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Ágrip 

Lokaverkefnið „Rokkað gegn kvíða“ samanstendur af fræðilegri greinagerð annars vegar og 

kennsluefni fyrir námskeið hins vegar ásamt ítarlegri námskeiðslýsingu. Námskeiðið er fyrir 

allt að sex 13-16 ára unglinga. Í námskeiðinu læra þátttakendur vináttufærni og fá tækifæri 

til að æfa sig í samskiptum í öruggu umhverfi. Einnig læra þátttakendur að spila á hljóðfæri, 

trommur, gítar, bassa og píanó, og æfa saman eitt lag. Unnið er að markmiðum námskeiðsins 

í gegnum samræður, ígrundun og fleira. Námskeiðslýsingu og kennsluefni má finna í 

fylgiskjölum. Fræðilega greinargerðin er rökstuðningur fyrir námskeiðinu og uppbyggingu 

þess. Fyrst er námskeiðið sett í fræðilegt samhengi innan tómstundafræðinnar. Því næst er 

fjallað um þunglyndi, kvíða og félagsfælni og hvernig má nota tónlist og sértækt hópastarf til 

að sporna gegn einkennum þessara kvilla. Að lokum er farið yfir þátt tónlistarinnar, það er, 

hvernig er best að beita henni í hópastarfi, bæði í umræðuþætti námskeiðsins sem og þeim 

verklega. Rannsóknir sýna að þunglyndi, kvíði og félagsfælni eru vaxandi vandamál í dag og 

því er mikilvægt að grípa inn í áður en vandamálið verður of mikið. Tónlist er kjörinn 

vettvangur til þess að liðka fyrir umræðum og hjálpa einstaklingum að skoða sitt eigið 

sálarlíf.  
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Formáli 

Ég hef unnið í félagsmiðstöð í átta ár. Ég hef allan þann tíma haft gaman af samræðum við 

unglingana og þá sérstaklega þegar talið berst að tónlist. Ég hef oft séð um tónlistartengt 

hópastarf með unglingum í félagsmiðstöðinni en aldrei á formlegum, fræðilegum grundvelli. 

Því fannst mér tilvalið að nýta þetta lokaverkefni til þess og finnst mér það hafa tekist með 

afbrigðum vel. Mig langar sérstaklega að þakka Árna Guðmundssyni leiðbeinandanum mínum, 

Hrefnu og mömmu, ásamt öllu því frábæra fólki sem ég hef kynnst og lært af undanfarin þrjú 

ár.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

 

 

Reykjavík, 9. maí 2019 

 

_________________________________  
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1 Inngangur  

Þegar ég var sjö ára var mér boðið að velja hljóðfæri til að læra á. Ég valdi klarinett því enginn 

annar vildi spila á það. Sjö árum síðar skildi ég af hverju ég var sá eini sem valdi klarinett og 

skipti yfir í trommur. Síðan þá hef ég spilað á hin ýmsu hljóðfæri, en þó aðallega trommur. Um 

14 ára fór ég að spila í hljómsveit, rokkbandi af bestu gerð. Enginn okkar var sérstaklega góður 

(sem er mjög algengt í rokkhljómsveitum) en tímarnir sem við eyddum saman, fyrst í 

félagsmiðstöðinni og seinna í hinum ýmsu bílskúrum, kenndu mér meira en nokkur skóli hefur 

gert. Ég lærði hvernig á að hlusta á aðra, hvernig á að tjá skoðanir sínar án þess að særa fólk 

og bera virðingu fyrir skoðunum annarra. Ég hætti í fótbolta, sem kenndi mér ekkert nema að 

það eina sem skiptir máli er að vera bestur (eða, samkvæmt pabba, að sparka fastar en hinir) 

og byrjaði í hljómsveit sem kenndi mér samkennd og vináttufærni.  

Ég man eftir einfaldari tímum sem unglingur. Ég er af kynslóðinni sem fékk fyrsta 

snjallsímann á menntaskólaárunum, kynslóðinni sem þurfti ekki að óttast að allar mis 

viturlegar athafnir væru festar á filmu og komið kyrfilega fyrir á alnetinu. Ég man líka eftir því 

að sitja á trommustólnum mínum fyrir aftan settið, berjandi baukana af öllum lífs og sálar 

kröftum tímunum saman með bestu vinum mínum án þess að nokkur tæki upp símann til að 

athuga hvað væri að frétta af Kardashian fjölskyldunni.  

Að vera unglingur í dag er ekki auðvelt. Samfélagsmiðlar herja á úr öllum áttum og oft 

virðist besta lausnin vera einfaldlega að loka sig af og halda samskiptum við aðra í lágmarki til 

þess að gera örugglega engin mistök. Þetta er því miður raunveruleiki margra unglinga, 

unglinga sem kljást við kvíða og þunglyndi, unglinga sem eiga fáa eða enga vini, unglinga sem 

auðvelt er að líta fram hjá því þeir eru ekki að trufla neinn einir inni í herbergi. Ég vil ná til 

þessara krakka og því hef ég ákveðið að búa til tónlistartengt námskeið. Unnið er út frá þremur 

rannsóknarspurningum við uppsetningu námskeiðsins. 

• Hvernig er hægt að efla félagslega einangraða unglinga í hópastarfi? 

• Hvernig nýtist tónlist og umræður um tónlist þegar unnið er með félagslega 

einangraða unglinga?  

• Hvaða áhrif hefur tónlist og hópastarf á geðlægð? 

 

1.1 Námskeiðið Rokkað gegn kvíða 

Námskeiðið Rokkað gegn kvíða er ætlað unglingum á aldrinum 13-16 ára sem glíma við 

félagskvíða eða eru einangraðir. Markmiðið með námskeiðinu er að virkja þátttakendur, kenna 

þeim vináttufærni, auka þátttöku þeirra í félagslegum athöfnum og gefa þeim tækifæri á að 

æfa sig í samskiptum í öruggu umhverfi. Námskeiðið telur átta skipti, tvær klukkustundir í 
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senn. Í fyrstu fjórum tímunum fer fram grunn kennsla á hljóðfæri; rafmagnsbassa, 

rafmagnsgítar, hljómborð og trommur, og í seinni fjórum læra þátttakendur að spila lag sem 

hljómsveit.  

Hver tími er settur upp á svipaðan máta. Fyrsti hálftíminn er nýttur í umræður, 

samskiptaleiki og félagslegar æfingar. Því næst taka við 60 mínútur af hljóðfæraleik og í lokin 

eru um það bil 30 mínútur notaðar í umræður um tímann, ígrundun á óformlegum grundvelli. 

Á þennan hátt fer fram skipulögð kennsla með formlegum hætti þegar kemur að 

hljóðfæraleiknum en óformleg kennsla þegar kemur að öðrum þáttum námskeiðsins. Vonast 

er til þess að í gegnum hópastarfið eflist þátttakendur í félagslegum athöfnum og samræðum, 

eignist vini og nýtt, uppbyggjandi áhugamál. 

 

1.2 Fræðileg greinargerð 

Í fræðilegu greinargerðinni verða færð rök fyrir námskeiðinu á fræðilegum grundvelli. Í kafla 

tvö verður farið yfir þær kenningar tómstundafræðinnar sem stuðst er við í vinnslu 

námskeiðsins. Gildi tómstunda verður reifað og mikilvægi jákvæðra og góðra leiðtoga skoðað. 

Sjónum verður beint sérstaklega að hópastarfi og kenningum sem tengjast því. Þar verður 

hópamyndunarferli Bruce Tuckmans skoðað ásamt greiningaraðferðum Arne Sjölunds. Dýpstu 

umfjöllun fær þó Samuel Gladding og hópakenningar hans. Í þriðja kafla verður fjallað um 

andleg vandamál, svo sem kvíða, félagsfælni og þunglyndi. Þar verða færð rök fyrir því hvers 

vegna tónlistartengt námskeið hentar vel til að ná til markhópsins, unglinga á aldrinum 13-16 

ára. Í fjórða kafla verður fjallað um tjáningu í gegnum tónlist og hljóðfæraleik og tekin dæmi 

um listamenn sem nýttu tónlistarformið til að koma skoðunum sínum, tilfinningum og heimsýn 

á framfæri. Rannsóknarspurningunum þremur verður svarað og færð verða rök fyrir ýmsum 

aðferðum sem notast verður við í námskeiðinu. 
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2 Hugtök og kenningar tómstundafræðinnar 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtök og fræðimenn tómstundafræðinnar. Sérstök áhersla 

verður lögð á hugtök sem tengjast hópamyndun og óformlegu og formlausu námi.  

2.1 Tómstundir 

Vanda Sigurgeirsdóttir (2010) skilgreinir hugtakið tómstundir á eftirfarandi hátt. 

Tómstundir eru (…) athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum og flokkast sem 

tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru að einstaklingurinn líti sjálfur 

á að um tómstundir sé að ræða. Að athöfnin, hegðunin eða starfsemin sé frjálst val og hafi í 

för með sér ánægju og jákvæð áhrif. 

Samkvæmt þessari skilgreiningu eiga tómstundir sér stað í frítímanum. Um átján árum 

ævinnar er varið í frítíma og því um stóran hluta lífsins að ræða. Unglingsárin einkennast af 

miklum frítíma, ekki síst hjá nemendum á elsta stigi grunnskóla (Leitner og Leitner, 2012). 

George H. Mead setti fram hugmyndir um átta kreppur sem allir ganga í gegnum á lífsleiðinni. 

Á unglingsárunum hefst ein þeirra, þróun sjálfsins, og því á sér stað mikil mótun á þessum 

aldri. Hugmyndir og skoðanir eru endurspeglaðar við jafningja og aðra áhrifaaðila í 

samfélaginu (Mead, 1913) og mikið er í húfi því ef ekki tekst vel til getur einstaklingurinn átt 

við flókin vandamál tengd sjálfsmyndinni að stríða síðar á ævinni (Árni Guðmundsson, 2007, 

bls. 27). Jákvæðar og uppbyggilegar tómstundir undir leiðsögn hæfra leiðbeinenda geta 

hjálpað unglingum að komast klakklaust í gegnum þetta tímabil. 

2.2 Georg H. Mead 

Kenningar Mead (1913) um eðli sjálfsins skýra ákveðna hegðun einstaklinga og þroska. Til að 

byrja með leika börn sér ein eða við einn annan aðila. Þau láta sig litlu máli skipta hvað aðrir í 

kring hugsa eða hvað þeim finnst, þeirra upplifun er óháð öðrum. Með aldrinum læra börn að 

setja sig í spor annarra, máta ýmis hlutverk og verða betri í að skilja aðra í kringum sig. Á 

unglingsárunum er sjálfið í mikilli þróun, unglingar eru orðnir nokkuð færir í að skoða heiminn 

út frá sjónarhóli annarra og eru á góðri leið með að skilja sínar eigin hugsanir. Unglingar meta 

sig stöðugt út frá jafnöldrum sínum og taka gagnrýni þeirra oft mjög alvarlega. Ef unglingur 

verður stöðugt fyrir neikvæðri gagnrýni getur það laskað sjálfsmynd hans og breytt henni til 

frambúðar. Mead lagði mikla áherslu á að við mótumst ekki einungis í samhengi við fólkið sem 

er næst okkur, þá sem við umgöngumst dags daglega, heldur líka innan stærri hópa, til dæmis 

þjóðfélaga.  
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 Kenningar Mead eiga augljóslega við í þessu verkefni. Ef hægt er að móta hópinn og 

stýra honum í rétta átt, eru meiri líkur á að einstaklingarnir innan hans þrói með sér jákvæða 

sjálfsmynd. Því verður sjálfið ánægðara og einstaklingurinn heilsteyptari (Árni, 2007, bls. 30). 

2.3 Reynslunám 

Reynslunám er kenning sem heimspekingurinn John Dewey setti fram um aldamótin 1900 

(Beames og Brown, 2016, bls. 52-53). Samkvæmt reynslunámi á kennsla að endurspegla 

raunveruleikann, byggja á honum og undirbúa nemendur fyrir raunverulegar aðstæður. 

Kennsla sem notfærir sér kenningar Dewey skilar einstaklingum nothæfri þekkingu og 

kunnáttu. Aftur á móti byggir hefðbundin kennsla á fræðilegri þekkingu og, sögulega séð, 

undirbúningi fyrir vinnumarkað þar sem yfirmaður stjórnar og undirmaður hlýðir (Whitehead, 

1929). Kennsla sem notar ekki hagnýtar upplýsingar er ekki nytsamleg samkvæmt 

reynslunámi. Auðvelt er að beita reynslunámi þegar unnið er með litlum hópum, til dæmis á 

námskeiðum. Virkni reynslunáms stendur þó og fellur með leiðbeinandanum. Ef 

leiðbeinandinn er reynslulítill og óskipulagður verður ekki mikið úr náminu. Aftur á móti geta 

nemendur lært margt ef leiðbeinandinn er starfi sínu hæfur (Bates, Ewert, Gilbertson og 

McLaughlin, 2006). 

2.4 Óformlegt nám 

Hefðbundnu, formlegu námi eru oft þröngar skorður settar en annað á við um óformlegt nám 

sem oft er stuðst við í félagsmiðstöðvum og öðru félagsstarfi. Í formlegu námi er notast við 

kennsluáætlanir og námskrár. Kennarar kenna eftir ströngum viðmiðum og verða að fylgja 

þeirri forskrift sem yfirvöld eða menntastofnanir ákveða (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). Svar tómstundafræðinnar við þessari hefðbundnu nálgun er 

óformlegt og formlaust nám.  

Óformlegt nám er ekki bundið í námskrár eða landslög. Þegar óformleg kennsla fer 

fram er leiðbeinandi í forsvari og stýrir kennslunni. Nemendur læra í gegnum samræður, 

verkefni, æfingar, leiki og fleira. Óformlegt nám er hagnýtt, allt sem lærist er hægt að nota og 

beita, hvort sem það er verklegt eða fræðilegt. En til þess að eitthvað verði úr óformlegu námi 

verður leiðbeinandinn að vera skipulagður og hafa kunnáttu á því sviði sem hann vinnur á. 

Óformlegt nám er frjálslegra og auðvelt er að aðlaga það að mismunandi þörfum hópa. Þetta 

nýtist sérstaklega vel þegar unnið er með einstaklinga með sérþarfir eða þegar byggja þarf upp 

hóp í gegnum námið (Jeffs og Smith, 2005). 
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2.5 Hópakenningar 

Innan tómstunda- og félagsmálafræðinnar má finna ýmsar kenningar um hópa og 

hópamyndun. Samkvæmt Gladding (2014, bls. 26) er hópur safn tveggja eða fleiri einstaklinga 

sem vinna að sameiginlegu markmiði eða hafa sameiginleg gildi að sjónarmiði. Hópar geta 

verið allt frá litlum vinahópum til heilu þjóðanna. Hér verður fjallað um þrjá fræðimenn og 

hópakenningar þeirra, Bruce Tuckman, Samuel T. Gladding og Arne Sjölund 

 

Bruce Tuckman 

Heimspekingurinn og sálfræðingurinn Bruce Tuckman (1965) setti fram líkan um þróunarferli 

lítilla hópa. Ferlið telur fjögur stig, mótunarstig, óreiðustig, sáttastig og vinnustig (e. forming, 

storming, norming og performing) en árið 1977 bættist fimmta stigið við, uppgjörsstig (e. 

adjourning) (Cuthbertson og O ́Connell, 2009). Hvert stig ferlisins lýsir ástandi hópsins og 

hvernig hann breytist með tímanum. 

• Mótunarstig: 

Á mótunarstiginu hittast einstaklingarnir og kynnast og hver og einn reynir að finna sinn stað 

innan hópsins. Þetta er fyrsta stig hópamyndunar. Feimni, kurteisi og yfirborðskenndar 

samræður eru allsráðandi og flestir stíga varlega til jarðar. Samskiptin einkennast af varfærni. 

• Óreiðustig: 

Óreiðustigið einkennist af valdabaráttu innan hópsins og ýmsum ágreiningsmálum. Á þessu 

stigi stígur oft fram leiðtogi sem reynir að taka stjórn en stundum sækjast fleiri en einn eftir 

því hlutverki. Þetta stig á sér stað þegar hópurinn er orðinn nógu náinn til þess að 

einstaklingarnir innan hans geti tjáð sínar skoðanir, óháð skoðunum hinna. Á óreiðustiginu 

getur annað af tvennu gerst. Böndin innan hópsins styrkjast í gegnum ágreining og baráttu og 

hópurinn verður betur í stakk búinn til að taka á málum sem geta komið upp síðar. Ef hópurinn 

kemst ekki sameiginlega yfir erfiðleika óreiðustigsins getur verið að hann komist ekki yfir á 

næsta stig eða einfaldlega sundrist. 

• Umræðustig: 

Á þessu stigi er hlutverk hvers og eins innan hópsins orðið skýrara, oft er kominn leiðtogi sem 

fer fyrir hópnum og einstaklingarnir vinna saman sem heild. Meðlimir hópsins fikra sig áfram í 

samskiptum en eru þó orðnir nógu öruggir og þekkja hverjir aðra nógu vel til þess að geta sagt 

sína skoðun án alvarlegra afleiðinga. 
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• Framkvæmdastig: 

Þegar hér er komið er hópurinn loks tilbúinn til að vinna saman að þeim verkefnum sem 

honum voru ætluð. Einstaklingarnir innan hópsins þekkjast orðið nógu vel til þess að geta 

treyst á hvern annan og vita hvert á að leita með hvert vandamál eða verkefni fyrir sig. Ekki 

allir hópar ná þessu stigi, sérstaklega ef ekki gekk vel á óreiðustiginu.  

• Uppgjörsstig: 

Þessu stigi er náð þegar hópurinn hefur lokið hlutverki sínu og ekki er lengur neinn tilgangur 

með starfsemi hans. Sem dæmi má nefna hóp sem skipuleggur útihátíð. Eftir að útihátíðinni 

og öllum eftirmálum hennar er lokið getur hópurinn hætt störfum því öllum verkefnum hans 

hefur verið lokið. Á þessu stigi geta átt sér stað umræður innan hópsins um það hvort 

markmiðum hans hafi verið náð og fleira (Cuthbertson og O ́Connell, 2009; Tuckman, 1965).  

Samuel T. Gladding 

Gladding (2014) er bandarískur fræðimaður sem skipti hópastarfi í fjóra flokka. Þeir eru: 

• Verkefna- eða vinnuhópar 

• Leiðsagnarhópar 

• Ráðgjafarhópar 

• Sálfræðimeðferðarhópar 

Hópar geta einnig verið blanda af einhverjum þessara fjögurra hópagerða. Því er mikilvægt 

fyrir fagfólk að sérhæfa sig ekki um of í einni hópagerð. Hér eftir er stutt umfjöllun um hverja 

gerð fyrir sig. 

• Verkefna- eða vinnuhópar:  

Verkefna- eða vinnuhópar geta verið mjög fjölbreyttir en hafa þó nokkur sameiginleg einkenni. 

Þessi hópagerð vinnur alltaf að einu verkefni eða fleirum á markvissan hátt. Markmiðin eru 

yfirleitt mjög skýr; ljúka þarf verkefninu. Mikilvægt er fyrir verkefna- eða vinnuhópa að koma 

auga á vandamál og finna lausnir á þeim því eðli málsins samkvæmt getur verkefni ekki klárast 

ef upp kemur óleysanlegt vandamál. Verkefni sem þessi hópagerð tekur að sér geta verið mjög 

breytileg, allt frá skipulagningu stórra tónlistarhátíða niður í verkefnavinnu í skólastofu. Best 

er þó að hóparnir séu ekki stórir en þegar komið er yfir 11 meðlimi fara afköst hratt minnkandi. 

Gladding telur að hópar sem telja þrjá til fjóra einstaklinga skili mestum afköstum og meðlimir 

hópsins eigi auðveldara með að einbeita sér að verkefnum sínum en þeir sem eru í stærri 

hópum. Því er mikilvægt að skipta stórum hópum í smærri einingar (Gladding, 2014, bls. 27-

29).  
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 Verkefna- eða vinnuhópar eru ólíkir öðrum hópagerðum á nokkra vegu. Hópurinn 

hefur sameiginleg markmið, engir tveir innan hópsins vinna að ólíkum markmiðum. Samvinna 

er lykilatriði sem færir hópinn nær lokamarkmiðum sínum. Í góðum, skilvirkum verkefna- eða 

vinnuhóp hafa meðlimir verið valdir vegna kunnáttu eða þekkingu á ákveðnum þáttum 

verksins. Allir innan hópsins hafa hlutverki að gegna (Gladding, 2014, bls. 29-32).  

 

 

 

• Leiðsagnarhópar:  

Í leiðsagnarhópum notast hópstjóri við einhverskonar fyrir fram ákveðnar kennsluaðferðir til 

að veita einstaklingum innan hópsins ákveðna þekkingu eða kunnáttu. Sem dæmi má nefna 

bekk í grunnskóla. Þar fer kennari með hópstjórn og miðlar þekkingu til nemenda eftir 

kennsluaðferðum sem ríkið hefur ákveðið að henti best. Markmið leiðsagnarhópa getur einnig 

verið að koma í veg fyrir ákveðna hegðun eða að vinna úr ákveðnum vandamálum. 

Umræðuhópar á geðdeild eða í fangelsi geta flokkast sem leiðsagnarhópar því virkni hópsins 

er í grunninn sú sama og í kennslustofu. Hópstjóri miðlar þekkingu sem meðlimir taka við. Til 

dæmis er persónulegur þroski þátttakenda markmiðið í leiðsagnarhópi innan fangelsis. 

Munurinn er sá að í skólastofunni eiga nemendur helst að halda sínum skoðunum og 

reynslusögum fyrir sig en því er öfugt farið í umræðuhóp fanga hópsins (Gladding, 2014, bls. 

33). 

 Fjöldi meðlima í leiðsagnarhópum getur verið mikill. Ef svo reynist er mikilvægt að 

skipta hópnum frekar svo allir innan hans fái sinn tíma. Ásamt þessari hópaskiptingu er 

tímastýring eitt af mikilvægari hlutverkum hópstjórans. Hópstjóri verður að vera með góða 

tímaáætlun, áætlun fyrir hæfilegan fjölda tíma og yfirsýn yfir verkefni hópsins (Gladding, 2014, 

bls. 33-36). 

• Ráðgjafarhópar:  

Í ráðgjafarhópum er leitast við að leysa eitthvað ákveðið vandamál. Góður ráðgjafarhópur 

hefur sömu virkni og einstaklingsmeðferð. Hver og einn einstaklingur innan hópsins stefnir að 

sínu persónulega markmiði, til dæmis að minnka félagskvíða, en hópurinn sem slíkur hefur 

ekki sameiginleg markmið. Samskipti innan hópsins og félag við aðra meðlimi hans er það sem 

leiðir einstaklingana áfram í átt að markmiðinu. Hlutverk leiðtoga í ráðgjafarhóp er fyrst um 

sinn að liðka um fyrir samskiptum og að leiða hópinn í gegnum fyrstu skrefin. Eftir því sem á 

líður dregur leiðtoginn sig þó sífellt meira í hlé svo meðlimir hópsins geti þróað sambönd innan 

hans og hjálpað hverjir öðrum. Ráðgjafarhópar eru jafnan litlir, eða þrír til tólf einstaklingar 

eftir aldri og markmiðum (Gladding, 2014, bls. 36-38). 
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• Sálfræðimeðferðarhópar:   

Eins og nafnið gefur til kynna snýst starf sálfræðimeðferðarhópa um einstaklinga með 

alvarlegar geðraskanir. Markmið slíkra hópa er að hjálpa einstaklingum að vinna úr 

vandamálum sem oft eiga sér rót í undirmeðvitundinni eða hugsanavillum og leiðrétta 

einhverja tiltekna hegðun, til dæmis alvarlegan samskiptavanda við annað fólk. Meðlimir 

hópsins eru vandlega valdir af sérfræðingum og eru helst á breiðum skala hvað vandamál 

varðar. Starf sálfræðimeðferðarhópa getur verið til mjög langs tíma, mörg ár jafnvel. Leiðtogi 

hópsins er alltaf einhver með faglega þekkingu, til dæmis sálfræðingur eða geðlæknir. Hlutverk 

hans er að leiða hópinn og einstaklingana innan hans í gegnum eitthvað fyrir fram ákveðið 

ferli, ferli sem byggir á mjög faglegum grunni (Gladding, 2014, bls. 39-41). 

Hegðun innan hóps  

Einstaklingar haga sér öðruvísi þegar þeir eru hluti af hóp. Ástæðan er sú að meðlimir hópsins 

hafa áhrif hverjir á aðra, bæði jákvæð og neikvæð. Þess vegna er mikilvægt fyrir leiðtoga hóps 

að vera vakandi fyrir samskiptunum innan hans. Ef einhver meðlimur hópsins hefur neikvæða 

reynslu af hópastarfi getur hann dregið allan hópinn niður. Á sama hátt getur slæm byrjun á 

hópastarfi, til dæmis árekstur á milli tveggja einstaklinga, hamlað starfinu ef stjórnandinn 

grípur ekki strax til aðgerða. Tvær hliðar mætast því í hópastarfinu, hlutverk hópsins í heild og 

persónuleg hlutverk hvers og eins (Gladding, 2014, bls 49-58).  

Til þess að jafna þessar tvær hliðar þarf annars vegar að vera meðvitund innan hópsins um 

markmið hans og hins vegar þarf hver og einn einstaklingur að vera meðvitaður um hlutverk 

sitt og áhrifin sem hann hefur á aðra og aðrir hafa á hann. Góður leiðtogi þarf alltaf að hafa 

þetta á bakvið eyrað og vera vakandi fyrir aðstæðum þar sem þörf er á að endurskilgreina eða 

skerpa á þessum tveimur þáttum. Þó að mikilvægt sé fyrir leiðtoga að geta brugðist við 

aðstæðum og vandamálum sem koma upp er góð undirbúningsvinna lykillinn að hópastarfi. Í 

raun hefst hópastarf í undirbúningstíma leiðtogans. Leiðtoginn þarf að skilgreina markmið 

hópsins, finna honum hentugan stað til að hittast á, ákveða tímamörk hvers tíma og 

heildarfjölda tíma, ákveða hvernig á að velja meðlimi hópsins og hvort hópurinn eigi að vera 

fjölbreyttur eða einsleitur (Gladding, 2014, bls. 49-58).  

Undirbúningur hópastarfs unglinga 

Nokkra þætti þarf að hafa í huga þegar hópastarf með unglingum er skipulagt. Vanda þarf valið 

á þátttakendur því þeir þurfa að geta myndað tengsl hverjir við aðra. Tímamörk fyrir hópastarf 

með unglingum er yfirleitt 60 til 90 mínútur en tíminn getur verið lengri eftir atvikum. Til þess 

að hámarka samskipti og tengslamyndun innan hópsins er best að halda honum litlum, helst 

5-10 manns, og að sama skapi er mikilvægt að halda aldursbili þátttakenda litlu. Að öðru leyti 
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er hópastarf með unglingum ekki ólíkt hópastarfi með öðrum aldurshópum (Gladding, 2014, 

bls. 289-290).  

 Hlutverk leiðbeinanda í hópastarfi unglinga er fjölþætt og felur í sér ákveðnar áskoranir 

sem ekki endilega eiga við þegar unnið er með öðrum aldurshópum. Til dæmis þarf 

leiðbeinandi að vera meðvitaður um sína eigin æsku og sín eigin unglingsár. Ef það er ekki gert 

er hætta á að leiðbeinandi yfirfæri ómeðvitað upplifun sinna unglingsára á þátttakendur í 

starfinu. Leiðbeinandi þarf að vera opinn, hvetjandi og umhyggjusamur til þess að 

þátttakendum finnist þeir geta leitað til hans. Að vera góð fyrirmynd og geta hlegið að sjálfum 

sér eru lykilþættir í fari góðs leiðbeinanda (Gladding, 2014, bls. 291-296). 

 

Arne Sjölund 

Félagssálfræðingurinn Arne Sjölund sagði að einstaklingar mótist að miklu leyti af samskiptum 

sem þeir eiga innan síns hóps (Árni, 2007, bls. 35). Eins og áður hefur komið fram tilheyra allir 

einhverjum hópi, hvort sem þeir gera sér grein fyrir því eða ekki. Því er ljóst að stór hluti 

mótunar einstaklingsins er upp á samskipti við aðra kominn og áhrifa sem hann verður fyrir af 

hálfu annarra. Erfitt er fyrir einn innan hóps að fara gegn þeim viðurkenndu gildum sem 

hópurinn hefur tileinkað sér og því er ekki að undra að unglingar séu móttækilegir fyrir áhrifum 

sinna vina- og samfélagshópa. Sterkir einstaklingar geta þó breytt stefnu hóps, séu þeir 

vinsælir eða leiðtogar (Ellis og Ward, 2008).  

 Annar hornsteinn kenninga Sjölunds er greiningaraðferð sem kallast tengslarit. Sjölund 

notaði tengslarit til að greina hópa, stóra sem smáa, og stöðu einstaklinganna innan þeirra. 

Tengslarit nýtist einkar vel til að koma auga á mynstur innan hóps sem ekki eru augljós við 

fyrstu sýn. Hægt er að finna út með lítilli fyrirhöfn hverjir eru leiðtogar, hverjir eru lagðir í 

einelti, hverjir eru einangraðir, hverjir undirhóparnir eru og margt fleira. Tengslagreining með 

tengslariti fer þannig fram að lagðar eru spurningar fyrir alla í hópnum, til dæmis, hvern myndir 

þú vilja hafa með þér á eyðieyju. Ef einstaklingur A velur einstakling B er sagt að jákvætt bendi 

sé frá A til B. Einnig er hægt að spyrja neikvæðra spurninga og fá þannig neikvæð bendi. 

Spurningarnar geta verið eins margar og rannsakandi vill en tengslaritið flækist mjög hratt eftir 

því sem spurningalistinn lengist. Niðurstöðurnar er hægt að setja fram á myndrænu formi og 

er þá hægt að sjá fyrrnefnd mynstur innan hópsins, leiðtoga, fórnarlömb og fleira (Moreno, 

1953). Mikilvægt er að koma auga á leiðtoga innan hóps því leiðbeinendur geta nýtt sér 

leiðtoga í vinnu með hópnum. Ef einelti er innan hópsins er hægt að höfða til réttlætiskenndar 

sterks, jákvæðs leiðtoga. Ef leiðtoginn er neikvæður og hefur neikvæð áhrif á hópinn getur 

leiðbeinandi byrjað að vinna með leiðtogann og beint honum á rétta braut (Ellis og Ward, 

2008). Við val á þátttakendum í Rokkað gegn kvíða nýtist tengslarit vel. Hægt er að velja 

spurningar sem leiða í ljós hverjir eru vinafáir eða lenda oft út undan.  
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3 Andleg vandamál 

Í þessum kafla verða hugtökin geðlægð, þunglyndi, kvíði og félagsfælni skilgreind. Farið verður 

yfir ástæður þessara kvilla og hvernig er hægt að vinna úr þeim. 

3.1 Geðlægð 

Geðlægð er regnhlífarhugtak yfir ástand þar sem einstaklingum líður illa, eru daprir eða 

finna fyrir vonleysi. Flestir Íslendingar finna fyrir einhverri geðlægð í skammdeginu og því er 

mikilvægt að gera allt sem hægt er til þess að hámarka ánægju á þeim tíma (Dóra Guðrún 

Guðmundsdóttir, 2006). Geðlægð er ástand sem sífellt fleiri finna fyrir og þá sérstaklega 

unglingar en kvíði og þunglyndi falla undir geðlægð (Salbjörg Bjarnadóttir, Sigrún Daníelsdóttir 

og Védís Helga Eiríksdóttir, 2017). Þessum hópi er nauðsynlegt að mæta og vinna með áður en 

það er um seinan en algengasta dánarorsök ungra karlmanna á Íslandi er sjálfsvíg sem má rekja 

til geðlægðar (Kristín Heiða Kristinsdóttir, 2015).  

3.2 Þunglyndi 

Þunglyndi er sjúkdómur sem einkennist af ýmsum andlegum og líkamlegum kvillum. Dæmi um 

einkenni þunglyndis eru þreyta og slen, depurð, svefnleysi, vanmáttarkennd og þyngdartap 

eða -aukning. Þunglyndi er mjög algengur sjúkdómur og því mikilvægt að þekkja einkennin 

(Þunglyndi, 2005). Talið er að um 5% fólks þjáist af alvarlegu þunglyndi og þeir sem þjást af 

þunglyndi geta talið að best sé að deyja ef ástandið er slæmt. Þunglyndi er því mjög 

mannskæður sjúkdómur sem herjar á alla aldurshópa. Þunglyndi er meðhöndlað með lyfjum, 

hjá sálfræðingi eða blöndu af þessu tvennu (Kragh-Sörensen, 1997).  

 Sjúkdómurinn er greindur með ICD-10 flokkunarkerfinu í vægt, miðlungs alvarlegt og 

alvarlegt þunglyndi. Helsta vandamálið er þó að margir þeirra sem finna fyrir þunglyndi leita 

sér ekki hjálpar. Að hluta til er það vegna feimni, til dæmis leyfir karlmennsku ímyndin ekki 

sjúkdóma sem herja aðallega á sálina, en einnig vegna þess að sjúkdómurinn og einkenni hans 

eru ekki nógu vel þekkt meðal almennings. Til dæmis eru einkenni þunglyndis hjá öldruðum 

hægara viðbragð, óróleiki og fleira sem flestir tengja við eðlilega öldrun. Einnig eru læknar ekki 

nógu vakandi fyrir sjúkdómnum og greina oft ekki rétt eftir fyrsta viðtal (Kragh-Sörensen, 

1997). 

3.3 Kvíði 

Kvíði, eða kvíðaröskun, lýsir sér sem óraunverulegur kvíði, ótti eða áhyggjur í ákveðnum 

aðstæðum. Flestir finna fyrir kvíða en þeir sem þjást af kvíðaröskun geta gjörsamlega lamast 

af áhyggjum og ótta í aðstæðum sem öðrum finnast í mesta lagi óþægilegar. Dæmi um helstu 

einkenni kvíðaröskunar eru eirðarleysi, spenna, þreyta, pirringur og svefntruflanir en 

einkennin eru mismunandi eftir aldurshópum. Til dæmis getur barn sagst vera með stöðugan 
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magaverk til að komast hjá því að mæta í skóla. Börn og unglingar sem þjást af kvíðaröskun 

geta sýnt mikla fullkomnunaráráttu þegar kemur að heimanámi eða öðrum verkefnum 

(Geðhjálp, e.d.; Kvíðaraskanir hjá börnum og unglingum, 2001).  

3.4  Félagsfælni 

Félagsfælni er algeng kvíðaröskun meðal barna og unglinga. Þeir sem þjást af félagsfælni eru 

óeðlilega hræddir við að lenda í aðstæðum þar sem þeir verða gagnrýndir harkalega af öðrum 

fyrir mistök sín. Af þessu leiðir að þeir sem kljást við félagsfælni kjósa frekar að draga sig í hlé 

heldur en að taka þátt í félagslegum athöfnum. Í verstu tilfellunum halda þessir einstaklingar 

sig heima því þar er öryggið og minnstar líkur á að gera mistök. Langvarandi félagsfælni getur 

leitt til einangrunar og þunglyndis ef ekki er gripið til aðgerða í tæka tíð (Ameringen, Bennett, 

Mancini, Patterson og Watson 2005; Kvíðaraskanir hjá börnum og unglingum, 2001).  

 Eðli málsins samkvæmt getur verið erfitt að virkja unglinga í hópastarfi ef þeir glíma 

við þunglyndi, kvíða eða félagsfælni. Líklegasta leiðin til að ná til þessa hóps er að bjóða upp á 

námsefni sem höfðar til áhugamála þeirra, halda fjölda þátttakenda í lágmarki og að halda 

námskeiðið í öruggu og kunnuglegu umhverfi (Gladding, 2014, bls. 287-288). 
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4 Tónlist og tilfinningar 

Í þessum kafla verður fjallað verður um samspil tilfinninga og tónlistar og hvernig tónlist nýtist 

sem tjáningarform. Leitast verður eftir að svara rannsóknarspurningunum þremur sem 

kynntar voru í upphafi:  

• Hvernig er hægt að efla félagslega einangraða unglinga í hópastarfi? 

• Hvernig nýtist tónlist og umræður um tónlist þegar unnið er með félagslega 

einangraða unglinga?  

• Hvaða áhrif hefur tónlist og hópastarf á geðlægð? 

4.1 Geðlægð og hópavinna 

Flestir eiga sér tónverk sem þeir tengja við ákveðnar tilfinningar. Gleði eða sorg, spenna eða 

slökun, nánast allir kannast við það að velja sér tónlist í takt við skapið. Tónlist magnar upp 

tilfinningar, gleðin verður meiri, sorgin dýpri. Tónlist getur því aukið geðlægð hjá unglingum 

og haft keðjuverkandi áhrif en þó aðallega hjá þeim sem glíma við þunglyndi. Þegar tveir eða 

fleiri unglingar í geðlægð hlusta saman á og tala um tónlist sem gerir þá dapra eiga þeir það til 

að draga hvern annan niður. En eins og fram kemur hér á undan geta samræður um tónlist 

einnig magnað upp jákvæð áhrif sem hægt er að nýta í hópastarfi. Leiðbeinandi getur notað 

tónlist til að byggja upp unglinga og aukið ánægju þeirra. Þá er mikilvægt að halda 

samræðunum á jákvæðum nótum og beina hlustendum í þá átt sem eykur vellíðan (Claes og 

Miranda, 2009). Á þennan máta er hægt að stuðla að innihaldsríku og uppbyggjandi hópastarfi. 

Í gegnum tónlistartengd námskeið er hægt að leiða lítinn hóp unglinga í gegnum hin fimm stig 

hópakenningar Tuckman (1965) sem skilgreind voru hér að framan.  

 Ef unnið með lítinn hóp unglinga, fjóra til sex einstaklinga, er hægt að nota 

tónlistartengdar umræður til að koma hópnum af stað í mótunarskrefinu. Þegar hópurinn 

hefur hist nokkrum sinnum fer óreiðustigið af stað þar sem einstaklingar innan hópsins eru 

orðnir öruggari og tilbúnari til að segja sína skoðun á málefninu. Þar sem umræðuefnið er 

bundið við tónlist er hægt að halda umræðum á einum vettvangi til að koma í veg fyrir rifrildi 

sem getur farið út um víðan völl. Þegar komið er á umræðustigið verður hópurinn sterkari og 

stöðugri, einkum þegar hljóðfæranáminu er bætt við. Á þessum tímapunkti getur hver og einn 

innan hópsins fundið sig með sínu hljóðfæri og eignast sérstöðu. Þannig á sér aldrei stað beinn 

samanburður milli einstaklinganna innan hópsins. Framkvæmdastiginu er náð þegar 

hópmeðlimir hafa náð nægilegu valdi á sínu hljóðfæri til þess að hægt sé að spila saman 

tónverk. Á framkvæmdarstiginu fara fram sameiginlegar æfingar þar sem samhæfing milli 

meðlima verður enn meiri. Uppgjörsstigið er þegar æfingum líkur og hægt er að flytja 

tónverkið án teljandi vandræða (Kim o.fl., 2006; Shieh, 2008). 
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 Með þessari áætlun er vonast til þess að þátttakendur sem áður glímdu við kvíða og 

félagsfælni hafi eignast nýja vini og nýjan grundvöll til að tengjast öðrum, í gegnum 

hljóðfæraleik og tónlist. Samkvæmt kenningum Sjölunds læra meðlimir hópsins hverjir af 

öðrum í gegnum þetta ferli (Árni, 2007, bls. 35). Að halda námskeið þar sem kennt er á 

hljóðfæri er eitt, en að halda námskeið þar sem krökkum er kennd félagsfærni í gegnum 

æfingar, umræður og leiki er allt annar handleggur. Því er mikilvægt að leiðbeinandi fylgist vel 

með og beini hópnum alltaf í rétta átt.  

4.2 Tjáning 

Ekki geta allir tjáð tilfinningar sínar með orðum og margir skilja þær einfaldlega ekki. Tónlist 

getur oft hjálpað og gefið flytjandanum eða hlustandanum leið til að tjá sig. Dæmi um þetta 

má finna í popp og rokk tónlist, til dæmis í lögum Kurt Cobain, Pete Townshend og Freddie 

Mercury. Tjáningin getur verið meðvituð og ákveðin, eins og Pete Townshend gerir í lagi 

hljómsveitarinnar The Who, Behind blue eyes, frá árinu 1971 eða ómeðvituð á þann hátt sem 

Kurt Cobain, höfuðpaur Nirvana, gerði í langflestum lögum hljómsveitarinnar á þeim sjö árum 

sem hún starfaði. 

 Pete Townshend var aðallagahöfundur hinnar ódauðlegu hljómsveitar The Who. Árið 

1971, þegar hljómsveitin hafði starfað í sjö ár, samdi Townshend lagið Behind blue eyes. Sagan 

segir að hann hafi upphaflega samið nokkrar línur lagsins sem bæn til að hjálpa honum að 

forðast freistingar í formi grúppíu sem hann kynntist eftir eina tónleikana. „No one knows what 

it's like / to be the bad man / to be the sad man / behind blue eyes“. Auðvelt er að lesa í texta 

lagsins hugleiðingar um þunglyndi og vanlíðan og hann er skýrt dæmi um tjáningu í gegnum 

textasmíð og tónlist (Townshend, 1971). 

 Kurt Cobain stofnaði hljómsveitina Nirvana árið 1987 (Nirvana, e.d.). Ólíkt Townshend 

átti Kurt ekki auðvelt með að tjá tilfinningar sínar og skildi þær líklegast ekki alveg sjálfur. Í 

mörgum laga hans má finna skírskotanir í þunglyndi, depurð og sjálfsskaða. Dæmi um þetta 

má finna í laginu Pennyroyal Tea af plötunni In Utero; „Give me a Leonard Cohen afterworld / 

so I can sigh eternally“. Í viðtali frá árinu 1993 sagði Kurt að lagið fjallaði um þær stundir sem 

honum leið hvað verst og hlustaði á lög eftir Leonard Cohen til að láta sér líða enn verr (Punter, 

1993). Kurt Cobain tók sitt eigið líf árið 1994. Séu textar hans skoðaðir vel má þar finna augljóst 

kall á hjálp, hjálp sem aldrei barst. 

 Þriðja dæmið um tjáningu í lagatextum má finna í laginu Under the bridge með 

hljómsveitinni Red Hot Chili Peppers. Anthony Kiedis, söngvari hljómsveitarinnar, hélt dagbók 

og skrifaði í hana textabrot eftir að vinur hans lést af of stórum skammti eiturlyfja. 

Umboðsmaður sveitarinnar fann bókina og heimtaði að hljómsveitin semdi lag við texta Kiedis. 

„I don‘t ever wanna feel / like I did that day“ segir allt sem segja þarf (Red Hot Chili Peppers, 

e.d.). 
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 Fyrir marga getur tónlist verið gott tæki til að tjá tilfinningar. Textar samdir í 

geðshræringu eða undir miklu álagi geta falið tilfinningar sem blunda í undirmeðvitund 

höfundar og því er mikilvægt að staldra við og greina þá þegar hægist á. Unglingsárin 

einkennast oft af þessu ástandi, ruglingi, æsingi og tilfinningaróti, og því er upplagt að beita 

textasmíð í starfi með unglingum. Textinn þarf aldrei að vera fluttur opinberlega heldur er 

einungis til innri athugunar og ígrundunar. Einnig eru umræður um tónlist og textagerð góð 

leið til að fá unglinga til að líta inn á við því hægt er að finna textabrot fyrir nánast hverja 

tilfinningu eða hugsun ef nógu vel er leitað (Abrams, 1970; Culler, 2017).  
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5 Umræður 

Ljóst er að mikið liggur að baki hópastarfi þó að á yfirborðinu virðist það einfalt. Huga þarf að 

því hvernig þátttakendur eru valdir, hver markmið hvers og eins eru og hver markmið hópsins 

sem heildar eru.  

5.1 Unglingar og tónlist 

Með vel skipulögðu hópastarfi sem byggir á sterkum, fræðilegum grundvelli er hægt að hjálpa 

unglingum sem kljást við þunglyndi eða kvíða. Eins og komið hefur fram er tónlist gott verkfæri 

til að virkja þennan hóp þar sem flestir geta tengt tilfinningar sínar við tónlist og tónlist er 

eitthvað sem allir ættu að geta talað um. Unglingsárin eru tími mikillar mótunar og tónlist 

leikur þar stórt hlutverk, en flestir muna eftir lögunum sem þeir hlustuðu á á þessum tíma. 

Lykillinn að tónlistartengdu hópastarfi er þó góður og sterkur leiðtogi. Leiðtoginn verður að 

vera vel undirbúinn, skipulagður og vakandi fyrir þörfum hópsins. Hann þarf einnig að vera 

kunnugur ýmsum andlegum vandamálum og hvernig er best að meðhöndla þau. 

 Unglingar, eins og aðrir, hafa þörf fyrir að tjá sig. Umræður um tónlist í sértæku 

hópastarfi veita þátttakendum vettvang til að tjá skoðanir sínar í öruggu rými og leið til að 

kanna tilfinningar sínar á óbeinan hátt. Með því að athuga hvaða tónlist eða texta unglingurinn 

tengir við er hægt að fá hann til að líta inn á við og skoða hvaða ástæður eru fyrir því að hann 

valdi þetta ákveðna lag eða textabrot. Stærsta áskorun leiðbeinandans verður að virkja 

unglingana í umræðum. Félagslega einangraðir unglingar eru ekki líklegir til að stökkva á 

tækifærið til að segja sína skoðun á einu eða neinu. Með því að nota tónlist sem miðlandi 

verkfæri hefur leiðbeinandinn leið til þess að lóðsa þátttakendur í gegnum námið og kenna 

þeim hvernig það er að vera hluti af hóp. 

5.2 Hópastarf unglinga 

Eins og Gladding og Sjölund segja hefur samfélagið áhrif á okkur öll og samskipti okkar við aðra 

móta okkur meira en flestir gera sér grein fyrir. Unglingar eru alls engin undantekning. Séu þeir 

virkjaðir saman í hóp geta þeir ekki aðeins lært af leiðbeinanda hópsins heldur líka hverjir af 

öðrum. Það er mikilvægt að finna að maður er ekki einn og að öðrum líði eins og manni sjálfum.  

 Hópurinn sem tekur þátt í námskeiðinu Rokkað gegn kvíða er blanda af verkefna,- 

ráðgjafar- og leiðsagnarhópgerðunum Gladdings. Hópurinn hefur sameiginlegt markmið, að 

æfa tónverk og flytja það og er því verkefnamiðaður. Undirliggjandi eru þó 

einstaklingsmarkmið eins og sjá má í ráðgjafarhópum, í þessu tilfelli að gera hvern og einn 

hæfari í félagslegum athöfnum og að draga úr þunglyndi og kvíða. Leiðbeinandi hefur meðal 

annars það hlutverk að kenna þátttakendum að spila á hljóðfæri og þaðan fær hópurinn 

leiðsagnarhluta sinn. 
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6 Lokaorð 

Ég hef verið umkringdur tónlist alla mína ævi. Báðir foreldrar mínir eru í kór, mamma er 

píanóleikari og pabbi safnar hljóðfærum. Það voru þau sem ráku mig í hljóðfæranám þegar ég 

var sjö ára og það voru þau sem hvöttu mig áfram, þrátt fyrir áhugaleysi öðru hvoru. Ég hef 

fundið á eigin skinni hversu máttug tónlist getur verið. Ekkert hefur haft jafn mikil áhrif á líf 

mitt og tilveru. Bestu vinum mínum kynntist ég á hljómsveitaræfingum í grunnskóla og ég 

kynntist kærustunni minni í gegnum umræður um tónlist (svo eru stelpur líka hrifnar af 

trommurum sem þykjast vera rokkarar en eru í raun mjúkir djassarar).  

  Þegar mér líður illa hlusta ég á tónlist og þegar mér líður vel hlusta ég á tónlist. Ég glími 

við þunglyndi og þegar ég fann fyrst fyrir því notaði ég tónlist til að sökkva dýpra. Með 

tímanum sá ég að svona gæti ég ekki haldið áfram og þá var það tónlistin sem hjálpaði mér 

upp úr holunni. Þaðan er markmiðið mitt með þessu námskeiði komið. Mig langar að geta 

hjálpað öðrum sem eru í svipuðum sporum og ég var. Þegar ég var unglingur var ég álkulegur 

og ekki mjög svalur. Örlögin leiddu til þess að ég komst í kynni við aðra tónlistarunnendur 

þegar ég var unglingur og það breytti lífi mínu. Svo er líka mjög svalt að vera í rokkbandi.  

 Eins og lesa má úr þessum orðum hef ég tröllatrú á tónlist. Ég vil að tónlist breyti lífi 

annarra til hins betra eins og hún breytti mínu. Ég vil að allir finni hversu mikil áhrif hún hefur 

og hvernig hún getur hjálpað þeim sem þurfa á hjálp að halda. Sigur Rós (2008) orðaði þetta 

best í laginu Ára bátur: 

Þú rótar í 

tilfinningum 

í hrærivél. 

Allt úti um allt 

en það varst þú sem alltaf varst 

til staðar fyrir mann 

og það varst þú sem aldrei dæmdir, 

sannur vinur manns. 
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