkvæmt Hernández snertir fjölmenningarleg kennsla ekki aðeins nemendurna, 
kennarana heldur einnig umbætur á mennta- og skólakerfinu (2001). Banks (2010b) leggur 

áherslu á að umbætur á skólakerfinu sé stór þáttur í hugmyndafræði fjölmenningarlegrar 

kennslu. Hún sé nátengd umbótum sem snúi að því skólamenningin sé eflandi og ýti undir og 
endurspegli virðingu og jafnrétti og að það sé í höndum alls starfsfólks að viðhalda því að svo 

sé. Það sem ég tel sjálf að sé ábótavant innan skólanna er fræðsla á fjölmenningarlegum 

kennsluháttum en mikill skortur er á möguleikum fyrir kennara til að sækja endurmenntun. 

Abeles (2010) bendir á að aukna áherslu þurfi að leggja á fjölmenningarlega tónlist í 

tónlistakennaranámi. Tónmenntakennarar eru gjarnan mjög einangraðir í sínu starfi og 
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æskilegt væri þeir gætu sótt námskeið í allskyns framandi tónlistarstílum í meira mæli en nú 

er raunin.  

7.4 Ávinningur fjölmenningarlegrar tónlistarkennslu 
Viðmælendur voru allir sammála um það að nemendur væru áhugasamir um 

fjölmenningarlega tónlist en það sem mestu máli skipti væri framsetning hennar og hvernig 
hún væri kynnt fyrir nemendum. Þeir nefndu að ávinningur fjölmenningarlegrar 

tónlistarkennslu væri að hún auðgi samfélagið, víkki sjóndeildarhringinn fyrir nemendum, 

opni huga þeirra fyrir öðru en síbyljunni, minnki fordóma, kenni þeim að setja sig í spor 
annarra, auki áhuga á því sem er framandi og stuðli að því að þau öðlist innsýn inn í 

fjölbreyttan heim tónlistar. Þetta samræmist kenningum Anderson og Campell (2010) sem 

segja að ávinningur fjölmenningarlegrar tónlistarkennslu sé m.a. að nemendur þrói með sér 

skilning á menningarlegum fjölbreytileika, læri að hugsa hlutina út frá alþjóðlegu sjónarhorni 
og að tónlistin opni hug þeirra fyrir fjölbreyttum hljóðheimi. Nemendur öðlast skilning á því 

að allir tónlistarstílar eigi rétt á sér og séu margbrotnir og áhugi þeirra á framandi 
tónlistarstílum eykst. Það sem þátttakendur nefndu sem ávinning fjölmenningarlegrar 
tónlistarkennslu endurspeglar markmið fjölmenningarlegrar kennslu eins og henni er lýst í 

aðalnámskrá grunnskóla en þar segir að hún miði að því að börn þroski með sér meðvitund, 

virðingu, þekkingu og umburðarlyndi fyrir fjölbreyttum samfélagsgerðum (Mennta-og 

menningarmála ráðuneytið, 2013).  

Fræðimenn sem hafa fjallað um fjölmenningarlega kennslu leggja áherslu á að kennarar 

tengi námið við bakgrunn nemenda, láti sig það varða, viðurkenni það sem þeir hafa í 
farteskinu og fræðist um sögu og menningu þeirra (Erickson, 2001; Banks, 2010b; 
Hernandez, 2001). Gay (2000) nefnir mikilvægi þess að byggja upp góð samskipti við 

nemendur og að kennari skuli reyna að öðlast skilning á menningarlegum gildum 
nemendans. Resta (2017) segir mikilvægt að börn fái innsýn í tónlist sem tengist þeirra 

menningu og bakgrunni. Gay (2000) talar um að það sé misskilningur að menntun hafi ekkert 

með menningu og arfleið að gera. Hún nefnir að fylgni sé milli þjóðernislegrar sjálfsvitundar, 
menningarlegs bakgrunns og gengi í skóla. Vegna þessa sé mikilvægt að gefa nemendum 

innsýn inn í fjölbreytileika menningarhópa og tengja kennslu við fyrrum reynslu nemenda.  

Að vinna með tónlist frá menningarsvæðum erlendra nemenda er kjörin leið til þess að 
kynnast menningarlegum bakgrunni þeirra. Viðmælendur mínir höfðu góða reynslu af því að 

fá erlenda nemendur til samstarfs í því augnamiði að kynna tónlist frá þeirra löndum og 
fannst það mikilvægur hluti af því að kenna fjölmenningarlega tónlist. Einn viðmælenda 

virtist vera duglegur við það að nýta sér erlenda nemendur þegar hann kennir lög frá öðrum 
löndum. Að hans mati voru nemendur alltaf viljugir til þess að taka þátt og gerði þá stolta. 
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Það sama hafði annar viðmælandi að segja sem hafði kennt dans og lag frá Filippseyjum. Það 

skal þó ekki taka því sem sjálfsögðum hlut að nemendur vilji taka þátt í slíku. Sumir kunna 

jafnvel ekki að meta athyglina sem fylgir slíkri vinnu og vilja frekar falla inn í hópinn. Einn 
viðmælanda nefndi t.d. að nemendur frá Sýrlandi hefðu ekki sýnt því mikinn áhuga þegar 

kennt var sýrlenskt lag í morgunsöng. Þetta er eitthvað sem vert er að skoða og ég tel að 

þarna skipti framsetningin enn og aftur miklu máli. Jafnvel væri áhugavert að athuga hvort 
sýrlensku börnin væru með hugmynd af öðru lagi og hvort þau gætu kennt kennurum og 

samnemendum það.  

Resta (2017) segir að tónlist hafi þá getu að geta breytt lífi barna og samfélaga til hins 
betra. Listirnar hjálpa einstaklingnum í túlkun á mismunandi lífsreynslum, byggja upp 

sjálfsmynd og ýta undir þroska. Resta segir einnig að tónlist spili stórt hlutverk í að efla 

sjálfsvitund einstaklingsins og að það sé mikilvægt að börn fái að kynnast tónlistarlegum 

bakgrunni eigin menningar. Goldberg (2012) segir að listir og menning séu náttúruleg leið til 
þess að hjálpa nemendum að öðlast tengsl við sjálfsvitund sína. Þeir læri um fjölbreytta 

menningarheima og sjálfsvitund erlendra nemenda sé heiðruð. Að þessu sögðu tel ég notkun 
fjölmenningarlegrar tónlistar innan tónmenntastofunnar geti hjálpað erlendum nemendum 
að kynnast tónlistarlegum bakgrunni þeirrar menningar sem þeir rekja uppruna sinn til og 

þannig náð tengslum við eigin sjálfsvitund. 

 

7.5 Áskoranir fjölmenningarlegrar tónlistarkennslu  
Í svörum þátttakenda endurspeglast sú skoðun að þeim finnst fjölmenningarleg 
tónlistarkennsla vera mikilvæg. Þeir voru einnig sammála um að kennslan þyrfti að vera vel 

skipulögð. Einn þátttakandi nefndi að tilgangurinn þyrfti að vera skýr fyrir nemendum. Annar 

þátttakandi talaði mikið um mikilvægi þess að kennarinn þekkti efnið mjög vel. Eins og Nieto 
(2010) bendir á þá er það m.a. markmið fjölmenningalegrar kennslu að minnka 

kynþáttafordóma og hleypidóma. Hins vegar geti hún haft þveröfug áhrif og ýtt undir 

fordóma og staðalímyndir ef markmiðin með kennslunni séu ekki skýr. Það vakti athygli mína 
að einn þátttakenda nefndi að unnið væri með kínverskt þema í 4. bekk. Þegar ég spurði 

hana nánar út í það sagði hún að í gegnum þemað lærðu nemendur um tungumál, menningu 

og ritmál í Kína. Hún virtist tengja Japan við verkefnið líka og nefndi sushi og að nemendur 
lærðu japanskt ljóð. Í þessu tilviki eru ólík asísk lönd sett undir sama hattinn og alhæft um 

tvö ólík menningarsvæði. Þetta er dæmi um vandkvæði fjölmenningarlegrar kennslu. 

Kennarinn þarf að að kynna sér efnið í þaula og forðast alhæfingar.  

 Morton (2010) nefnir að sú staðreynd að margir tónlistar- og tónmenntakennarar hafi 
lært tónlist á forsendum vestrænna hefða geti virkað sem hindrun í kennslu á 
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fjölmenningarlegri tónlist. Þeir telji sig  ekki hafa viðeigandi þekkingu og menntun. Þetta 

virðist hins vegar ekki koma í veg fyrir að fjórir þátttakendur minnar rannsóknar kynni sér 

ólíka tónlistarhefðir og tileinki sér þær. Þetta samrýmist rannsókn Legette (2003) þar sem 
kom fram að 96% þátttakenda leið vel með að kenna fjölmenningarlega tónlist og fannst þá 

ekki skorta færni til þess. Viðmælendur mínir nefndu að helsta hindrunin sem þeir mættu 

væri tungumál og framburður. Fimmti þátttakandinn hafði mjög sterkar skoðanir á þessu og  
lagði ríka áherslu á að það skipti gríðarlega miklu máli að kynna sér efnið mjög vel, vita 

hvaðan það kemur og meðhöndla það af virðingu. Samkvæmt einni af viðmiðunarreglum 

Banks (2010b) í fjölmenningarlegri kennslu er mikilvægt að kennarar hafi ákveðna þekkingu á 

efninu og hafi lesið sig til um sögu og menningu þess svæðis sem tónlistin sprettur af.  

Þetta taka tónlistarmannfræðingar undir en þeir telja mikilvægt að kennsla 

fjölmenningarlegrar tónlistar sé tengd sögu, landafræði, menningu og tónlistarstíl (Myers, 

1993; Titon, 2005). Þessi fimmti þátttakandi nefndi einnig að hann hafi alltaf haft áhuga á 
fjölmenningarlegri tónlist og notað hana í kennslu en sjálfur hafi hann tekið eftir því að hann 

nálgaðist efnið af lítilli virðingu og í kjölfarið tók hann eigin kennsluhætti til endurskoðunar. 
Viðmælandinn hafði mótað sér mjög skýra sýn á málinu og taldi vera betra að sleppa því að 
kenna fjölmenningarlega tónlist ef kennarinn kynni sér ekki efniviðinn til hlítar. Ég er honum 

sammála og tel gríðarlega mikilvægt að kennarinn kynni sér efnið og að hann sé gagnrýninn á 

eigin hugmyndir og kennsluefnið. Fordómar geta leynst víða og kennari getur jafnvel ýtt 
undir staðalímyndir og fordóma ómeðvitað, t.d. með orðanotkun eða viðmóti. Í þessu 

samhengi nefnir Titon (2005) mikilvægi þess að fara úr „menningarhýði okkar” og að átta sig 
á því að bakgrunnur okkar getur haft áhrif á skoðanir okkar á tónlistinni.  

 

7.6 Námsefni 
Tímarnir hafa breyst mikið og í dag geta kennarar fundið ógrynni hugmynda og kennsluefnis 

á alnetinu. Fjórir þátttakenda sögðust notast við það kennsluefni sem til er á íslensku þegar 

þeir kenna fjölmenningarlega tónlist. Það námsefni sem var oftast nefnt var bókin Tónlist og 
Afríka og Það er gaman að hlusta á framandi tónlist. Einn viðmælandi nefndi að hennar 

skoðun væri sú að mikið af fjölmenningarlegu námsefni í tónmennt væri ekki fullnægjandi og 

að það innihéldi gjarnan rangar upplýsingar eða litla fræðslu um bakgrunn og sögu 
tónlistarinnar. Þriðja vídd fjölmenningarlegrar kennslu sem Banks (2010b) setur fram fjallar 

um mikilvægi þess að innleiða kennsluhætti sem vinni gegn fordómum og ýti undir jákvætt 

viðhorf nemenda gagnvart mismunandi menningar- og þjóðernishópum. Námsefni spilar þar 

stórt hlutverk og það er mikilvægt að það fjalli um efnið á jákvæðan hátt. Viðmælandi minn 

nefndi að hann notaði gjarnan námsefni Orff Schulwerk en Anderson og Campell (2010) hafa 
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nefnt að hugmyndafræði Orff Schulwerk taki tillit til menningarlegs fjölbreytileika og að þar 

sé úr miklu magni af vönduðu námsefni að velja.   

Rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2007b) sýndi að skortur væri á fjölmenningarlegu 
námsefni á íslensku. Það á einnig við um fjölmenningarlegt námsefni í tónmennt en þar sem 

skortur er almennt á námsefni í tónmennt er samanburðurinn e.t.v. ekki sanngjarn. Þegar ég 

rýndi í það námsefni sem til er í fjölmenningarlegri tónlist kom ég ekki auga á neikvæðar 
staðalímyndir. Að mínu mati er þetta þó vandmeðfarið því að ef til vill endurspegla þessar 

bækur meira gamlar hefðir og hafa ber í huga að tónlistarmenning er í sífelldri þróun. Í 

bókinni Það er gaman að hlusta á framandi tónlist er fjallað um hefðbundna tónlist sem á sér 
djúpar rætur í hverju samfélagi og mismunandi tjáningu fólks í gegnum tónlist og dans. Það 

sem ég tel að beri að varast er að nemendur gætu e.t.v. þróað með sér staðalímyndir út frá 

því. Það sem er mjög framandi og börnum finnst jafnvel skrýtið og hlægilegt getur ýtt undir 

neikvæðar staðalímyndir. Þessar tónlistarhefðir eru vissulega mjög mikilvægar í sögu hvers 
menningarsvæðis en endurspegla jafnvel ekki nútímann eða ungt fólk í þessum löndum. Eins 

og York (2003) segir hafa börn ekki nægilegan þroska til þess að endurmeta hugmyndir 
heldur túlka þau þær á sinn eigin hátt. Einnig segir Erickson (2001) að forðast skuli að alhæfa 
og gera ráð fyrir því að allir sem tilheyri ákveðnum hópi séu eins. Þetta tekur Banks (2010b) 

undir en hann segir að það beri að forðast að gera ráð fyrir ákveðinni hegðun einstaklings 

vegna þess að hann tengist ákveðnum félaglegum hópi. Í þessu samhengi tel ég að opin 
umræða um efnið innan kennslustofunnar skipti megin máli og að kennari ræði við 

nemendur um fjölbreytta samsetningu menningarsvæða. Þegar vesturlandabúar ímynda sér 
Afríku sjá þeir gjarnan fyrir sér bláfátæk, sveltandi börn. Það gleymist að Afríka er heil 

heimsálfa þar sem eru töluð ólík tungumál og þar sem til er ógrynni tónlistarhefða. Einnig vill 
gleymast að þar lifa ekki allir við fátækt heldur er í flestum löndum álfunnar stór millistétt og 

vaxandi efnastétt. Eins og Erickson (2001) segir skal forðast að alhæfa um menningu- eða 

samfélagshópa og að setja alla undir sama hattinn. Hann segir einnig að mikilvægt sé að 

benda nemendum á að menningarhópar eru fjölbreyttir og að menning sé í sífelldri þróun. 

Með þessu er ég þó ekki að halda því fram að þetta námsefni alhæfi um menningu, heldur að 

kennarar þurfi að kynna sér efnið vel og ítreka við nemendur að það sýni ef til vill einungis 

brot af menningunni. York (2003) leggur áherslu á að námsefni endurspegli mismunandi 

kynþætti, fjölbreytileika lífs á jörðinni og sé raunverulegt í augum barnanna. Samkvæmt 

viðmiðunarreglum Banks (2010a) um fjölmenningarlega kennslu skal skoða 

fjölmenningarlegt kennsluefni vel áður en það er kennt. Sumt kennsluefni alhæfir mikið um 
vissa hópa og ýtir þannig undir staðalímyndir eða ágreining (Banks, 2010a; Morton, 2010). 

Banks (2010a) segir að mikilvægt sé nota fjölbreytt efni, eins og kvikmyndir, ljósmyndir, 
bækur, tónlist og upptökur sem viðbót við kennslubókina. Ég tel að sjálfsögðu mikilvægt að 
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sýna gamlar hefðir ákveðinnar menningar en að mínu mati er ekki síður mikilvægt að miða 

kennsluna að nútímanum, með því að sýna það sem er í gangi í dag.  

Námsvefurinn um norræna tónlist sem kynntur var í kafla mínum um námsefni er að 
mínu mati mjög gagnlegur og aðgengilegur fyrir alla því þar er hægt að heyra upptökur, 

skoða framburð, sögu, menningu og fleira. Það væri kjörið ef hægt væri að nálgast slíkt 

námsefni yfir marga mismunandi tónlistarstíla og tónlist frá ólíkum menningarsvæðum.  

7.7 Samþætting 
Morton (2010) og Lamb (2010) tala um mikilvægi þess að samþætta fjölmenningarlega 

tónlist við samfélagsfræði. Að tengja tónlistina við félagslega þáttinn og kenna nemendum 
um sögu, landafræði og félagslegt jafnrétti á sama tíma og þeir fá innsýn inn í sköpun 

tónlistar á mismunandi menningingarsvæðum. Anderson og Campell (2010) segja að það sé 

mikilvægt að nemendur fái sem víðasta kynningu á námsefninu og að gagnlegt sé að 
samþætta tónlistina við aðrar listgreinar, s.s. dans en einnig samfélagsfræði og 

tungumálakennslu.  

Niðurstöður mínar benda til þess að lítið hafa breyst hvað varðar samþættingu og 
samstarf við aðra kennara frá rannsókn Helgu Rutar Guðmundsóttur (2013) og rannsókn á 

list- og verkgreinum (Brynjar Ólafsson, Gerður G. Óskarsdóttir, Helga Rut Guðmunsdóttir, 

Ingibjörg Kaldalóns, Kristín Á. Ólafsdóttir, Ragnheiður Júníusdóttir, Rósa Kristín Júlíusdóttir 

og Sigrún Guðmundsdóttir, 2014) sem sýndu að samþætting og samstarf tónmenntakennara 
við aðra kennara væri ekki algengt. Tónmenntakennarar virðast vera jákvæðir gagnvart 
samstarfi en segjast nánast alltaf þurfa að hafa frumkvæðið. Allir viðmælendur mínir sögðu 

að samstarf við aðra kennara væri í lágmarki. Að mínu mati endurspegluðu svör flestra 
viðmælanda að þeir teldu ekki mikinn áhuga á samstarfi hjá umsjónarkennurum. Ég velti fyrir 

mér hvort sú sé raunin eða hvort tímaskortur sé ekki frekar skýringin. Það er allavega ljóst að 

tónmenntakennarar þurfa venjulega að hafa frumkvæðið að samstarfi. Í raun er hér um 

ónýtta auðlind að ræða. List- og verkgreinakennarar eru gjarnar miklir einyrkjar og það getur 

verið mjög gagnlegt að fá hugmyndir frá öðrum og innsýn inn í starf annarra.  Það er sorglegt 

að ekki sé meira unnið með samþættingu eða eins og einn kennarinn bendir á þá eru þau 

fjölmenningarlegu verkefni sem unnin séu innan skólans iðulega unnin innan hvers árgangs 

fyrir sig með umsjónarkennurum en ekki þvert á fög, kennarahópa eða árganga. 
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8 Lokaorð 

Fjölmenningarlegar áherslur í tónmenntakennslu hafa fram til þessa ekki verið viðfangsefni 
rannsókna á sviði menntavísinda hér á landi. Tilgangur þessarar rannsóknar var að varpa ljósi 

á reynslu og viðhorf tónmenntakennara af fjölmenningarlegri tónlist í kennslu. Áður en ég 

hóf vinnu við lokaverkefnið gerði ég ekki ráð fyrir að fjölmenningarleg tónlistarkennsla væri 

umfangsmikil innan grunnskóla landsins. Kenning mín var sú að slík kennsla hafi ekki náð 

fótfestu á Íslandi og þarfnist frekari þróunar.  

Niðurstöður verkefnisins sýna að þeir kennarar sem voru þátttakendur í rannsókninni 

höfðu allir áhuga á að innleiða fjölmenningarlegar áherslur í kennslu og reyndu að finna leiðir 
og tíma til þess. Hins vegar voru þau sammála um að slíkar áherslur mættu gjarnan afgangi 

við skipulag kennslunnar. Þannig sögðu fjórir viðmælenda minna að þeir hefðu ekki haft tök 

á að fara mjög djúpt í efnið. 

  Sjálfri þótti mér gagnlegt og áhugavert að tala við þann tónmenntakennara sem hafði 
mesta reynslu af fjölmenningarlegri tónlist í kennslu. Hann lagði mikla áherslu á mikilvægi 

þess að kennarar bæru virðingu fyrir tónlistinni með því að kynna sér vel bakgrunn hennar 

sem og sögu menningarsvæðisins sem hún væri sprottin af og að þeir kynntu síðan hvoru 
tveggja fyrir nemendum. Sjálf hef ég reynslu af því að leggja fyrir nemendur verkefni í 

fjölmenningarlegri tónlist þar sem ég leitaðist við að samþætta sögu og hefðum tiltekinnar 

menningar við verkefnið. Ég leiddi nemendur í framandi heim í gegnum leikræna tjáningu og 
tónlist og það var mjög ánægjulegt að sjá hvað nemendur lifðu sig vel inn í hlutverk sín og 

voru heilluð af þessum framandi heimi. Mín skoðun er sú að með því að nota framandi 
tónlist og dans megi opna nýja heima fyrir börnum. Það geti opnað huga þeirra og eflt 
umburðarlyndi sem gagnast þeim sem samfélagsþegnum í fjölmenningarsamfélagi. 

Viðmælendur mínir tóku undir þessa kenningu og töldu ávinning fjölmenningarlegrar 

tónlistar m.a. felast í því að hún opni nýja heima fyrir nemendum og styrki umburðarlyndi og 
virðingu fyrir framandi menningarheimum.  

Ég bjóst við að kennarar væru e.t.v. hikandi við að kenna framandi tónlist sem byggist ekki  á 
vestrænum hefðum og nótnaskrift. Það kom mér á óvart að sú virtist ekki vera raunin hjá 

þátttakendum minnar rannsóknar. Svör allra minna viðmælenda endurspegluðu þannig 

mikla fagmennsku. Niðurstöðurnar gefa til kynna að þeir séu skapandi og skemmtilegir 

kennarar sem leitist við að innleiðar eins fjölbreyttar áherslur í kennslu og unnt er. Ég vil 

jafnframt trúa því að rannsókn mín komi til með að virka sem hvati fyrir þá til að leggja aukna 

áherslu á kennslu fjölmenningarlegrar  tónlistar í tónmenntarstofunni. 
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