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Ágrip 

Tónlist spilar stórt hlutverk í lífi fólks. Flestir hafa persónulega tengingu við 

tónlist á einhvern hátt og getur túlkun hvers og eins verið ólík. Áhugi á tónlist 

kviknar strax í bernsku og margir kostir fylgja því að hafa hana sem hluta af 

skólastarfi. Í tónlist felst sköpun, tjáning og tilfinning. Tónlist er mikið 

félagslegt afl, hefur áhrif á menningu og stuðlar að menningarheild. Með 

innleiðingu hennar í skólastarf er hægt að stuðla að skemmtilegu og 

áhrifaríku námi þar sem nemendur fá að hlusta, skapa, tjá sig og njóta sín.  

Í þessari ritgerð er leitast við að varpa ljósi á hvernig notkun tónlistar 

birtist í skólastarfi og hvers konar áhrif hún getur haft á nemendur. 

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með eru: 1. Hvernig nota 

kennarar tónlist í kennslu? og 2. Hvernig upplifa kennarar að tónlist hafi áhrif 

á nemendur og nám þeirra? Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar sem 

tekin voru viðtöl við sex grunnskólakennara. Niðurstöður rannsóknarinnar 

gefa til kynna að kennarar noti tónlist á fjölbreyttan hátt í skólastarfi. Meðal 

annars flétta þeir hana beint inn í námsefnið, nota hana til uppbrots og 

slökunar, til sköpunar og tjáningar, sem minnistæki og til að stuðla að 

einbeitingu. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að tónlist getur haft góð áhrif á 

marga þætti innan skólastarfsins og að notkun hennar hefur félagslegan 

ávinning og þerapísk áhrif auk þess að stuðla að samvinnuhæfni hjá 

nemendum. 



 

Abstract 

Music plays a big role in people’s lives. Most people have a personal 

connection to music in some way and their interpretation of it can differ. 

Musical interest is immediately apparent in childhood and many benefits 

come from integrating it with education. Music involves creativity, 

expression and emotions. It has a strong social aspect and influences culture 

in various ways. Music as a part of the learning environment can promote 

effective learning where students get to listen, create, express and enjoy 

themselves.  

This study seeks to shed light on how the use of music appears in 

school activities and what effect it may have on students. The research 

questions are: 1. How do teachers use music in teaching? 2. How do the 

teachers feel music affects the students and their learning? A qualitative 

study was conducted in which six compulsory schoolteachers were 

interviewed. The results indicate that teachers use music in a variety of ways 

in schoolwork. Among other things, they integrate it directly into the study 

material, use it to break up lessons, for relaxation, for creativity and 

expression, as a memory device and to promote concentration. The results 

showed that music can have a good impact on many aspects of schooling and 

that its use has social benefits, therapeutic effects and promotes student’s 

cooperation skills. 

 



 

 

 

 

 

“I think music in itself is healing. It’s an explosive expression of humanity. 

It’s something we are all touched by. No matter what culture we’re from, 

everyone loves music.” 

 – Billy Joel 

 





 

Formáli 

Höfundur tók tónlist fyrir í B.Ed. ritgerð sinni en tengdi hana þá einkum 

tungumálanámi, helst enskukennslu. Settar voru upp tíu kennsluhugmyndir 

þar sem áhersla var lögð á samþættingu tónlistar og enskukennslu. Höfundur 

hafði áhuga á að taka tónlist í námi fyrir aftur en setja hana í víðara samhengi 

þar sem hún einskorðaðist ekki við tungumálakennslu heldur einnig aðrar 

námsgreinar og hvernig kennarar notuðu tónlist í öllu starfi sínu. Einnig hafði 

höfundur áhuga á að komast að ástæðunni fyrir því að kennarar nota tónlist í 

kennslu og hvers vegna þeir sækja í að nota hana. Í gegnum skólagöngu 

höfundar var mikil og fjölbreytt tónmenntakennsla en takmarkaðist þó 

aðallega við námsgreinina tónmennt. Höfundur vildi því kanna hvernig 

kennarar flétta tónlist saman við alla þætti skólastarfsins og hvaða kosti það 

hefði í för með sér. 
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1. Inngangur 

Tónlist skipar stóran sess í lífi fólks og er hluti af menningu og lífi hvers og 

eins óháð því hvort þeim líkar við hana eða ekki. Tónlist umlykur okkur og 

það má líta svo á að hún sé ákveðið tungumál sem sameinar okkur öll. Þar 

sem tónlist er þegar stór hluti af lífi og menningu fólks má telja að rík ástæða 

sé fyrir því að innleiða hana meira í almenna kennslu. Tónlist hefur áhrif á 

líðan fólks og getur átt þátt í því að minnka stress og kvíða hjá einstaklingum. 

Þetta getur komið sér vel í skólastarfi en flestir nemendur upplifa stress eða 

kvíða á einhvern hátt í námi. Þegar nemendur upplifa kvíða hefur það áhrif á 

getu þeirra til að einbeita sér að náminu og því getur tónlist haft góð áhrif til 

að stuðla að vellíðan og betri einbeitingu (Blackburn, 2017, bls. 26–27). 

Tónlist getur einnig haft áhrif á námið sjálft og stuðlað að fjölbreyttu 

og skemmtilegu námsumhverfi fyrir nemendur. Í dag eru sífellt fleiri sem 

gera sér grein fyrir jákvæðum kostum listgreina og tengingu þeirra við aðrar 

námsgreinar. Með innleiðingu listgreina í almennt nám má stuðla að 

tilbreytingu frá hefðbundnu bóklegu námi og meiri sköpun og list í náminu 

sjálft. Stuðlað er að betri þátttöku nemenda í náminu og meiri líkur eru á því 

að nemendur fái að kynnast ólíkum kennsluaðferðum sem henta misjöfnum 

þörfum þeirra (Jensen, 2018, bls. 313). 

Í þessari ritgerð er leitast við að varpa ljósi á hvernig notkun kennara á 

tónlist birtist í skólastarfi og hvers konar áhrif hún getur haft á nemendur. 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við sex 

grunnskólakennara sem allir nota tónlist markvisst í kennslu. 

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með eru: 1. Hvernig nota 

kennarar tónlist í kennslu? 2. Hvernig upplifa kennarar að tónlist hafi áhrif á 
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nemendur og nám þeirra? Markmið rannsóknarinnar er að sýna fram á kosti 

þess að innleiða tónlist í kennslu og greina frá hinum ýmsu leiðum sem 

kennarar fara að því að samþætta hana öllum þáttum skólastarfsins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gætu orðið til þess að kennarar fái aukið 

sjálfstraust í innleiðingu tónlistar í nám og nýti sér hana meira þrátt fyrir að 

vera ekki tónlistarfólk. Þeir gætu nýtt sér þær fjölbreyttu leiðir sem 

viðmælendur fara að innleiðingu tónlistar í skólastarf og þróað sínar eigin 

hugmyndir út frá þeim. 

  Ritgerðin er byggð upp á eftirfarandi máta. Í öðrum kafla er fræðileg 

umfjöllun um tónlist og áhrif hennar á líf mannsins. Fjallað er um hvað 

tónlist er í grunninn og um upphaf hennar og tónlistarkennslu á Íslandi. 

Einnig er tekin fyrir tenging tónlistar við menningu og samfélag. Fjallað er 

um áhrif tónlistar á þroska barna frá fæðingu og mikilvæga þætti í 

tónlistarþroska. Þáttur tónlistar í námi er ræddur og ákvæði Aðalnámskrár 

grunnskóla um tónlist og sköpun eru tekin fyrir. Þriðji kafli fjallar svo um 

aðferðafræðina sem notuð er í rannsókninni sjálfri, val á þátttakendum, 

gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Í fjórða kafla eru niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar og fimmti kafli er helgaður umræðum um 

niðurstöðurnar og þær settar í samhengi við fræðilega umfjöllun um efnið. Í 

sjötta kafla eru svo lokaorð þar sem helstu atriði rannsóknarinnar eru dregnar 

saman og farið yfir helstu niðurstöður. 
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2. Tónlist 

Tónlist er ein af mörgum listgreinum sem til eru og þrátt fyrir að þær séu 

óháðar hver annarri verður ekki hjá því komist að það séu tengsl á milli 

þeirra. Það er hægt að tengja tónlist við arkitektúr vegna strúktúrs og 

uppbyggingar, við málaralist á þann hátt að báðar greinarnar setja fram 

lýsingu á líkamlegum hlutum og við bókmenntir vegna notkunar beggja á 

tungumálinu til að tjá tilfinningu. Eins og gengur og gerist er misjafnt 

hvernig reynslu fólk hefur af ólíkum listgreinum, hvernig tilfinningar fólk 

upplifir þegar það horfir á málverk eða les ákveðið ljóð eða sögu. Eins er 

með tónlist en ákveðið tónverk getur vakið ólíkar tilfinningar hjá fólki. Þetta 

getur verið snúið en hægt er að líta svo á að þær tilfinningar sem hlustendur 

fá úr tónlistinni séu bundnar við þær tilfinningar sem hlustandi leyfi sér og 

geti fundið fyrir (Cooke, 1959, bls. 2 og 21).  

Í gegnum þróun mannkyns hafa fræðimenn haft ólíkar skýringar á 

tónlist og mikilvægi hennar og hlutverki í lífi mannsins. Charles Darwin 

sagði tónlist eiga sér rætur í þróun mannkynsins og tengdi hana við 

náttúruval. Hann benti á að í þróunarsögunni hefði tónlist átt stóran þátt í 

makaleit og að hún hefði í raun gefið manninum tækifæri til að laða að sér 

maka. Hann vísaði einnig í að ástartilfinningin ætti sér innblástur í tónlist. 

Með tónlist sýndi maðurinn fram á eigið heilbrigði og þannig sagði Darwin 

hinn músíkalska mann hafa orðið til og að kvenkynið hefði laðast að honum. 

Hafi tónlistin verið þáttur í þróunarsögu mannkyns þarf hún þó að hafa 

verið mikilvæg fyrir afkomu þess. Talið er að frummenn hafi notað trommur, 

dans og hljóð til að þjappa hópnum saman og standa gegn andstæðingum 
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sínum sem voru ekki eins félagslega skipulagðir (Helga Rut Guðmundsdóttir, 

2010, bls. 2–3). 

Platon talar um fegurðina og segir að þótt hún felist aðallega í því sem 

við sjáum felist hún einnig í því sem við heyrum því að öll hljómlist, laglínur 

og hrynjandi séu fögur (Platon, 1999, bls. 151). 

Vísindamenn síðari tíma tengja tónlist við skynfæri mannsins og að 

hann hafi ávallt notað þau til að búa til og njóta tónlistar. Skynfærin gerðu 

manninn hæfari til að lifa af, óháð tengslum þeirra við tónlist. Sumir líta á 

tengsl skynfæranna við tónlistina sem tilgangslausan hæfileika þeirra til að 

njóta og skynja tónlistina. Aðrir eru þó ósammála og benda á rannsóknir sem 

sýnt hafa fram á áhrif tónlistar á heilann. Rannsóknir hafa bent til þess að 

miðstöð rytmaskynjunar og tilfinningaviðbrögð við tónlist sé að finna í 

frumheilanum sem er elsti hluti heilans þróunarfræðilega séð (Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2010, bls. 2–3).  

Árni Kristjánsson (1986, bls. 16–25) fjallar um hvernig upphaf 

tónlistar á Íslandi þróaðist í bókinni Hvað ertu tónlist? Þar kemur fram að í 

fornritum sé sagt frá söng og hljóðfæraslætti allt frá tímum galdra og seiða 

hér á Íslandi. Orðið galdur er dregið af orðinu gala sem merkir syngja eða 

kveða og því er ljóst að snemma hafi menn þurft að læra að skynja og meta 

tónlist. Hann talar um mikilvægi tungumálsins og að vegna skálda Íslands 

hafi tungumálið varðveist í allan þennan tíma. Því er ljóst að tónlist kemur að 

miklu leyti úr orðum og að lag hafi orðið úr ljóði. Þetta styður Hallgrímur 

Helgason (1992, bls. 6–10) en hann segir frá því í bókinni Tónmenntasaga 

Íslands að fyrstu ummerki tónlistar hafi verið í gegnum Eddukvæði og 

galdraljóð og að galdraljóð hafi verið upprunalegasti þáttur ljóðagerðar.  

Þegar fjallað er um áframhaldandi þróun tónlistariðkunar á Íslandi er 

vert að nefna að aðstæður hér á landi voru öðruvísi en annars staðar í Evrópu 

vegna landfræðilegrar stöðu landsins. Samgöngur voru af skornum skammti 

og landið fjarlægt næsta meginlandi. Einnig var hér á landi fámennt og 
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dreifbýlt. Því var söngur helsta mynd tónlistar á Íslandi til að byrja með. 

Fyrst um sinn voru menn kirkjunnar á móti söng almennings en náðu þó 

aldrei að sporna alveg við honum. Almenningur söng við vinnu, frístundir og 

mannfögnuði. Seinna var innleiddur fjölradda söngur sem þótti kraftaverki 

líkastur. Næst var boðaður skipulegur söngur sem fylgdi ákveðnum 

harmóníum og var það gert með aðstoð hljóðfæra. Þarna er kominn sá 

grundvöllur sem helstu tónlistarmenn 20. aldar byggðu á. Það sem hvatti 

helstu brautryðjendur tónlistar á Íslandi áfram var fyrst og fremst ást þeirra á 

söng, tónlist og tónverkum almennt.  

Tónlist gegnir stóru hlutverki í hverju samfélagi og hefur gríðarleg 

félagsleg áhrif. Hún á hlut í því að móta menningu hvers tíma en sem dæmi 

má bera saman tónlist dagsins í dag, sem er mikið til samin á tölvutæku 

formi, og svo til dæmis barokktónlist 17. aldar. Tónlistin er gerólík og 

menningin sömuleiðis. Á ólíkum stöðum og tímum í heiminum hljómar 

mismunandi tónlist sem mótar menninguna. Einnig hefur reynsla hvers 

einstaklings áhrif á það hvernig hann upplifir tónlist. Sá sem hlustar virkt á 

tónlist upplifir hana öðruvísi en sá sem hefur hana í bakgrunni. Tónlist getur 

einnig haft annað gildi fyrir fullorðinn einstakling en hún gerði þegar hann 

var barn. (Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 9–10). 

Tónlist er kynnt fyrir börnum strax á unga aldri. Í nær öllum 

menningarhópum er það talið eðlilegt að umlykja ungabörn tónlist — það er 

sungið fyrir þau, þeim ruggað við takt og gerðar alls konar hreyfingar í takt 

við tónlist með þeim og fyrir þau. Þau eru því alveg frá byrjun kynnt fyrir 

félagslegum áhrifum tónlistar og hvött til að taka þátt í tónlistarlegum 

samskiptum áður en þau læra að tjá sig og tala (Helga Rut Guðmundsdóttir, 

2010, bls. 3). 
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2.1 Hlutverk tónlistar í þroska barna 

Þar sem tónlist er stór hluti menningar og umhverfis fólks er mikilvægt að 

hlúa vel að tónlistaruppeldi barna og huga að tónlistinni sem þroskaþætti. 

Gott er að gefa börnum svigrúm til að tjá sig í tónlistinni og hlusta á það sem 

þau hafa fram að færa. Einnig er mikilvægt að foreldrar og börn upplifi 

tónlistina saman og að foreldrar veiti leiðsögn í henni (Sigríður Pálmadóttir, 

2010, bls. 11). 

Fræðimenn hafa skilgreint tónlistarhæfileika á mismunandi hátt. Í dag 

telja æ fleiri fræðimenn tónlistarhæfileika vera samspil uppeldis og áhrifa frá 

umhverfi og að þetta tvennt hafi stöðugt áhrif hvort á annað. Þegar barn sýnir 

áhuga á tónlist fara foreldrar þess hugsanlega að hvetja barnið áfram í áhuga 

sínum sem verður sömuleiðis sífellt meiri með stuðningi frá foreldrunum. 

Þannig hafa uppeldi og umhverfi víxlverkandi áhrif á tónlistarhæfileika 

barnsins. Einstaklingur öðlast tónlistarfærni þegar hann hefur lært um tónlist 

og fengið reynslu af henni. Sú færni getur komið frá formlegu tónlistarnámi 

eða óformlegu.  

Tónhugsun er enn annað og fræðimenn hafa sett fram ólíkar 

skilgreiningar á því hvað hún er. Sumir tala um hana sem vitsmunalegt ferli 

sem á sér stað þegar einstaklingur skynjar tón- og hrynmynstur og metur og 

greinir það. Aðrir segja hana felast í að hugsa með og í tónum. Enn aðrir 

bjóða upp á víðari skilgreiningu og segja hana ná yfir setningafræði, skynjun 

laglínu og tóntegunda, gildi og athygli (Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 13–

14). 

Í grunninn má segja að skilningur fræðimanna á þessum 

grundvallarhugtökum sé misjafn. Það má þó útskýra með því að benda á að 

skilningur manna er oft breytilegur eftir menningu, sögulegum breytingum og 

tíma. Allt þetta getur dregið fram ólíka sýn á tónlist og gildi hennar fyrir 

samfélagið og hæfileika til að hlusta á tónlist, flytja hana, greina og skapa. 
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Tónlist er misjöfn í ólíkum heimshornum og öll hefur hún sín séreinkenni og 

kallar því eftir ólíkri hæfni þegar kemur að því að meta hana. Í dag kallar til 

dæmis vinnsla á tónlist á mikla tölvukunnáttu, þar sem raftónlist er oft búin 

til á stafrænu formi. Þannig getur þurft margvíslega hæfni til að skapa og 

vinna með tónlist (Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 13–14). 

Howard Gardner, bandarískur þroskasálfræðingur, dró í efa hina 

hefðbundnu leið til að mæla greind — þá leið að taka einstaklinga út úr sínu 

eðlilega námsumhverfi og láta þá taka próf sem ákvarðar ákveðna 

greindarvísitölu. Hann taldi skilgreininguna á greind hafa verið of þrönga og 

setti fram sína eigin tilgátu, að til væru sjö grunngreindir. Síðar bætti hann 

við þeirri áttundu. Grunngreindirnar eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Mörgum þótti þessi flokkun hans 

undarleg og sömuleiðis það að hann kallaði allt þetta greind; þá sérstaklega 

líkams- og hreyfigreind eða tónlistargreind, sem aðrir litu fremur á sem 

sérstaka hæfileika (Armstrong, 2001, bls. 13–14). 

Tónlistargreind telur Gardner vera hæfileika til að skynja, skapa, meta 

mismunandi gæði og tjá margvíslega tónlist. Tónlistargreind felur í sér næmi 

fyrir takti, laglínu og tilbrigðum eða hljómblæ tónverks. Hann segir 

einstaklinga geta búið yfir innsæisskilningi fyrir tónlist og vísar í fólk sem 

getur „spilað eftir eyranu“ eða þá tæknilegri og greinandi kunnáttu og vísar 

þá í einstaklinga sem geta „spilað eftir nótum“. Fólk getur einnig búið yfir 

hvoru tveggja (Armstrong, 2001, bls. 13–14). 

Þroskaþættir í tónlist 

Börn eru næm fyrir hljóði allt frá því í móðurkviði. Þau skynja tal og 

söngrödd móður sinnar sterkt og þá sérstaklega á síðustu vikum 

meðgöngunnar. Eftir fæðingu hafa nýburar mestan áhuga á rödd móðurinnar 

og tjáningu hennar. Í rannsókn sem sagt er frá í bókinni Tónlist í leikskóla var 
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næmni nýbura á tónlist og hljóði frá meðgöngu athuguð. Í framkvæmd 

hennar hlustuðu mæður margsinnis á ákveðið stef sem hljómaði í auglýsingu 

meðan á meðgöngu stóð. Þegar börnin voru svo tveggja til fjögurra daga 

gömul var stefið spilað og mátti þá nema breytingu á hjartslætti sem ekki 

fannst hjá samanburðarhópum. Þetta bendir til þess að nýburar muni 

hljóðreynslu frá því á meðgöngu (Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 19–20). 

Í bókinni Hring eftir hring eftir Elfu Lilju Gísladóttur (2009, bls. 47–

49) er fjallað um söng og að fyrsta tónlistarreynsla barna sé oft í gegnum 

sönginn. Á fyrstu árum í lífi barns eru það oftast foreldrar og nánustu 

aðstandendur barnsins sem sjá um að syngja og raula með því en síðan tekur 

skólakerfið oft við því hlutverki. Söngur snertir á mörgum frumþáttum 

tónlistar svo sem takti, laglínu, hrynjandi, blæ, hraða og formi. Það hvernig 

unnið er með þessa þætti segir til um það hvernig lagið kemur út. Það er hægt 

að syngja sama lagið á veikan, sorglegan og djúpan máta eða hratt, hátt og 

glaðlega; þá er unnið með frumþættina á ólíkan hátt.  

Börn syngja til að tjá tilfinningar sínar, hverjar sem þær eru, og við 

ýmsar aðstæður í daglegu lífi. Börn búa til laglínur og texta um alls konar 

viðfangsefni sem tengjast þeim sjálfum. Söngur barna er því persónulegur og 

með honum eru þau oft að tjá hugsanir sínar en þau gera það ekki alltaf með 

hreinni laglínu heldur getur tónhæðin flakkað frá einni í aðra. Kennarar eru 

oft óöruggir þegar kemur að söng og veigra sér við því að syngja með 

nemendum. Þetta ætti þó alls ekki að hindra kennara í að hafa söngstundir því 

börn fá mikið út úr þessum stundum og upplifa samveru og nálægð. Tónlist 

og söngvar kynna fyrir nemendum nýja menningu, gleði, leik og ný orð (Elfa 

Lilja Gísladóttir, 2009, bls. 47–49). 

Við lok fyrsta árs barns fer raddtjáning þess að greinast í tal og söng. 

Söngurinn fer þó ekki eftir ákveðinni formúlu eins og tónhæð og hrynjandi 

heldur er hann nokkurs konar tæki fyrir barnið til að tjá tilfinningar sínar. Á 

þessu tímabili er sjálfsprottinn söngur mikill og skipta orðin ekki máli. 
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Seinna meir fara áhrif frá þekktum sönglögum að koma inn og blanda þá 

börn oft þekktum lögum við eigin sköpun. Um sjö ára aldur fer sjálfsprottinn 

söngur og sköpun barna í tónlist að minnka verulega. Þetta er talið vera vegna 

áhrifa frá menningu og samfélagi; gleðin og leikurinn sem tengjast 

sköpuninni víkja fyrir viðmiðum fullorðinna um hvað telst eftirsóknarvert og 

rétt í söngnum (Sigríður Pálmadóttir, 2009, bls. 24–25).  

Hreyfing og hrynjandi spila einnig hlutverk í tónlistarþroska barna en á 

fyrstu árum barna hafa tónar og hljóð sterk áhrif á líkamann. Hjá ungbörnum 

getur tónlist virkað róandi og þau hlusta og liggja kyrr en oft laðar tónlist 

fram hreyfingu. Með þeirri hreyfingu er barnið að tjá tilfinningar sem það 

getur ekki tjáð með orðum (Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 20–21). 

Í tónlist má alltaf nema ákveðin taktslög. Þessi taktslög eru ákveðnar 

áherslur í laginu en þegar fólk dillar sér við taktslögin er það að sýna 

tilfinningu fyrir þessum jöfnu taktslögum. Þessar áherslur gera það 

auðveldara að hreyfa sig og dansa við tónlistina. Hæfnin til að hreyfa sig við 

tónlist er komin undir líkamsþroska og getu til að samhæfa. Hreyfing við 

tónlist reynir á skynjun, líkamsstöðu, jafnvægi og virkni sjón- og 

heyrnarkerfis. Þegar börn tengja tónlist við hreyfingu hentar þeim best að 

hreyfa sig við tónlist þar sem hraði taktslaganna samsvarar gönguhraða 

þeirra. Því fjær sem takturinn er honum því erfiðara eiga þau með að 

samhæfa hreyfingu við tónlistina (Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 21–22). 

Í rannsókn þar sem sköpunarþáttur í hreyfingu við tónlist var skoðaður 

voru börn hvött til að hreyfa sig frjálst við tónlist. Í ljós kom að stúlkur voru á 

undan drengjum í samhæfingu augna og handa, hreyfimynstra og samsettra 

hreyfinga. Einnig kom í ljós að yngri börnin notuðu oftast litlar hreyfingar en 

eldri börnin notuðu stærri hreyfingar og hreyfðu sig meira úr stað. Við 

fjögurra ára aldur getur stór hluti barna samhæft það að klappa. Ef börn fá að 

skapa eigin hrynstef þá eru þau mun líklegri til að geta endurtekið hrynstef 

samið af öðrum. Við sex ára aldur verða hins vegar framfarir í getu barna í 
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tengslum við taktfestu og flest börn geta þá haldið stöðugum takti og sungið 

um leið (Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 21–22). 

Hljóðgjafar og hljóðfæri eru einnig mikilvæg fyrir tónlistarþroska 

barna en þegar kennarar taka fyrir tónlist kallar það oft á undirspil en með því 

að klappa, stappa og smella fingrum er strax kominn grunnur að 

undirspilshljóðfærum. Eins þarf oft ekki að leita langt til að framkalla 

undirleik en í umhverfinu leynast alls konar hljóðgjafar sem bjóða upp á 

fjölbreytni í undirspili (Elfa Lilja Gísladóttir, 2009, bls. 49). Hljóðfærum og 

hljóðgjöfum má skipta í þrennt, líkamsgjafahljóðfæri, hefðbundin hljóðfæri 

og óhefðbundin hljóðfæri. Þegar talað er um líkamsgjafahljóðfæri er átt við 

það þegar líkaminn er notaður sem hljóðgjafi, til dæmis klapp, stapp, og 

þegar slegið er á læri, brjóst eða kinnar eða fingrum smellt. Óhefðbundin 

hljóðfæri er notað yfir það þegar hlutir í umhverfinu eru notaðir til að 

framkalla hljóð. Þetta geta til dæmis verið steinar, spýtur, lyklar, skeljar og 

annað. Hefðbundin hljóðfæri eru til dæmis trommur, þríhorn, bjöllur og 

simbalar (Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 57). 

Kennarar og leiðbeinendur geta oft verið óöruggir þegar kemur að því 

að taka fram hljóðfæri í kennslu barna, hvort sem það er í leikskóla eða 

grunnskóla. Hljóðfærin eru oft geymd á einum stað og því er oft fyrirhöfn að 

taka þau fram og stilla þeim upp. Kennarar eiga það einnig til að vera 

óöruggir í getu sinni til að umgangast hljóðfæri og segjast ýmist ekki kunna 

að lesa nótur eða að spila á hljóðfærin. Svo finnst öðrum of mikill hávaði 

koma frá hljóðfærunum (Elfa Lilja Gísladóttir, 2009, bls. 85). 

Tónlist og heilinn 

Áður fyrr héldu vísindamenn því fram að svæðin sem stjórna tungumáli og 

tónlist væru á ólíkum stöðum í heilanum og að tungumálinu væri stjórnað af 

vinstra heilahveli en tónlist af því hægra. Í dag hefur vísindamönnum þó 

snúist hugur hvað þetta varðar og segja nú að þetta tvennt sé í raun á sama 
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staðnum í heilanum og hafi mikil áhrif hvort á annað. Í raun eru þau áhrif svo 

mikil að vitund um tónlist er í dag talin nauðsynleg fyrir barn sem er að ná 

taki á tali og málfari almennt. Einnig getur þjálfun í tónlist eflt hæfni barna 

sem eru að vaxa og þroskast í samskiptum við aðra og þjálfað lestrarhæfni 

þeirra (Deutsch, 2010, bls. 36–43).  

Frumsvæði tónlistargreindar er í hægra gagnaugablaði og sú greind 

þroskast fyrst af greindarsviðunum. Tónlistargreind dvínar ekki með 

aldrinum eins og á við um sumar aðrar greindir. Margir afreksmenn á þessu 

sviði byrjuðu að semja tónsmíðar um fimm ára aldur og margir hafa starfað 

fram á gamals aldur. Margir þættir geta haft áhrif á það hvort færni í 

ákveðinni greind fái að þróast og njóta sín. Ef foreldrar hafa til dæmis ekki 

efni á því að kaupa hljóðfæri fyrir barn til að æfa sig á hefur það áhrif á þróun 

tónlistargreindarinnar. Einnig hefur það áhrif hvernig tónlistaruppeldið er 

heima fyrir almennt og hvort foreldrar sýni barni stuðning í áhuga sínum og 

vilja (Armstrong, 2001, bls. 16–30). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að tónlist virkjar þær stöðvar heilans sem 

stjórna vellíðan og mótar hormón sem tengist streitu og félagslegum 

tengslum. Tónlist reynist einnig hafa verkjastillandi áhrif (Miranda, 2013, 

bls. 6). 

Félagsleg áhrif tónlistar 

Í grein eftir Miranda og Claes (2009, bls. 215–216) kemur fram að tónlist 

spilar stóran þátt í lífi unglinga og hefur hlustun þeirra á tónlist áhrif á þroska 

ýmissa félagslegra þátta og aðlögun að samfélagi og menningu. Segja má að 

hlutverk tónlistar í þroska unglinga sé tvíþætt, einstaklingsbundið og 

félagslegt. Hún hefur áhrif á það hvernig unglingar sjá sjálfa sig og hvernig 

sjálfmynd þeirra þróast en einnig á jafningjatengsl og tilfinningastjórnun. 

Unglingar fá mikla félagslega hvatningu til að hlusta á tónlist og leyfir 

hún þeim jafnframt að vera hluti af ákveðnum hópi menningarinnar sem 
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hlustar á sömu tónlist og þeir sjálfir. Þetta styrkir sjálfsmynd þeirra enn frekar 

og ýtir undir ákveðin gildi, viðhorf og hegðun. Tónlist leiðir unglinga saman 

og mynda þeir jafningjahópa í kringum ákveðnar tónlistarstefnur. Með þessu 

fer unglingum að líða eins og þeir séu hluti af einhverju og tilheyri ákveðnum 

hópi. Þessa hópa er þó erfitt að skilgreina þar sem ekki allir vinahópar hafa 

samskipti eða hittast reglulega. Þetta á einnig við um það að tilheyra 

ákveðnum hópi fólks sem hlustar á sömu tónlistarstefnu út um allan heim. 

Engu að síður er þetta hópur sem unglingarnir tilheyra og á hann þátt í að 

mynda og þróa sjálfsmynd þeirra. Unglingar hafa sagt tónlist vera eitt þeirra 

helsta bjargráð og leið til að takast á við streitu og átök daglegs lífs (Miranda 

og Claes, 2009, bls. 216–217). 

Tónlist á stóran þátt í að stuðla að félagslegum tengslum en þegar tveir 

einstaklingar mynda tengsl nota þeir oft tónlist sem verkfæri til að vekja 

hughrif og meta samfélagsleg gildi hvor annars. Það hvaða tónlistarstefnu 

einhver kann að meta er ákveðinn þáttur í ákvörðun einstaklings um hvort og 

hvernig hann telur sig tengjast annarri manneskju og hvort hann vilji halda 

áfram að styrkja þessi tengsl. Tónlistin virkar sem ákveðin vísbending og 

merki um persónuleika einstaklings og hvaða stöðu hann hefur í samfélaginu. 

Fólk myndar einnig ákveðnar skoðanir á fylgjendum ákveðinna 

tónlistarstefna og hefur það áhrif á hvernig jafningjahópar myndast og þróast 

(Miranda, 2013, bls. 7). 

Trinick (2012, bls. 5–10) talar um menningarleg og félagsleg áhrif sem 

tónlist getur haft á börn. Þar kemur fram að þegar tónlist er notuð í námi 

hefur það ekki aðeins góð námsleg áhrif á nemendur heldur einnig félagsleg 

og tilfinningaleg áhrif. Með því að innleiða tónlist í nám er félagslegt 

mikilvægi tónlistar viðurkennt og nemendur fá að njóta menningarlegra og 

félagslegra einkenna tónlistar. Börn upplifa tónlist oftast sem jákvæðan þátt í 

lífinu og er söngur notaður á ýmsum viðburðum sem þau taka þátt í, svo sem 

afmælum, íþróttaviðburðum og hátíðum. Með því að innleiða tónlist í 
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kennslustofuna er þar með hægt að stuðla að vellíðan nemenda, sem getur 

dregið úr einkennum kvíða. Flestir kannast við að hafa einhverja tengingu við 

ákveðin lög; þau gætu tengst ákveðnum minningum eða vakið einhverjar 

ákveðnar tilfinningar hjá manni. Þetta á einnig við hjá börnum og það getur 

því verið jákvæð reynsla fyrir þau að vinna með lög og söngva sem þau 

kannast við í námi sínu.  

Tónlist getur einnig haft áhrif á menningarlæsi nemenda og átt stóran 

þátt í að gera börn meðvitaðri um eigin menningu og annarra. Í námi er 

mikilvægt að nemendur fái að vinna með og taka þátt í að móta eigin 

menningu en einnig að þeir læri um menningu annarra og hve mismunandi og 

ólík hún getur verið. Bæði eru til einföld lög sem innihalda texta fyrir yngri 

nemendur, eins og lagið um litina, sem hægt er að syngja á ólíkum 

tungumálum en einnig eru lög með textum sem innihalda frásagnir og sögur 

sem snerta á ýmsum málefnum sem varðar menningu ólíkra heima (Trinick, 

2012, bls. 10). Lagið um litina er eitthvað sem mörg börn alast upp við frá 

unga aldri. Það getur verið sungið heima fyrir og einnig í skólastofunni. 

Kjörið er að taka fyrir lag eins og það sem nær til yngri nemenda og nota það 

á fjölbreyttan hátt til að þjálfa ólíka hæfni í skólastarfinu. 

2.2 Tónlist í skólastarfi 

Á 20. öld voru oft lögð fyrir próf sem áttu að meta hæfni einstaklinga til að 

greina og skynja tónlist. Í þeim prófum var horft á getu einstaklinga til að 

greina frá einstökum atriðum sem varða tónlist en litið var framhjá þáttum 

eins og hæfileikum til að túlka hana, upplifun einstaklingsins á tónlistinni, 

tónlistaráhuga og sköpunarkrafti. Svona próf hafa verið umdeild en það 

hvernig fólk skynjar tónlist eða tónskynjun byggist á taugakerfinu. Fyrst berst 

tónlistin skynfærunum og þaðan fara taugaboð í heilann sem túlkar og 

greinir. Í dag hafa fræðimenn meiri áhuga á því hvernig umhverfið mótar 
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hæfileika einstaklings í tónlist. Menntun, félagsleg tækifæri og menningin 

sem viðkomandi ólst upp við hefur allt áhrif á það hvernig áhugi og eðlislæg 

hneigð til tónlistar nær að þroskast í einstaklingi. Tónmenning sem börn alast 

upp við hefur áhrif á virkni og áhuga þeirra í tónlist. Börn herma eftir og 

upplifa tónlist í leik og með leiðsögn en þannig læra þau að nema helstu 

einkenni tónlistarinnar sem er ráðandi í umhverfinu (Sigríður Pálmadóttir, 

2010, bls. 10–11). 

Á 20. öld urðu til margar nýjar kennsluhugmyndir og stefnur í 

tónlistarkennslu. Emil Jaques-Dalcroze, tónskáld og tónlistarkennari, þróaði í 

byrjun 20. aldar þá hugmyndafræði að líkaminn væri hljóðfæri og hrynurinn 

væri með rætur í hreyfingu. Til að þjálfa túlkunarþætti tónlistar hjálpi að nota 

stærri vöðvahreyfingar og allan líkamann til að framkalla takt og hrynjandi. 

Carl Orff, tónskáld, kynnti hugmyndafræðina um samþættingu tónlistar, dans 

og leiklistar. Lögð var áhersla á hljóðfæri sem hentuðu börnum, svo sem 

trommur, bjöllubönd, stafi, simbala og þríhorn. Líkaminn var einnig notaður 

sem hljóðfæri með því að stappa, klappa, smella fingrum og annað slíkt. 

Shinichi Suzuki taldi að börn ættu að byrja ung að læra á hljóðfæri vegna 

þess að þau læra mikið af umhverfinu og af því að hlusta, sjá, handfjatla og 

endurtaka. Áhersla var á þátttöku foreldra og að þeir tækju þátt í 

tónlistartímum barnanna, sköpuðu jákvætt námsumhverfi heima fyrir og 

stuðluðu að auknu námi þar (Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 34–38). 

Á Íslandi skipaði tónmennt sér ekki almennilegan sess í skólakerfinu 

fyrr en eftir 1970. Þá hófst kennsla á tilraunanámsefni en fyrsta útgefna 

námsefnið fyrir tónmennt kom út árið 1981. Fyrir það höfðu söngur og 

söngkennsla verið hluti af almennu skólastarfi (Helga Rut Guðmundsdóttir, 

2008, bls. 63–65).  

Lærði skólinn hóf starfsemi sína í Reykjavík árið 1846. Nútímavæðing 

í menntamálum á þessu stigi var meðal annars að kenna skólapiltum að 

syngja hinn nýja söng og það var þar sem Ísland fann „sína rödd“. Þessir 
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skólapiltar urðu fyrstir allra til að njóta leiðsagnar í söng undir stjórn Péturs 

Guðjónssonar en hann vildi hrífa skólapilta með áður óþekktum tilfinningum 

og lagfæra skemmdar tilfinningar þeirra. Hann vildi að þeir myndu sjá og 

finna hið fagra sem sönglist er. Þessir skólapiltar mynduðu síðar fyrsta 

karlakór landsins (Inga Dóra Björnsdóttir, 2001, bls. 20).  

Í fræðslulögum Guðmundar Finnbogasonar frá árinu 1907 var söngur 

ein þeirra greina sem áttu að vera hluti af skólastarfinu en kveðið var á um að 

börn ættu að kunna nokkur einföld lög, einkum íslensk ættjarðarljóð. 

Kennarinn greip oft í sönglög þegar hann vildi vekja börnin eða hressa þau 

við. Gleði og fjör fylgdi söngnum og áhrif hans á börnin voru augljós. Í 

fræðslulögum 1926 áttu börn að kunna sálmalög auk ættjarðarljóða (Ólafur 

Rastrick, 2008, bls. 167–169). Söngkennslan miðaðist við þetta lengi vel en 

Sigfús Einarsson lagði til að þessu yrði breytt og börnum yrði kennt að 

syngja eftir nótum. Hann vildi meina að fyrst þá hefðu þau not fyrir það sem 

þau lærðu í skólanum annars staðar þar sem þau iðkuðu söng. Upp úr þessu 

miðaðist söngkennslan og hljóðfærakennslan helst að því að kenna börnum 

sönglög eða stef á hljóðfæri utan að þó eitthvað hafi verið um kennslu á 

nótnalestri og tónmyndun. Áhersla var því frekar lögð á að börnin lærðu utan 

að og að herma eftir heldur en að kunna að syngja eða læra almennilega á 

hljóðfæri (Ólafur Rastrick, 2008, bls. 204). 

Þegar tónmennt sem sérstök námsgrein varð til var þó lögð áhersla á 

fleira en aðeins söng. Hún átti að ná til allra þátta tónlistar, svo sem 

hljóðgjafa, hljóðfæraleiks, söngs, tjáningar, hreyfingar, nótnalesturs, 

hlustunar, kynningar og greiningar. Námsgreinin tónmennt hefur frá upphafi 

átt örlítið erfitt uppdráttar og hefur ekki alltaf verið kennd sem skyldi. 

Viðhorf foreldra hefur verið jákvætt en tónmenntakennurum hefur oft þótt 

vera litið niður á þá og telja starf sitt ekki vera jafnvirt og annarra (Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2008, bls. 63–65). 
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Í Aðalnámskrá grunnskóla fellur tónmennt undir list- og verkgreinar. 

Aðrar undirgreinar eru sviðslistir (dans og leiklist), sjónlistir, tónmennt, 

heimilisfræði, hönnun og smíði og textílmennt. Þetta eru allt ólíkar greinar 

sem kalla á ólíka hæfni en þó er margt sem sameinar þær. Í öllum greinum er 

áhersla á sköpun, tækni, líkamsbeitingu, túlkun, tjáningu, fagurfræði og 

verkkunnáttu svo eitthvað sé nefnt. Það sem aðgreinir þær er að mismikil 

áhersla er lögð á þessa þætti og nálgun og aðferðir eru mismunandi fyrir 

hverja grein (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 139). 

Í umfjöllun um list- og verkgreinar kemur fram að í 

viðmiðunarstundaskrá séu allar greinarnar settar saman og það sé undir 

hverjum skóla komið að ákveða hversu mikinn tíma hver grein fær í 

stundaskránni. Einnig ræður hver skóli hvort allar greinarnar séu kenndar eða 

ekki — skólarnir mega því ákveða að kenna aðeins ákveðnar greinar og fer 

þá meiri tími í þær í hverri viku en ef allar greinarnar væru kenndar. Þó eru 

sett fram hæfniviðmið fyrir hverja undirgrein fyrir sig og er það svo skólanna 

að ákveða hvaða hæfniviðmið eru tekin fyrir. Fjallað er um menntagildi og 

megintilgang list- og verkgreina en þar er sagt frá því að ekki allir geri sér 

grein fyrir því hve mikið list- og verkgreinar fléttist inn í daglegt líf allra og 

hve mikil áhrif þær hafi á fólk. Einnig eru þær mikilvægar á þann hátt að þær 

geta hjálpað nemendum að ákveða hvar áhugasvið þeirra liggur og þannig 

haft áhrif á ákvörðun þeirra um áframhaldandi nám og áherslusvið í lífinu. 

Með því að þjálfa nemendur í gagnrýnni hugsun og umræðu um listir og 

verkmenningu læra þeir betur um menningu og verða hluti af 

menningarorðræðu samfélagsins.  

Tónmennt er ein af undirgreinum list- og verkgreina eins og áður kom 

fram og í Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað sérstaklega um hana og 

hæfniviðmið hennar. Þar er sagt að tónlist sé stór þáttur í lífi og starfi fólks 

alls staðar í heiminum. Í henni felst tjáning, tilfinning og sköpun en hún er 

einnig mikið félagslegt afl og hefur stuðlað að ákveðinni sameiningu eða 
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aðgreiningu í gegnum tíðina. Tónlist er hluti menningar og stýrir oft 

klæðaburði, framkomu og fleiru sem myndar menningarheild. Tónmennt á að 

þjálfa þekkingu nemenda á frumþáttum tónlistar, svo sem tónhæð, blæ, styrk, 

hljómum, túlkun og formi. Með þessu eykst hæfni nemenda til að mynda sér 

skoðun á ólíkum stíl tónlistar og gera sér grein fyrir gildi hennar og áhrifum á 

eigið líf og menningu. Fram kemur mikilvægi þess að tónlist sé tengd öllu 

skólastarfi óháð námsgreinum vegna margbrotins eðlis hennar. Þannig 

kynnast nemendur fjölbreyttri tónlist og áhrifum hennar á líf og starf með 

lifandi nálgun. Í hæfniviðmiðum tónmenntar kemur fram að við lok 10. 

bekkjar eiga nemendur til dæmis að hafa öðlast hæfni til að greina og nota 

hljóðfæri við tónsköpun, geta skapað eigin tónsmíð, geta rökstutt eigin 

skoðun á tónlist út frá fagurfræði og eigin smekk og greint og útskýrt ólík 

tónlistarstílbrigði og sett í persónulegt og menningarlegt samhengi (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 150–151). 

Mikilvægi list- og verkgreina kemur skýrt fram í Aðalnámskrá 

grunnskóla. Í tónlist felst mikil sköpun og tjáning og hún ætti að vera stór 

þáttur í öllu skólastarfi.  

Sköpun og tjáning í námi 

John Dewy, bandarískur heimspekingur, trúði því að menntun ætti sér stað á 

meðan hæfileikar einstaklings væru örvaðir. Hann sagði menntun fara fram í 

gegnum reynslu barnsins og að athafnir innan skólanna sem kalla mætti 

túlkandi eða skapandi væru það sem sameinaði allar námsgreinarnar. Hann 

trúði því að verklegar greinar innan skóla ættu ekki að vera viðbótargreinar 

eða eitthvað sem litið væri á sem hvíld frá hinum hefðbundnu námsgreinum. 

Frekar ætti að nýta þessar greinar, samþætta þær við hinar formlegu 

námsgreinar og kynna jafnvel fyrir nemendum hinar formlegu greinar í 

gegnum verklegar athafnir (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 

2010, bls. 169–175). Þetta má tengja við sköpun í námi en sköpun er einn 
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þeirra sex grunnþátta menntunar sem fjallað er um í Aðalnámskrá grunnskóla 

og því má segja að hún sé mikilvægur og stór þáttur alls skólastarfs. 

Svanborg R. Jónsdóttir (2016, bls. 77–78) segir sköpun talda 

mikilvægari í dag en hún hefur áður verið og að hún sé orðin meira áberandi 

innan skóla og í samfélaginu. Í bókinni Leikum, lærum, lifum talar Svanborg 

um sköpun og að hún sé ekki aðeins talin mikilvæg í kennslu barna heldur 

einnig í háskólanámi og sé sögð grundvöllur allrar nýsköpunar í rannsóknum 

sem fela í sér framfarir og uppgötvanir.  

Svanborg segir einnig frá ákveðnum þáttum sem einkenna skapandi 

kennslufræði. Fyrstur þáttanna er að spyrja spurninga, annar þátturinn vísar 

til athafnarinnar að leika. Þriðji þátturinn er að vera niðursokkinn en það 

vísar til þess að geta sökkt sér í ákveðin viðfangsefni og fá til þess rými og 

tíma. Fjórði þátturinn er nýsköpun en hún felur í sér nýja sköpun eða að mæta 

einhverju vandamáli og finna nýjar leiðir til að leysa það. Fimmti þátturinn er 

að taka áhættu. Þar er mikilvægt að það sé ekki allt fyrirfram ákveðið og 

planað heldur sé ákveðin áhætta fólgin í því að takast á við viðfangsefni. 

Sjötti þátturinn er ímyndunarafl en mikilvægt er að búa til aðstæður sem 

bjóða upp á að nota ímyndunaraflið. Sjöundi þátturinn er svo 

sjálfsákvörðunarréttur en til að vera skapandi þurfa nemendurnir að fá 

ákveðna stjórn yfir eigin sköpun og fá að framkvæma hugmyndir sínar. 

Áttundi og síðasti þátturinn er svo marksækni en í því felst að nemendur fái 

stuðning til að leitast eftir tækifærum til að framkvæma hugmyndir sínar. Í 

skapandi skólastarfi er einnig mikilvægt að nemendur sýni frumkvæði, hæfni 

og færni til að móta og gera hugmyndir sínar að veruleika. Þessir þættir eru 

allir mikilvægir fyrir skapandi skólastarf og verður útkoman best þegar 

samspil er á milli frumkvæðis og færni nemenda og stjórnunar og 

leiðbeininga frá kennara (bls. 85–87). 

Tónlist felur í sér mikla sköpun og tjáningu og hægt er að samþætta 

hana námi á marga ólíka vegu.  
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Tónlist í námi 

Tónlist hefur námslegan ávinning en hún hefur einnig víðtækari áhrif á 

nemendur og það er jákvætt að nota hana á fleiri. Rannsókn var gerð á 

unglingum sem áttu við hegðunarvanda að stríða þar sem þeir fengu kennslu í 

trommuslætti. Á meðan þeir spiluðu á trommurnar kölluðu þeir jákvæð og 

uppbyggjandi skilaboð í takt við trommusláttinn. Eftir tólf vikur hafði hegðun 

nemenda breyst til hins betra og neikvæð hegðun minnkað til muna (Lems, 

2018, bls. 14–21). 

Margir þekkja það að hlusta á tónlist þegar þeir stunda líkamlega 

hreyfingu og þykir hún hvetjandi meðan á hreyfingunni stendur. Rannsókn 

(Barney og Prusak, 2015) sýndi fram á að þegar tónlist var notuð í kennslu 

8—12 ára nemenda voru þeir áhugameiri og virkari. Þeir sýndu meiri áhuga á 

tónlist sem innihélt hraðan takt og jókst ákefð þeirra í æfingunum eftir því 

sem takturinn var hraðari. Önnur rannsókn (Barney, Prusak og Brewer, 2018) 

sýndi svipaðar niðurstöður þar sem tveir hópar í háskóla spiluðu körfubolta í 

hálftíma. Annar hópurinn hafði tónlist í bakgrunni en hinn ekki. Skref 

nemenda voru mæld og niðurstöður sýndu að hópurinn sem lék með tónlist í 

bakgrunni tók að meðaltali 370 skrefum meira en hópurinn sem hafði enga 

tónlist og voru nemendur fyrri hópsins að meðaltali virkir í fleiri mínútur en 

nemendur í hinum hópnum (Barney og Pleban, 2018, bls. 196–197). 

Barney og Pleban (2018, bls. 197–204) rannsökuðu notkun tónlistar 

hjá íþróttakennurum og ástæður að baki hennar. Niðurstöðurnar sýndu að 

íþróttakennurunum þótti tónlist hjálpa við bekkjastjórnun en þegar tónlist var 

spiluð merkti það að einhver starfsemi var í gangi — um leið og kennarinn 

lækkaði í tónlistinni vissu nemendur að þeir áttu að hlusta á hann. Kennarar 

nota tónlist sem merki til nemenda um hvað sé að gerast og hvað gerist næst. 

Þeir nefndu einnig að mikla aukna virkni mætti sjá hjá nemendum þegar 

tónlist væri notuð. Þeir einbeittu sér betur og höfðu því betri skilyrði til að 

bæta sig í náminu og afkasta meiru. Einnig nefndu þeir að nemendum liði 
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betur þegar tónlist væri spiluð og þeir væru tilbúnari að taka þátt og prófa 

nýja hluti. Kennararnir nefndu einnig að tónlist hefði mikil áhrif á móral og 

stemningu hjá nemendum. Ef kennarinn spilaði tónlist með gleðilegu ívafi 

urðu nemendurnir glaðari og auðveldara var að hvetja þá. Nemendurnir voru 

einnig spenntir fyrir tónlistinni og óskuðu eftir ákveðnum lögum sem hvatti 

þá enn frekar til þátttöku.  

Wiggins (2007, bls. 55–63) fjallaði um tónlist í tengslum við læsi og 

þau áhrif sem tónlist getur haft á lestrarþjálfun. Í báðu er mikilvægt að geta 

skynjað hvað er líkt og hvað ólíkt með ákveðnum hljóðum og táknum. Einnig 

er tónlist lesin frá vinstri til hægri og efst af blaðsíðunni og niður, eins og á 

við um lestur á texta.1 Hæfni til að muna hljóð og orð nógu lengi til að skilja 

merkingu þeirra er sambærileg getu til að muna lög og texta til að geta spilað 

þau. Einnig er hæfni til að hlusta á og skilja talað mál sambærileg getu til að 

hlusta á og skilja lög og útskýringu á tónlistarstarfsemi. Með því að nota 

tónlist í lestrarþjálfun er ekki aðeins stuðlað að betri lestrarfærni heldur 

þjálfar það einnig tónlistarhæfni. Með því að hlusta á tónlist er hlustunarfærni 

nemenda þjálfuð en sú færni skiptir máli þegar kemur að lestrarþjálfun og 

öðru námi. Í greininni er einnig talað um að tónlist bæti félags- og 

samskiptafærni nemenda, auki orðaforða og stuðli að gagnrýnni hugsun.  

Í grein eftir Maryann Pasda DiEdwardo (2005, bls. 128) er fjallað um 

hvernig notkun tónlistar sem hvatningu í tungumálanámi hjálpar nemendum á 

öllum aldri að meðtaka það sem kennt er, til dæmis í kennslu á læsi, skrift og 

bókmenntasögu. Tónlist er einnig góð leið til að brjóta upp hefðbundnar 

kennsluaðferðir. Niðurstöður rannsóknar þess efnis sýndu fram á að tónlist 

hafði jákvæð áhrif á einkunnir nemenda í framhalds- og háskóla sem og 

hjálpaði nemendum að skrifa rannsóknarritgerðir þar sem áhersla var lögð á 

læsis- og skriftarhæfni. Í greininni er sagt frá því að þegar tónlistarkennsla og 

tungumálakennsla eru samþættar búi það til tengsl á milli þessara tveggja 

 
1 Þegar ritmáli er þannig háttað. 
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greinda. Notkun tónlistar og texta þróar hæfni nemenda til gagnrýnnar 

hugsunar til umfjöllunar og greiningar á bókmenntum.  

Ingvar Sigurgeirsson (1999, bls. 107) fjallar um samþættingu 

námsgreina í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna. Hann telur að tjáning með 

tónlist sé vanrækt í skólum hér á landi, en þá segist hann ekki eiga við 

eiginlega tónmenntakennslu heldur það hvernig tónlist er fléttuð inn í 

hefðbundnar námsgreinar. Hann nefnir ýmsar leiðir til að nota tónlist í 

kennslu, til dæmis sem kveikju til að skapa stemningu og sem tæki til 

slökunar, tilbreytingar eða skemmtunar. Hann nefnir einnig að hægt væri að 

nota hana til sköpunar þar sem nemendur skapa tónlist og flytja hana.  

Í annarri grein er sagt frá rannsókn þar sem tónlist var notuð í kennslu 

á ensku sem erlendu tungumáli til að kenna nemendum greiningu ljóða og 

texta (Israel, 2013, bls. 1360–1362). Í rannsókninni var byrjað á kveikju þar 

sem spiluð var tónlist og nemendur dönsuðu og sungu með. Þá kviknaði strax 

áhugi hjá þeim. Síðan var þeim sagt að lagatextar væru í raun kveðskapur 

sem innihéldi skilaboð og boðskap. Unnið var með verkefnið í þema en 

nemendur áttu að velja eitt lag til að vinna með, ásamt einu sem kennarinn 

valdi og einu lagi sem allir áttu að vinna með en það tengdist menningu og 

uppruna nemendanna. Nemendur höfðu síðan þrjá valmöguleika um skil á 

verkefninu. Þeir gátu valið um skriflegt verkefni þar sem þeir greindu texta 

laganna eins og um kveðskap væri að ræða, þeir gátu búið til kynningu þar 

sem þeir kynntu tvö af þremur lögunum og þeir gátu valið umræðu um hvað 

þeir lærðu af verkefninu. Eftir þrjár vikur voru enskutímarnir orðnir 

skemmtilegri á allan hátt. Málfræðitímarnir voru ekki lengur leiðinlegir, 

nemendurnir lögðu meiri metnað í munnlega kynningu og allt í einu var 

sköpunin orðin meiri þar sem nemendur breyttu ljóðum í lög og lögum í ljóð. 

Textinn var ekki lengur aðeins texti heldur líka kveðskapur. Þetta hafði 

einnig góð félagsleg áhrif þar sem þetta ýtti ólíkum nemendum saman og 

nemendur sem áttu venjulega erfitt með að læra þrifust vel í þessu umhverfi. 
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Rannsóknin gefur til kynna að tónlist hjálpi til við að bæta námsárangur, auki 

sjálfstraust, hafi góð félagsleg áhrif og kenni nemendum um eigin 

menningarheim jafnt og annarra. 

Tónlist er talin einstaklega heppileg til að styðja við tungumálakennslu 

og í raun má líkja því saman að læra ákveðið tungumál og að læra að spila 

lag eða á hljóðfæri. Bæði í tónlist og tungumálanámi þarf að læra og búa yfir 

ákveðnu safni af hljóðum, læra ný mynstur, reglur og ákveðna setningafræði 

þar sem ákveðin hljóð, orð og tákn fara saman. Með æfingunni verða bæði 

tónlistarmenn og tungumálanemar færari í að beita þessum grunnstoðum og 

ná ákveðnu flæði í notkun þeirra. Þeir halda áfram að dýpka þekkingu sína en 

um leið fara þeir að njóta þess að geta beitt nýlærðri þekkingu (Lems, 2018, 

bls. 14–21).  

Þegar orðaforði og framburður eru kennd í tungumálakennslu er orðið 

oft einangrað og orðin borin fram skýrt og í hljóðu umhverfi innan 

kennslustofunnar eða jafnvel hlusta nemendur á orðin borin fram í 

heyrnartólum. Þó það sé góð byrjun má ekki gleyma því að það er mikilvægt 

að geta hlustað og skilið við aðrar aðstæður, eins og þegar er hávaði í 

umhverfinu þar sem tungumálið er talað. Talið er að ungt fólk sem hefur 

fengið menntun í tónlist hafi betri hæfni í þessu en fólk sem hefur ekki 

menntun í tónlist. Þetta gengur ekki aðeins út á að hafa góða hlustunarhæfni 

heldur að geta dregið ákveðin atkvæði og hljóð úr orðræðunni þegar hávaði 

er í umhverfinu. Oft er mikill hávaði í kennslustofum og margir nemendur 

þrífast illa í því umhverfi vegna þess að þeir ná ekki því sem kennarinn segir. 

Það sama má segja með fullorðna einstaklinga sem hafa ekki fengið menntun 

í tónlist en þeir eiga til dæmis erfiðara með að ná orðræðu á hávaðasömum 

veitingahúsum eða í veislum þar sem margir koma saman. Þetta getur verið 

erfitt fyrir nemendur sem læra ensku sem annað tungumál en í ensku eru 

mörg orð sem eru svipuð í framburði en með örlítið ólíkar áherslur á ákveðna 
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sérhljóða. Það er því mikilvægt að geta dregið orð úr hávaðanum til að geta 

lagt fullan skilning í það sem fer fram (Lems, 2018, bls. 14–21). 

Á netinu er hægt að nálgast margar hugmyndir um hvernig hægt sé að 

nota tónlist í námi. Í greininni Using music in language teaching (Fríða 

Kristín Hreiðarsdóttir og Kristín M. Jóhannsdóttir, 2019) er sagt frá ýmsum 

hugmyndum sem hægt er að nota í samþættingu tónlistar og tungumálanáms. 

Þessar hugmyndir innihalda meðal annars textagreiningu, tónlistarsköpun og 

dagbókarskrif um tónlist. Vefurinn Börn og tónlist er einnig hjálplegur fyrir 

kennara sem hafa áhuga á að nota tónlist í kennslu. Hann er í umsjá Birte 

Harksen (e.d.) en allir geta tekið þátt í að móta hann og bæta inn nýjum 

hugmyndum. Á vefnum má finna ýmis konar hugmyndir að tónlist í 

skólastarfi, meðal annars hvernig hægt er að nota hljóðfæri og hljóðgjafa, 

dans og leiki, sögur og fjölþjóðlega tónlist. Vefurinn Tónmennt og 

tónmenntakennsla (Dr. Helga Rut Guðmundsdóttir, 2020) er einnig 

starfræktur en efni hans á að hvetja til virkni og þátttöku nemenda og að þeir 

læri um tónlist með því að vinna með hana. Vefurinn hentar 

tónmenntakennurum en einnig öðrum kennurum sem vilja nota tónlist í 

almennri kennslu. 

Innleiðing tónlistar í skólastarf getur verið góð til að stuðla að 

skemmtilegu og áhrifaríku námi og til að ýta undir fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Þegar tónlist er notuð fá nemendur að læra í gegnum sköpun 

og í örvandi námsumhverfi þar sem þeir fá að njóta sín. Hér á eftir verður 

sagt frá rannsókn sem framkvæmd var af höfundi ritgerðarinnar til að leita 

svara við því hvernig tónlist er notuð í skólastarfi og hvaða áhrif hún hefur á 

nemendur. 
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla er farið yfir aðferð rannsóknar sem höfundur framkvæmdi á 

notkun tónlistar í skólastarfi. Fyrst er farið yfir tilgang rannsóknarinnar og 

markmið hennar og rannsóknarspurningar settar fram. Svo er tekið fyrir snið 

rannsóknarinnar og val á þátttakendum. Síðast er svo fjallað um hvernig var 

staðið að öflun og úrvinnslu gagna.  

3.1 Markmið rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig sex kennarar 

nota tónlist í kennslu sinni og hvernig upplifun þeirra er af notkun hennar.  

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með eru:  

1. Hvernig nota kennarar tónlist í kennslu?  

2. Hvernig upplifa kennarar að tónlist hafi áhrif á nemendur og nám 

þeirra? 

Við gerð þessarar rannsóknar var notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð en rannsakanda þótti sú aðferð henta best tilgangi 

rannsóknarinnar. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru fjölbreytilegar en þær 

eiga það þó allar sameiginlegt að reyna að skilja og lýsa mannlegum 

fyrirbærum. Þær eru notaðar þegar ekki er vitað fyrirfram hvað gæti 

hugsanlega fundist og er áhersla lögð á hið persónulega. Margir telja 

aðferðina hentuga þegar skoða á ákveðið fyrirbæri í sínu eigin umhverfi og 

að rannsakandinn geri sjálfan sig að hluta umhverfis þess sem hann 

rannsakar. Þannig er fenginn dýpri skilningur á efninu og upplifun fólks á því 
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(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 239 og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 

232). 

3.2 Gagnaöflun 

Í þessari rannsókn var stuðst við viðtöl við öflun gagna. Viðtöl eru ein helsta 

tjáskiptaleið fólks í daglegu lífi þess og hafa þau mikil áhrif á skilning fólks á 

lífinu og sjálfu sér. Þau eru félagslegt fyrirbæri þar sem samskipti 

rannsakanda og viðmælenda endurspegla flókið samspil hegðunar, hugsana, 

tilfinninga og skynjana. Viðtöl eru talin heppileg aðferð þegar rannsaka á 

reynslu fólks af ýmsum þáttum svo sem námi og starfi, skynjun, viðhorfi, 

þekkingu og gildismati. Í eigindlegum viðtölum er leitast eftir því að ná dýpt 

í umfjöllunarefnið og skoða það frá ólíkum sjónarhornum til að ná fram 

mismunandi blæbrigðum (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137–143). Creswell 

(2012, bls. 218) segir kosti þess að nota viðtöl meðal annars þá að hægt sé að 

ná fram upplýsingum sem ekki sé hægt að fá í gegnum athuganir. Einnig fáist 

oft persónulegri svör frá viðmælendum í gegnum viðtöl en með öðrum 

rannsóknaraðferðum.  

Í þessari rannsókn voru tekin einstaklingsviðtöl og stuðst var við 

viðtalsramma (sjá fylgiskjal 1). Viðtölin voru tekin upp á snjallsíma 

rannsakanda og rituð upp áður en þau voru greind. Viðtölin voru tekin á 

rólegum stöðum, flest í skólum þar sem viðkomandi starfaði, inni í tómum 

kennslustofum, fundarherbergjum eða slíkum rýmum. Eitt viðtalanna var 

tekið í heimahúsi viðmælanda. Viðtölin voru um 20–60 mínútur og var 

hljóðskrám eytt eftir að viðtölin voru rituð upp.  
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3.3 Þátttakendur 

Sex grunnskólakennarar tóku þátt í rannsókninni. Stuðst var við tilgangsúrtak 

(e. purposive sampling) þegar þátttakendur voru valdir. Oft er stuðst við 

þessa aðferð þegar fjöldi þátttakenda er ekki ákveðinn fyrirfram og eru 

viðmælendur þá valdir eftir því sem talið er að henti tilgangi rannsóknarinnar 

best. Valdir voru viðmælendur með þekkingu á fyrirbærinu sem rannsakað er 

og sem hafa reynslu af því (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, 

bls. 129–131). 

Til að byrja með sendi rannsakandi póst til skólastjóra í skólum í 

nágrenninu en fékk fá svör og aðeins eitt þeirra leiddi til viðtals. Rannsakandi 

hafði einnig samband við kennara sem hann þekkti og athugaði hvort þeir 

þekktu einhverja kennara sem notuðu tónlist markvisst í kennslu. Þetta bar 

nokkurn árangur en einnig hafði rannsakandi samband við kennara sem hann 

hafði áður séð nota tónlist í kennslu og óskaði eftir viðtali. Erfitt reyndist að 

finna nógu marga viðmælendur með því að leita til skólastjóra og í gegnum 

aðra kennara. Rannsakandi auglýsti því eftir viðmælendum í gegnum hóp á 

samfélagsmiðlum þar sem grunnskólakennarar á Íslandi eru margir hverjir 

meðlimir. Tveir kennarar höfðu samband við rannsakanda upp úr því og 

buðust til að taka þátt. Tekið skal fram að rannsakandi leitaði fyrst og fremst 

að viðmælendum sem nota tónlist markvisst í kennslu. Að sjálfsögðu eru 

margir kennarar sem nota ekki tónlist og leitaði því rannsakandi sérstaklega 

eftir þeim kennurum sem höfðu reynslu af efninu. Rannsakandi lagði áherslu 

á að heyra af upplifun og reynslu viðmælenda í gegnum feril sinn en ekki 

aðeins hvernig þeir notuðu tónlist í kennslu á þeim tíma sem viðtölin voru 

tekin. Kennararnir hafa reynslu af því að kenna í misstórum skólum, allt frá 

fámennum sveitaskólum og upp í fjölmenna skóla. Á þeim tíma sem viðtölin 

voru tekin störfuðu allir kennararnir nema einn í meðalstórum eða stórum 

skólum á Norðurlandi eða á höfuðborgarsvæðinu, en einn var hættur kennslu. 
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Í niðurstöðum rannsóknarinnar hafa þátttakendur fengið gervinöfn sem 

valin voru af handahófi, en þau eru Pétur, Stefanía, Petra, Katla, Anna og 

Lísa. Eins og kom fram hér áður hafa allir kennararnir mismunandi 

starfsreynslu. Pétur hefur fjögurra ára starfsreynslu og hefur kennt á miðstigi 

jafnt sem elsta stigi sem umsjónarkennari. Stefanía hefur kennt í fimm ár og 

hefur reynslu af kennslu á öllum aldursstigum, hún starfar sem 

umsjónarkennari. Petra hefur kennt í þrjá áratugi og hefur reynslu af því að 

kenna á öllum aldursstigum, allt frá leikskólaaldri og upp í að kenna 

fullorðnum, og hún hefur einnig kennt erlendis. Í gegnum ferilinn hefur hún 

kennt flestar námsgreinar en þegar viðtalið var tekið starfaði hún sem 

tónmenntakennari. Katla hefur einnig mikla starfsreynslu. Þegar viðtalið var 

tekið var hún hætt í kennslu en þá hafði hún kennt í rúm tuttugu ár. Innan 

veggja skólans hafði hún kennt mest á yngsta stigi en fyrir það hafði hún 

einnig kennt eldri nemendum. Hún hafði alltaf verið umsjónarkennari og 

kennt mismunandi greinar. Anna hefur kennt í grunnskóla í 15-20 ár og hefur 

reynslu af öllum aldursstigum. Hún er tónmenntakennari en vinnur náið með 

bekkjarkennurunum að kennslu allra námsgreina. Lísa hefur kennt í rúm 30 

ár, aðallega á miðstigi en einnig á yngsta stigi. Hún hefur kennt öll fög sem 

koma að kennslu þessara aldursstiga. 

3.4 Greining og úrvinnsla gagna 

Eftir að viðtölin voru rituð upp hóf rannsakandi að greina þau í þemu sem 

studdu við rannsóknarspurningar. Þemun sem rannsakanda þótti hvað mest 

áberandi voru 1. Áhrif tónlistar á nemendur og nám þeirra, 2. Tenging við 

námsgreinar og 3. Sköpun og tjáning. Fyrstu tvö þemun tengjast 

rannsóknarspurningunum beint en þriðja þótti rannsakanda koma sterkt inn í 

viðtölunum. Það mætti segja að þemað um sköpun og tjáningu hefði getað 

heyrt undir þemað um tengingu við námsgreinar vegna þess að sköpunin og 
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tjáningin áttu sér vissulega að mörgu leyti stað í gegnum námsgreinarnar 

sjálfar. Rannsakandi ákvað þó að skilgreina það sem sérstakt meginþema 

vegna þess hve mikilvægur þáttur það er í skólastarfi og hve mikla áherslu 

viðmælendur lögðu á það. Þegar gögnin lágu fyrir voru þau greind og 

meginþemu ákveðin. Rannsakandi ákvað að litakóða gögnin, en kóðun gagna 

er talin góð til að létta rannsakandanum að greina þau. Þá eru tekin saman 

efnin sem heyra saman og fjalla um lík viðfangsefni (Kristín Björnsdóttir, 

2013, bls. 274). Rannsakandi ákvað að litakóða gögnin til að fá betri yfirsýn 

yfir hvert þema. Þá stóð ákveðinn litur fyrir ákveðið þema og rannsakandi gat 

enn betur greint heildarmyndina og reynslu viðmælenda þegar allt var tekið 

saman. 

3.5 Siðferðilegir þættir og réttmæti rannsóknar 

Trúnaður við viðmælendur er grundvallaratriði í eigindlegum rannsóknum 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 134). Allir 

viðmælendur voru upplýstir um rannsóknina og gáfu leyfi fyrir upptöku 

viðtals og notkun þess í rannsókninni. Eins og áður hefur komið fram fengu 

allir viðmælendur gervinöfn til að gæta að nafnleynd. 

Erfitt getur verið að meta réttmæti og áreiðanleika eigindlegra 

rannsókna þar sem sannleikurinn er í raun bundinn við þátttakendur 

rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 

217). Helsti veikleiki rannsóknarinnar er fjöldi þátttakenda. Þar sem 

niðurstöður byggjast á upplifun og reynslu sex viðmælenda er ekki hægt að 

alhæfa að hún sé upplifun og reynsla annarra kennara.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla eru settar fram niðurstöður eigindlegra rannsóknarviðtala sem 

tekin voru við sex grunnskólakennara. Viðmælendurnir starfa í mismunandi 

skólum og eru með nokkuð misjafna starfsreynslu, eins og fram kom í kafla 

3.2. Niðurstöður viðtalanna greindi rannsakandi í þrjú meginþemu. Þau eru 1. 

Áhrif á nemendur 2. Tenging við námsgreinar og 3. Sköpun og tjáning. Hér 

er hvert þema tekið fyrir og niðurstöður þeirra kynntar.  

Þemun voru ákveðin út frá bæði rannsóknarspurningum og frásögnum 

viðmælenda. Markmið rannsakanda var að komast að því hvernig 

viðmælendur nota tónlist í kennslu sinni og hvernig þeir upplifa að tónlist 

hafi áhrif á nemendur og nám þeirra. Því tengjast tvö meginþemanna því 

beint og rímar það við frásagnir viðmælenda. Þriðja þemað er sköpun og 

tjáning en rannsakandi ákvað að hafa það sérstakt þema vegna áherslu 

viðmælenda á þá þætti. 

4.1 Áhrif á nemendur 

Kennararnir voru allir sammála um að notkun tónlistar virki vel til að vekja 

áhuga á námi og ýta undir virkni nemenda. Katla sagði tónlist vera góða í 

kennslu vegna þess að hún nái til allra. Hún sagði alla geta hlustað á tónlist 

sama hvaða tungumál verið væri að hlusta á eða fást við. Til að byrja með er 

oft lagt meira upp úr hlustun en því að vinna með texta. Þannig sagði hún að 

væri hægt að ná til nemenda sem eiga erfitt með aðra þætti skólastarfsins og 

því gætu allir notið sín þegar tónlist væri notuð. Stefanía hefur sömu skoðun 

á því að tónlist nái vel til allra og að allir geti tekið þátt þegar hún er notuð. 

Hún bætir við: „Já, ég held ég hafi aldrei fengið nemanda sem tekur ekki þátt 
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þegar við erum með tónlist. Það eru ótrúlegustu nemendur sem bara gera 

allt.“ 

Pétur sagði að endrum og sinnum væri erfitt að fá nemendur til að taka 

þátt í ákveðnum verkefnum. Sumir ættu erfitt með ritun og öðrum þætti erfitt 

að tjá sig fyrir framan hóp. Hann sagði þó að þeir sem blómstruðu í 

tónlistarverkefnunum væru oft þeir sem væru ekki að blómstra annars staðar, 

og þeim sem þættu þessi skapandi verkefni erfið væru oft þeir nemendur sem 

þætti gott að vinna í hefðbundnum verkefnabókum. Aðspurður af hverju 

honum þyki mikilvægt að nota tónlist í kennslu sagði hann að tvennt kæmi í 

hugann: 

Það fyrsta er það að ég er alltaf að leita að einhverju mótvægi. Ég held 

þau fái alveg nógu mikið af tímum þar sem á að vera þögn. Svo þurfa 

að vera aðrir tímar þar sem þau eiga að vera að gefa frá sér hljóð eða 

hlusta. Ég reyni að passa mig að vera að bjóða upp á það. Hitt er bara 

þessi draumur um kennarastarfið að allir detti einhvern veginn í 

einhvern fílíng og mér finnst það koma með tónlistarverkefnunum. 

Allavega ef hópurinn er vel stemmdur og ég hef alveg fengið þannig 

hópa þá detta þau í einhvern svona fílíng - þau bara taka yfir verkefnið 

og vinna ótrúlega flott verkefni sem hópar. Þá bara gef ég sjálfum mér 

fimmu af því að það eru mómentin sem ég er að leita að. Ég fæ það 

miklu oftar í gegnum tónlistarverkefnin heldur en já, bara einhver 

annars konar verkefni. Þannig að ég er að leita að þessum fíling, þótt 

það komi ekki alltaf þá opna ég gluggann fyrir því í þessum 

tónlistarverkefnum.  

Petra sagði verða léttara yfir hópnum þegar tónlist væri notuð. Hún 

sagðist finna árangur í námi nemenda þegar hún notar tónlist og sagði þá 

verða opnari og að feimnin minnki. Hún nefndi hve gaman væri að sjá 

nemendur í tungumálakennslu sem þyrðu varla að tala syngja hátt og snjallt 

með flottum framburði. Hún talaði um mikilvægi þess að nemendur syngi 

með eigin röddu og að láta nemendur ekki aðeins syngja með lögum á 

Youtube heldur einnig án undirspils. Að hennar reynslu sungu nemendur 

lægra og oft var tóntegundin lægri en hentaði nemendum þegar sungið var 

með myndbandi af Youtube. 
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Anna talaði einnig um jákvæð áhrif tónlistar á nemendahóp og sagði hana 

vera mikið sköpunar- og tjáningarverkfæri. Hún nefndi sérstaklega sönginn 

og hve mikilvægur hann væri í skólastarfi. Hún talaði um hve tengdur 

söngurinn væri tjáningu mannsins og hve mikil heilaleikfimi færi fram þegar 

sungið er. Vísaði hún þá meðal annars í það að tónlist væri góð þegar læra 

ætti ljóð utan að vegna þess að í gegnum söng væri hægt að fá tilfinningu 

fyrir ljóðinu. Hún bætti við: „Það er þessi flutningur og þessi rythmi sem er í 

tónlistinni og söngnum sem er líka í tungumálinu.“ 

Katla nefndi einnig að henni þætti mikilvægt að kennarar væru tilbúnir 

að syngja upphátt með börnunum. Hún líkti því við þegar mamma syngur 

fyrir barnið sitt, þá hugsar hún ekki um það hvort hún sé með fallega rödd 

eða ekki og þannig ættu kennarar líka að hugsa. Hún talaði um að þótt 

kennari syngi ekki vel skemmi það ekki fyrir í náminu. Hún benti að auki á 

að flestar kennslustofur séu nú með nettengingu og auðvelt væri því að finna 

tónlistarefni og undirleik eða þess háttar til að styðja sig við.  

Stefanía sagði frá því að hún hefði notað tónlist í tengslum við kennslu 

í mannréttindum og tekið fyrir lög eins og Imagine eftir John Lennon. Hún 

taldi að í gegnum það að hafa notað tónlist til að ná til nemenda hefðu þeir 

óvænt fengið áhuga á mannréttindum. Hún nefndi einnig að þegar íslensk 

tónlist væri notuð fyrir íslenska nemendur gæti það virkað vel til að vekja 

áhuga nemenda á tungumálinu. Til dæmis nefndi hún að á degi íslenskrar 

tungu hefðu verið notuð lög eftir meðal annars Steinda Jr. og farið í keppnir 

eins og giskaðu á lagið. Þá sagðist hún hafa tekið eftir vaxandi áhuga á 

tungumálinu hjá nemendum.  

Notkun tónlistar getur vakið áhuga nemenda á náminu en ekki má 

gleyma því að hún getur líka vakið áhuga nemenda á tónlistinni sjálfri. Katla 

sagði frá því að henni þætti tónlist uppeldislega nauðsynleg, líkt og 

móðurmálið, stærðfræði og saga. Hún nefndi einnig að tónlistaruppeldi í 

skólum væri mikilvægt fyrir tónlistaráhuga nemenda og með því ættu þeir 
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eftir að geta notið tónlistar betur og kunna að meta hana í framtíðinni. Hún 

líkti þessu við það að enginn myndi fara á fótboltavöllinn ef ekki væru 

kenndar íþróttir í skólanum og enginn myndi nenna að sitja og horfa á 

handboltann í sjónvarpinu ef þeir hefðu aldrei kynnst íþróttinni í gegnum 

námið sitt.  

Kennararnir nefndu margir félagslega ávinninga þess að nota tónlist og 

að hún væri hentug til að efla samvinnuhæfni nemenda. Petra sagði tónlist 

kjörna til að kenna samvinnu og sagði hana vera eina helstu hæfnina sem hún 

metur þegar hún notar tónlist. Hún nefndi sem dæmi að þegar nemendur 

lærðu á ukulele hjá henni léti hún þá stundum sitja tvo og tvo, hvorn á móti 

öðrum, og annar þeirra lærði grip og ætti svo að kenna hinum gripið.  

Katla sagði einnig frá því hvernig hún tók samskipti nemenda fyrir og 

notaði tónlist til að þjálfa þá í þeim. Þá fékk hún nemendur til að ræða sín á 

milli um ákveðna tónlist, hver þeirra skoðun væri á henni og hvernig þeir 

túlkuðu hana. Þannig koma þeir með sínar eigin hugmyndir og deila þeim 

með öðrum. Einnig kynnast þeir því að allir hafa ólíkar skoðanir og að engin 

ein skoðun sé rétt. Hún lagði áherslu á að nemendur lærðu að rökstyðja 

skoðun sína og segja af hverju þeim þætti ákveðið lag leiðinlegt eða 

skemmtilegt. Þannig ýtti hún undir og þjálfaði tjáningu.  

Tónlist getur einnig haft áhrif á einbeitingu nemenda í 

kennslustundum. Stefanía nefndi að hún leyfði nemendum alltaf að hlusta á 

tónlist í gegnum snjallsímana þeirra. Að hennar reynslu jók það einbeitingu 

nemenda. Pétur sagði frá því að hann spilaði tónlist fyrir allan bekkinn í 

gegnum tónlistarforrit. Hann bjó til lista af lögum með nemendum og hafði 

hann síðan í gangi á meðan nemendur lærðu. Hann spilaði þó ekki tónlist í 

hverri einustu kennslustund og setti hana aðeins á ef nemandi bað um hana. 

Hann sagði einnig að hann væri ekki hræddur við að henda ákveðnum lögum 

út af listanum ef honum þætti þau óviðeigandi. Aðspurður hvort nemendur 

væru virkari þegar hann notaði tónlist á þennan hátt í kennslunni taldi hann 
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svo vera. Hann sagði það vera kúnst að finna rétta tónlist en ef hægt væri að 

leyfa nemendum að vera með í því að velja tónlist þá afköstuðu þau meiru. 

Katla nefndi þetta líka og sagðist meðal annars hafa notað tónlist til að halda 

nemendum við efnið í skrift. Hún sagði enn fremur: 

Ég nota oft notalega tónlist í skrift. Ef hún er of hæg þá missa þau oft 

samhengið. Þá hætta þau að hlusta. Ef við hugsum um okkar hjartslátt 

þá er hann miklu hægari en í börnum. Maður þarf að velja tónlist sem 

hentar þeirra hjartslætti — ef maður hittir á það þá eru þau virk. Svo 

getur maður haft tónlistina aðeins hraðari til að örva og þá eru þau 

duglegri að skrifa.  

Katla talaði einnig um að tónlist væri góð sem uppbrot í kennslu og 

ákveðin hvíld frá námsefninu sjálfu. Hún nefndi að bæði væri hún góð til að 

fá nemendur á hreyfingu og hressa þá við en einnig til að róa þá niður. Hún 

sagði: 

Bara allt í einu að standa upp og syngja eitthvað og hreyfa sig. 

Stundum hefur maður þurft að slaka á og hlusta á, þá er ég yfirleitt að 

tala um klassíska tónlist, að hlusta á eitthvað tónverk. Ég læt þau 

kannski bara grúfa fram á borðið og hlusta og ég er þá kannski aðeins 

búin að matreiða þetta. Til dæmis segi ég: „hlustið á“ eða „hvernig 

finnst ykkur? Hvernig líður þessum manni sem bjó til þetta lag? Er 

hann reiður eða glaður, æstur eða rólegur?“ Þá koma oft skemmtilegar 

umræður og þau hlusta þá svo vel. 

Pétur sagði einnig frá notkun sinni á tónlist til uppbrots í kennslu. 

Þegar hann leggur áherslu á slökun lætur hann alla slökkva á sér og hann fer 

með nokkrar línur um öndun og slökun. Til að hressa nemendur við lætur 

hann alla standa upp og setur á tónlistarmyndband á Youtube og þá eiga 

nemendur að herma eftir aðalpersónunni í myndbandinu. Þá velur hann 

tónlistarmyndbönd þar sem mikil hreyfing er, oft dans eða miklar 

handahreyfingar. Þessar æfingar gefa nemendum tækifæri á að fá blóðið á 

hreyfingu áður en þeir setjast aftur niður og halda áfram að vinna að 

námsefninu. Hann sagði þátttökuna oft dræma fyrst um sinn en að því oftar 
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sem hann geri þetta taki fleiri þátt og að í enda annar sé það undantekning ef 

einhver situr hjá í þessum hléæfingum.  

Lísa og Anna töluðu um þerapísk áhrif tónlistar á nemendur og sagði 

Lísa meðal annars frá því hvernig hún notaði tónlist með börnum sem ættu 

erfitt með að tjá tilfinningar sínar. Hún líkti áhrifum tónlistarinnar við það að 

opna glugga að tjáningu. Hún nefndi að það væri mikilvægt að kynna 

tónlistina í skrefum og leyfa nemendum að nálgast hana á sínum forsendum. 

Þá hafi hún til dæmis ekki afhent börnunum öll hljóðfæri í einu heldur eitt í 

einu og að gaman hefði verið að sjá hvernig þau nálguðust hljóðfærin á 

ólíkan hátt. Á meðan eitt þeirra byrjaði varlega nálgaðist annað það með 

miklum látum og svo lærðu þau á hljóðfærin með tímanum. Anna talaði 

einnig um slík áhrif á nemendur og líkti þeim við lokuð blóm sem opnuðust 

hægt og rólega í gegnum notkun tónlistar. Hún sagði það sitt verk að þvinga 

ekki nemendur til að opna sig heldur laða það fram hægt og rólega eins og 

eitt og eitt krónublað opnist í einu. Hún sagði það mikilvægt að geta lesið 

orkuna í hópnum áður en maður grípi í tónlist því ef orkan sé þung sé ekki 

gott að grípa í gleðileg lög heldur verði maður að geta brugðist við orku 

hópsins á viðeigandi hátt.  

Ljóst er að allir kennararnir telja tónlist virka vel í skólastarfi. Ýmist 

sögðu þeir tónlist hafa áhrif á félagslega hæfni nemenda, tilfinningar, 

einbeitingu eða námið sjálft. Þeir töldu hana heppilega til að styðja við 

einstakar faggreinar og til samþættingar námsgreina.  

4.2 Tenging við námsgreinar 

Kennararnir sem rætt var við nota allir tónlist á markvissan hátt í kennslu 

sinni. Notkun þeirra er fjölbreytt og notast þeir við margar hugmyndir og 

ólíkar nálganir eftir því sem þeim þótti skila bestum árangri hjá nemendum. 

Þeir notuðu tónlistina ýmist sem tæki til náms, til slökunar eða hvíldar frá 
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náminu sjálfu, til að samþætta námsgreinar og til sköpunar og tjáningar. Í 

þessum kafla er fjallað um það hvernig gengur að samþætta tónlist 

mismunandi faggreinum grunnskólans og hvaða aðferðir duga helst með 

hverri þeirra. 

Samþætting greina 

Kennararnir nefndu margir að með því að nota tónlist samþættu þeir 

tónmennt með öðrum námsgreinum. Lísa sagði frá tíma þar sem 

umsjónarkennararnir settust alltaf niður með öðrum kennurum nemenda á 

haustin og farið væri yfir hvaða námsefni ætti að taka fyrir það misserið. Þá 

gátu kennarar tengt við efni hver hjá öðrum og samþætt greinar. Hún sagði: 

Þá fór ég yfir það sem ég ætlaði að fara í um veturinn, svo fór kannski 

heimilisfræðikennarinn og svo tónmenntakennarinn yfir það sem þau 

ætluðu að gera um veturinn og við tengdum við það saman. Það var 

rosalega oft sem við tengdum tónlist inn í stærðfræði; myndlist og 

tónlist tengdust einnig saman. Það var mikið verið að pæla svona í 

þessu og tengja saman. Það var mikið verið að hugsa í þemum og 

tengingum á milli greina. 

Petra talaði einnig um samþættingu greina og samþætti meðal annars 

myndmennt og tónmennt. Í einu verkefninu fóru nemendur út og fundu 

steina, greinar og annan efnivið og settu upp listaverk. Nemendur unnu 

saman og bjuggu síðan til myndband sem sýndi öll listaverkin. Í því verkefni 

reyndi á samvinnuhæfni nemenda en þeir þurftu að vinna saman við að velja 

tónlist fyrir myndbandið. Þeir þurftu allir að vera sammála og Petra sagði þá 

hafa prófað mörg lög áður en þeir fundu rétta lagið sem passaði við 

listaverkin og myndbandið.  

Katla sagði það einnig gott að samþætta tónlist og myndmennt. Þá væri 

til dæmis hægt að varpa myndverki upp á vegg og ræða hvaða tónverk myndi 

passa við litina í myndverkinu og hvernig væri hægt að túlka myndverkið í 

tengslum við tónlist. Einnig nefndi hún að á svipaðan hátt væri hægt að 
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tengja tónlist við matreiðslu en þá væri hægt að taka fyrir sætan og súran mat, 

sterkan og veikan og tengja við ákveðin tónverk.  

Katla samþætti læsi við tónmennt en hún bjó til bók sem hún notaði í 

kennslu sinni. Í henni voru tákn sem nemendur áttu að fylgja eftir. Táknin 

voru hendur sem merktu klapp, fótspor sem merkti stapp, munnur sem merkti 

smellhljóð og broskall sem merkti þögn og nemendur áttu að hneigja sig. Í 

bókinni voru ýmsar útgáfur af þessu og einnig var hún með úrklippur af 

táknunum sem nemendur áttu að raða sjálfir og búa til mynstur. Með þessu 

þjálfaði hún læsishæfni nemenda og hún bætti við:  

Þetta var ekki bara tónlistarefni en líka eins lestrarefni; þú ert að æfa 

þig í að lesa frá vinstri til hægri og þetta er æfing í að halda dampinum. 

Eins og þegar þú ert að lesa þá ertu að koma þér á milli hljóða, þarna 

eru tákn þó það séu ekki stafir og þú gerir eitthvað sérstakt út frá 

táknunum, alveg eins og þegar þú sérð stafina, þá framleiðirðu 

einhvers konar hljóð. 

Anna leggur áherslu á sjálfbærni og náttúruvernd. Hún fléttar því inn í 

kennsluna og hefur gert mörg slík verkefni. Sem dæmi má nefna indjánalög 

en hún tengir þau hreyfingu og dansi. Hún segir indjánana hafa mikilvæga 

heimspeki varðandi umhverfisvitund og að líf þeirra væri nátengt sjálfbærni.  

Hún sagðist vinna náið með umsjónarkennurum og tengir oft 

tónmenntakennsluna sína við námsefni frá þeim. Sem dæmi má nefna þegar 

einn umsjónarkennarinn nefndi að hann væri að vinna með hafið þá bjó Anna 

til söngleik sem gerðist í hafinu og tengdi það umhverfismálum og tók fyrir 

plastið í sjónum. 

Katla talaði um mikilvægi þess að velja rétta texta til að vinna með og 

þá talar hún sérstaklega um yngri börn. Hún segir að þrátt fyrir að ungum 

börnum þyki ákveðin lög skemmtileg þá henti þau ekki alltaf til að vinna 

með. Þar nefnir hún til dæmis lagið Draumur um Nínu sem börnum þykir oft 

skemmtilegt, en þrátt fyrir það á textinn ekki við hugarheim barnanna. 

Mikilvægt er að velja lög sem þau geta tengt við. Katla sagði auðvelt að nota 
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tónlist en að mikilvægt væri að matreiða hana rétt fyrir hvern aldurshóp. Til 

dæmis yrði líklegast ekki vinsælt að láta unglinga gera höfuð, herðar, hné og 

tær. Einnig nefndi hún mikilvægi þess að kennarar væru undirbúnir og búnir 

að prófa efnið áður en það væri notað í kennslu. Hún ítrekar: 

Þú þarft að vera búinn að prófa þetta sjálfur til þess að þú getir komið 

því áfram. Bara vera búinn að rappa heima í stofu áður en maður 

kemur með þetta í skólann.  

Pétur nefndi einnig mikilvægi þess að velja rétt lög og nefndi hann 

sérstaklega að oft innihaldi lög sem eru vinsæl meðal nemenda óviðeigandi 

og grófa texta og því sé alls ekki hægt að taka allt fyrir í náminu. Hann talar 

um vinsæl lög í dag og að hann leyfi sér að taka fyrir texta sem innihaldi 

ádeilur með eldri nemendum. Hann lætur þá sjálfa ræða og ritskoða textana 

og mynda sér skoðun á þeim. 

Tónlist og tungumál 

Kennararnir sögðu margir frá samþættingu tónlistar og mismunandi faggreina 

en áberandi var tenging þeirra á tónlist við tungumálanám, bæði móðurmál 

og erlend tungumál. Fimm kennaranna sögðu frá notkun sinni á tónlist í 

móðurmáls- og tungumálakennslu. Stefanía notar tónlist í enskukennslu en þá 

tók hún meðal annars fyrir lög tónlistarmannsins Eminem en henni þótti 

textarnir við lögin hans henta vel til að ræða og greina enska texta með 

nemendum sínum. Hún sagði: 

En voruð þið að pæla í um hvað textinn var? Það var eiginlega enginn 

að því í fyrstu, þannig að þá hlustum við aftur og þá þurfa þau svolítið 

að pæla þú veist um hvern er verið að tala, hver er þessi? Vitið þið hver 

þetta er? Ég legg fyrir nokkrar spurningar og svo hlustum við alltaf 

aftur og þau pæla og koma með alls konar pælingar. Þetta vekur alltaf 

áhuga.  

Eftir umræðurnar leggur hún svo fyrir ritunarverkefni í formi dagbókarfærslu, 

minningargreinar eða annars konar greiningar á textanum eða tónlistinni. 
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Stefanía sagðist einnig láta nemendur lesa á milli línanna í lagatextum og 

greina þannig um hvað lagið er. Hún sagði nemendur oft kunna textana en 

ekki pæla í innihaldinu og hvað býr að baki og hún tekur það því svolítið 

fyrir. 

Lísa notar tónlist í enskukennslu líkt og Stefanía en í kennslubókinni 

Spotlight komu Bítlarnir fyrir og því ákvað hún að sýna nemendum Bítlana 

og spila nokkur lög með þeim. Nemendur fóru að dansa við bítlalögin og þá 

benti Lísa á að þannig virkaði tónlist, hún létti allt saman. Henni finnst 

mikilvægt að sýna nemendum að það sé meira til í tónlist en aðeins það 

afmarkaða sem þeir hlusta á. Hún sagðist grípa öll tækifæri sem hún fengi til 

að nýta tónlist og að hún væri alltaf í huganum hennar í kennslunni. Katla 

talaði um að hún hefði reynt að finna tónlist sem studdi við námsefnið. Til 

dæmis þegar ákveðinn stafur hafi verið tekinn fyrir þá hafi hún reynt að finna 

tónlist og lög sem tengdust stafnum á einhvern hátt.  

Pétur sagðist nota tónlist mest í íslenskukennslu en sagði það aðallega 

vera vegna þess að hann kenndi hana mest af námsgreinunum. Hann sagði 

meðal annars frá verkefni sem hann vann með nemendum á elsta stigi. 

Verkefnið var unnið í íslensku en í því lét hann nemendur velja lag úr lista af 

lögum sem hann hafði undirbúið. Nemendurnir áttu síðan að rýna í texta 

lagsins og búa til sögu út frá honum. Pétur lagði áherslu á að nemendur bættu 

einhverju við í söguna sem kom ekki fram í textanum og að þeir notuðu 

textann sem nokkurs konar beinagrind.  

Hann sagði einnig frá tónlistar- og myndbandsverkefni sem hann vann 

með nemendum á yngsta stigi. Fyrst skoðaði hann tónlistarmyndbönd með 

nemendum og þau ræddu saman um myndböndin og fundu út ákveðið 

mynstur sem einkenndi þau flest. Einkennandi var að sjá sögu sem tengdist 

textanum í laginu á einhvern hátt og svo dans til skiptis. Þau völdu síðan í 

sameiningu eitthvað lag og bjuggu til nýjan texta. Textinn átti ekki að vera 

um sama efni og gamli textinn heldur bjuggu þau til sögu í sameiningu og 
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svo texta sem passaði við söguna. Næst fundu þau lagið án söngs og 

nemendur tóku upp nýjan texta sem þau sungu sjálf inn á. Síðan tóku 

nemendur upp myndband með aðstoð kennara þar sem þeir fylgdu þessu 

mynstri sem þeir höfðu tekið eftir í öðrum myndböndum. Myndbandið þeirra 

gekk því út á að til skiptis væri leikin saga sem nemendur sömdu og svo dans 

sem þeir sömdu einnig. Nemendur gerðu þetta u.þ.b. átta saman í hóp og 

sömdu og leikstýrðu tónlistinni og myndbandinu sjálfir. Pétur sagði verkefnið 

tímafrekt en að það bjóði upp á mikla íslenskukennslu þar sem nemendur 

þurfi að semja nýjan texta um nýtt efni. Einnig þurfi þeir að gæta þess að 

textinn passi inn í undirspilið og þurfi því að passa upp á fjölda atkvæða í 

textanum. 

Eins og áður kom fram notaði Pétur tónlist mest í íslensku en í öðrum 

greinum sagðist hann nota hana meira til uppbrots en sem hluta af 

kennsluefninu. Hann sagði að nú væri mikið um að kennarar væru beðnir um 

að samþætta námsgreinar meira og því grípi hann oft í tónlistina en hann 

upplifir að allt verði léttara með tónlist.  

Petra tengdi einnig tónlist við tungumálanám en þegar hún kenndi 

þýsku tók hún meðal annars fyrir hljómsveitina Rammstein og notaði lögin 

þeirra. Petra talaði einnig um að hún hafi notað texta laga og túlkað þá og 

greint með nemendum. Í enskukennslu tók hún fyrir Bruce Springsteen og 

sagði textana hans býsna djúpa og góða til að syngja og túlka. Hún notaði 

tónlist einnig í málfræðikennslu og lagði þá fyrir lagatexta þar sem nemendur 

áttu að finna öll nafnorðin, karlkynsorð eða annað slíkt. Hún sagði það vera 

jákvæðan þátt við tónlistina að nemendum leiðist ekki yfir textunum sem þeir 

eiga að rýna í. Hún sagðist finna mikinn mun á nemendum þegar hún notaði 

tónlistina í tungumálakennslu; hún nýtti sér það og gerði allt mögulegt. Hún 

sagði: 

Svo var ég líka með gítar og við sungum, svo það var allt mögulegt. 

Hlusta líka og fylla inn orð, við gerðum það mjög mikið. Ég notaði 



40 

tónlist mjög mikið þegar ég var að kenna erlend tungumál, ég fann 

bara muninn á krökkunum sko. 

Tónlist í stærðfræði og raungreinum 

Kennararnir nefndu sumir hve gott væri að tengja tónlist við stærðfræði og 

raungreinar. Lísa sagði frá verkefni sem hún lagði fyrir í stærðfræðikennslu á 

yngsta stigi. Þá bjuggu nemendur til hljóðfæri úr alls konar efniviði, eins og 

hristur, strengjahljóðfæri og fleira. Þá kenndi Lísa nemendum um takt og 

tölur ásamt því að kynna fyrir þeim skæra tóna og djúpa tóna. Nemendum var 

síðan skipt í hópa og þeir áttu að skapa sitt eigið tónverk í hóp og skrá það 

niður. Nemendunum hafði ekki verið kennd tónfræði en höfðu fengið 

kynningu á tónum og takti. Það var því undir nemendum komið að finna leið 

til að skrá niður tónverkið sitt þannig að þeir gætu gengið að því aftur síðar 

og spilað það eins og það var samið. Síðan fluttu þeir verkið sem þeir sömdu 

með blöðin fyrir framan sig. Hún sagði þetta hafa verið mikla þjálfun í að 

telja og að nemendur hafi þurft að huga að því hvað byggi til skæran eða 

djúpan tón til dæmis og hvernig þeir gætu skráð það niður.  

Katla nefndi einnig hve gott væri að tengja tónlist og stærðfræði vegna 

þess hve stærðfræðileg tónlist væri: 

Þú getur líka eins og í stærðfræði, tónlist er svo stærðfræðileg. Þú getur 

látið þau telja og flokka tónlist eftir því hvernig hún er og hvernig 

hughrif fylgja henni. Það er hægt að flokka bæði eftir textanum við 

lögin, þú getur flokkað lögin sjálf, hvort þetta sé tvískiptur, þrískiptur, 

fjórskiptur, láta þau finna það og flokka bara eftir því. Það er endalaust 

hægt að gera. 

Hún nefndi einnig margföldunartöfluna og að nemendur hefðu margir hverjir 

verið fljótari að ná henni þegar hún var sungin.  

Anna hefur einnig tengt tónlist inn í raungreinar og stærðfræði en hún 

bjó til söngleik til að kenna nemendum um pláneturnar. Í söngleiknum fara 

nemendur í ferðalag um sólkerfið og læra meðal annars um massa plánetu, 
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stærð hennar, þyngdarafl, tíma og rúm. Hún sagðist sjálf ekki hafa tengt 

tónlistina beint við stærðfræðina en talar þó um hvað tónlistin sé 

stærðfræðileg og að í tónmenntakennslu sinni hafi hún tekið dæmi úr 

stærðfræðinni til að kenna tónfræði. Hún bætir síðan við: 

Ég hef ekki farið í að tengja það sérstaklega við stærðfræði en 

tónfræðin byggir öll á stærðfræði, til dæmis lengdin á nótunum, þá tala 

ég um pizzuna, fjórðuparta og hálfnótur og allt þetta þannig að það er 

bara stærðfræði. Líka tónbilin, þau eru í hlutföllum sem eru á milli 

plánetanna, þannig að tónlistin í sjálfu sér er í eðli sínu bara 

stærðfræði. Já og takturinn, Hann er bara mælistikur, sem hægt er að 

setja inn í, þá er hægt að gera flókið stærðfræðimynstur. 

Petra talaði líka um stærðfræðina og að hún tengdi tónlist við stærðfræði til 

að kenna hryn og takt. Hún notaði taktinn og lét nemendur til dæmis klappa á 

öllum tölum sem talan þrír gengur upp í og stappa á öllum tölum sem talan 

fjórir gengur upp í. Hún sagði þetta vera skemmtilegan leik og að oft enduðu 

fætur nemenda í algjörri flækju.  

Tónlist og samfélagsfræði 

Sumir kennararnir nota líka tónlist í samfélagsfræðikennslu og taka fram að 

þar gefist mörg tækifæri til að taka fyrir tónlist. Katla notar Komdu og 

skoðaðu bækurnar sem Námsgagnastofnun gaf út og finnur þá tónlist sem 

passar við efnið sem tekið er fyrir hverju sinni. Hún nefndi sem dæmi að 

þegar sjórinn var tekinn fyrir í kennslunni hafi hún fundið tónlist og lög sem 

tengdust sjónum, svo sem sjómannalög, og sungið með nemendum. 

Petra talaði einnig um tengsl við sjóinn og sjómannalög en hún tengdi 

tónlist einnig við matreiðslu og samfélagsfræði. Þá tók hún heilan dag og reri 

með nemendum út á sjó; þar veiddu þeir fiska og Petra kynnti þá fyrir 

sjómannalögum, kenndi þeim að flaka og fræddi þá um fiska eins og ýsu og 

þorsk.  
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Petra hefur einnig notað tónlist í sögukennslu en nemendur hafa til 

dæmis sett upp litla söngleiki um ákveðið efni í sögunni. Hún tók meðal 

annars fyrir norsku stjórnarskrána þegar hún kenndi í Noregi og þá settu 

nemendur upp söngleik sem var til og gerðu að sínum eigin. Þá var Petra líka 

að kenna textíl og lét nemendur búa til búninga fyrir söngleikinn þar. Hún 

sagði það hafa verið skemmtilegt og að nemendur hafi lært heilmikið um 

efnið í gegnum söngleikinn.  

Anna tengir líka tónlist inn í samfélagsfræði hjá sér en hún hefur til 

dæmis unnið verkefni með umsjónarkennurum þar sem Norðurlöndin voru 

tekin fyrir. Það var þemaverkefni en kennarar áttu þá að vinna á skapandi hátt 

með eitthvert bóklegt fag. Hún bjó þá til lag með nemendum um hvert ríkja 

Norðurlandanna og þeir bjuggu svo til myndbandslistaverk við lagið og 

sýndu foreldrum og fluttu lögin þegar þemað kláraðist. Hún sagði mikinn 

fróðleik fást úr lögunum og að hægt væri að læra mikið um hvert land í 

gegnum þau. 

Anna sagði einnig frá verkefni sem hún vann með list- og 

verkgreinakennurum en þá var tekið fyrir víkingaþema og tímabilið í sögunni 

tengt því. Þá sungu nemendur hjá Önnu gömul íslensk þjóðlög og ræddu 

saman um menningu víkinga og hvernig hún tengist menningu dagsins í dag. 

Í matreiðslu bjuggu nemendur svo til mat frá tímum víkinga og í myndlist og 

smíðum bjuggu þeir til sverð, skjöld eða skartgripi svo eitthvað sé nefnt. Í lok 

þemans var svo haldin kynning þar sem nemendur sungu lögin sem þeir 

lærðu, buðu upp á mat að hætti víkinga og sýndu hvað þeir lærðu.  

Kennararnir nota tónlist á fjölbreyttan hátt þegar kemur að því að 

tengja hana einstaka faggreinum og til samþættingar þeirra. Tónlist byggir að 

stórum hluta á sköpun og tjáningu og kennararnir lögðu allir áherslu á það í 

kennslu sinni. 
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4.3 Sköpun og tjáning 

Allir kennararnir töluðu um sköpun og tjáningu í tengslum við tónlist. Lísa 

talaði um hve mikla útrás nemendur fengju í tjáningu og sagði frá því að 

henni þætti mikilvægt að nemendur lærðu ljóð utan að og flyttu þau. Hún 

kenndi þeim oft lög við ljóðin og talaði um hve gott minnistæki það væri að 

læra laglínu við eitthvað til að muna innihaldið. Í eitt skiptið þegar nemendur 

áttu að flytja ljóð fyrir bekkinn bað einn strákanna um að fá að syngja ljóðið, 

sem hún samþykkti. Það var ekki til laglína við ljóðið þannig að hann söng 

það með eigin laglínu en þannig gat hann lært það og flutt.  

Pétur leggur einnig áherslu á tjáningu í gegnum ljóðalestur en fer 

öðruvísi að því. Hann sagði frá verkefni sem hann hafði lagt fyrir nemendur á 

elsta stigi en í því áttu nemendur að velja eitt lag og lesa síðan upp textann 

líkt og þegar ljóð eru lesin. Nemendur þurftu þá að leggja áherslu á 

hrynjandi, bragfræði textans og lesa hann upp með sömu tilfinningu og þegar 

lesin eru upp ljóð: 

Síðan með 9. bekk prentaði ég út texta sem þau áttu að ljóðlesa og lesa 

þá í rauninni fjölbreytta texta en samt alltaf eins og þetta væri ljóð eftir 

Jónas Hallgrímsson og það var bara skemmtileg og fínasta upplestrar- 

og tjáningaræfing. 

Anna talaði um sköpun og sagðist í rauninni ganga út frá sköpun í nær 

allri sinni kennslu. Þegar hún sem tónmenntakennari vinnur með 

umsjónarkennurum við kennslu á ákveðnu efni grípur hún oft í það að semja 

lög um efnið en það gerir hún með nemendunum. Þeir koma með hugmyndir 

að texta og hvað þeir vilja helst að komi fram í honum. Eins og áður hefur 

komið fram tók hún til dæmis Norðurlöndin fyrir í samfélagsfræði með 

miðstigi en þá samdi hún lag og texta með nemendum um hvert og eitt land. Í 

textunum koma fram staðreyndir um löndin sem nemendur hafa lært og er 

þetta líka tæki fyrir nemendur til að læra og muna betur helstu atriðin um 

hvert land. Nemendur fá að hafa áhrif á textann og innihald en Anna passar 
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upp á að allt passi inn í lagið og hjálpar til svo við að textinn rími. Lagið er 

síðan tekið upp og nemendurnir ásamt Önnu syngja inn á. Í öðrum verkefnum 

lætur hún nemendur sjálfa einnig semja lög en hún segir: 

Svo eru líka verkefni þar sem þau búa ein til lög og þá sko, þegar þau 

eru búin að læra að fara í gegnum skapandi flæðið og þau ráða við það 

þá gefa þau sköpuninni svolítið lausan tauminn og eiga miklu 

auðveldara með að fara og búa til sjálf. 

Anna talar um mikilvægi söngsins og að röddin sé fyrsta hljóðfæri mannsins 

og að öll önnur hljóðfæri komi á eftir henni og út frá henni. Hún leggur því 

áherslu á sönginn og að nemendur læri sönglög. Hún lætur nemendur einnig 

vinna með önnur hljóðfæri og spila þekkt lög eða búa til hljóðfæri en þá 

vinnur hún með spuna og tjáningu. 

Anna talaði um kosti þess að nota spjaldtölvur í sköpun og nefndi að 

nú í dag væri mun auðveldara að taka upp lög en áður fyrr. Áður fyrr hefðu 

mun færri haft aðgang að hljóðveri en í dag væru færri skref í átt að 

sköpuninni og auðvelt væri að taka upp lög í gegnum forrit í spjaldtölvunum. 

Petra talaði líka um sköpun og að hún léti nemendur semja lög í 

gegnum tölvuforrit. Hún talaði einnig um að nemendur semdu lög sjálfir og 

ræddu þau síðan við aðra nemendur. Með því þjálfar hún gagnrýna hugsun og 

samskipti nemenda. Þeir læra að gefa hver öðrum uppbyggilega gagnrýni og 

tjá sig um sköpun annarra. Einnig læra þeir að taka gagnrýni sjálfir. Út frá 

þessu ræðir hún einnig smekk og hvernig hver og einn tekur hlutunum og 

túlkar þá á mismunandi vegu. Þá nefndi hún til dæmis skipti þar sem hún lét 

nemendur mála út frá ákveðnu lagi. Þá var það undir nemendum komið að 

túlka lagið og mála málverk út frá þeirri túlkun. Þá hafi nemendur spurt hver 

annan út í hvað þeir voru að mála og út frá því áttað sig á hve ólík túlkun 

þeirra væri.  

Katla notar einnig sköpun í tengslum við tónlist en hún hefur til dæmis 

notað hana í ljóðum. Hún er með mörg hljóðfæri til taks og skiptir nemendum 
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upp í hópa. Hver hópur fær síðan ljóð og nemendur lesa það saman og búa til 

hljóð sem þeim finnst passa við innihald ljóðsins. Hún sagði nemendurna oft 

eiga erfitt með að tjá sig sökum feimni. Hún bætir við: 

En þau eru oft svolítið hrædd við að tjá sig sko. Þetta er alltaf svolítið 

erfitt fyrst en ef maður gefst ekki upp og er bara svolítið einlægur og 

gerir eitthvað kannski sjálfur og gerir sig kannski svolítið fíflalegan. 

Að þá finnst þeim það allt í lagi, og ef þau finna að maður er ekki að 

krítísera heldur bara að leita og prófa.  

Stefanía sagðist hafa notað sköpun lítillega en að hún gengi þó ekki út frá 

henni þegar hún notar tónlist í kennslunni. Hún sagði nemendur á elsta stigi 

oft feimna og að sköpun hafi ekki vakið jafnmikinn áhuga og að vinna á 

annan hátt með tónlistina.  

Greinilegt er að möguleikarnir sem tónlist býður upp á í skólastarfi eru 

margir og fjölbreyttir. Kennararnir sem tóku þátt í þessari rannsókn nota allir 

tónlist markvisst í kennslu, ekki aðeins til að styðja við hefðbundið nám 

heldur tengja hana inn í alla þætti skólastarfs. Til dæmis nota þeir hana sem 

kveikju, til uppbrots og hvíldar, til að stuðla að félagslegum þroska nemenda, 

til sköpunar og tjáningar og vegna þerapískra áhrifa hennar svo eitthvað sé 

nefnt. Í næsta kafla verður rætt um niðurstöðurnar og þær settar í samhengi 

við rannsóknir og fræðilega umfjöllun um efnið.  
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5. Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á notkun tónlistar í skólastarfi. 

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með voru: 1. Hvernig nota 

kennarar tónlist í kennslu? og 2. Hvernig upplifa kennarar að tónlist hafi áhrif 

á nemendur og nám þeirra? 

Niðurstöðurnar sýndu að kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni nota 

tónlist á fjölbreyttan hátt í kennslu og að notkun hennar einskorðast ekki 

aðeins við eina námsgrein heldur fléttuðu þeir hana inn í kennsluna og starf 

sitt á ólíkan hátt eftir því sem þeim þótti virka best. Þeir notuðu hana ýmist til 

náms, hvíldar, uppbrots, sköpunar og til að stuðla að einbeitingu.  

Kennurunum þótti tónlist hafa áhrif á nemendur og töluðu þeir meðal 

annars um félagslegan ávinning sem tónlist getur haft, áhrif á áhuga og virkni 

nemenda í skólastarfinu og tilfinningaleg áhrif.  

Hér eru niðurstöðurnar ræddar og þær settar í samhengi við aðrar 

rannsóknir. 

5.1 Áhrif tónlistar á nemendur 

Kennararnir töluðu allir um ákveðin áhrif sem tónlist og notkun hennar hefði 

á nemendurna og nám þeirra. Petra og Katla töluðu sérstaklega um 

félagslegan ávinning þess að nota tónlist í námi. Þær sögðu tónlist góða til að 

þjálfa samskiptahæfni nemenda og efla gagnrýna hugsun. Einnig notuðu 

kennararnir tónlist til að ýta undir umburðarlyndi nemenda. Þetta styðja 

Miranda og Claes (2009, bls. 215–216) en þeir segja tónlist hafa áhrif á 

jafningjatengsl og að hún geti haft áhrif á sjálfsmynd nemenda og orðið til að 

styrkja hana. Deutsch (2010, bls. 36–43) segir tónlist geta eflt hæfni barna í 
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samskiptum við aðra. Það að skapa og deila tónlist með öðrum er öflug leið 

til að hvetja nemendur til samvinnu og félagslegra tengsla. Með samvinnu í 

tónlist er hægt að nýta tækifærið og stuðla að minni fordómum hjá 

nemendum með því að láta þá vinna saman í mismunandi hópum í 

tónlistarsköpun. Kennarar geta kennt nemendum leiðir til að nota tónlist sem 

sameiningarafl sem stuðlar að þátttöku allra (Darrow, 2017, bls. 20). Af 

þessu má álykta að tónlist geti ýtt undir félagslegan þroska barna og eflt 

félagslega hæfni og einnig að hún geti stuðlað að umburðarlyndi og aukinni 

hæfni í samskiptum. Með því að láta nemendur ræða um tónlist og tjá túlkun 

sína á henni þjálfast þeir í að tjá eigin skoðun og kynnast ólíkri túlkun 

annarra.  

Viðmælendur rannsóknarinnar sögðu frá því að kjörið væri að taka 

fyrir tónlist til að kenna nemendum um smekk og túlkun. Petra lét nemendur 

til dæmis mála málverk út frá tónverki en þegar nemendur báru sína túlkun 

saman við annarra komust þeir að því að þær væru ólíkar. Þetta er í samræmi 

við það sem Cooke (1959, bls. 2) segir um túlkun og tilfinningu en hann segir 

misjafnt hvaða tilfinningar fólk upplifir þegar það hlustar á ákveðið tónverk, 

alveg eins og fólk túlkar málverk eða ljóð á ólíkan hátt. Af þessu má álykta 

að tónlist sé góð til að stuðla að umræðum um eigin túlkun og annarra á milli 

nemenda. Eins og áður hefur verið nefnt getur tónlist einnig stuðlað að auknu 

umburðarlyndi hjá nemendum en með því að láta nemendur túlka og ræða 

saman geta þeir myndað eigin skoðanir, komið sínum hugmyndum á 

framfæri, heyrt skoðanir annarra og rætt um þær þrátt fyrir ólíka túlkun.  

Lísa og Anna töluðu um þerapísk áhrif tónlistar á nemendur. Með því 

að kynna fyrir nemendum mismunandi hljóðfæri og fylgjast með því hvernig 

þeir nálgast þau á mismunandi hátt og læra síðan inn á þau mátti sjá hvernig 

nemendur náðu að læra að hafa stjórn á hljóðfærunum og lærðu þannig að tjá 

sig í gegnum tónlist. Miranda og Claes (2009, bls. 216–217) segja unglinga 

leita í tónlist til að flýja átök og streitu daglegs lífs og að tónlist hafi áhrif á 



48 

tilfinningastjórnun þeirra. Í rannsókn eftir Barney og Pleban (2018, bls. 197–

204) kom fram að tónlist hefði mikil áhrif á móral og stemningu hjá 

nemendum. Þá varð gleðileg tónlist til þess að nemendur urðu glaðari og 

auðveldara varð að hvetja þá áfram. Nemendur urðu spenntir fyrir tónlistinni 

og óskuðu eftir henni. McLellan, McLachlan, Perkins og Dornan (2013) 

sýndu fram á að tónlist hefði jákvæð áhrif á heilsu fólks. Þau segja hana mjög 

persónulega og því geti mismunandi tónlist haft ólík áhrif á fólk. Tónlist 

hefur mikið tilfinningalegt gildi fyrir fólk og hefur heildræn áhrif á heilsu 

þeirra. Af þessu má álykta að tónlist hafi þerapísk áhrif á nemendur og geti 

verið gott tæki til að stuðla að tilfinningastjórnun.  

Ljóst er að tónlist getur haft áhrif á nemendur á fjölbreytta vegu. 

Ásamt því að hafa góð áhrif á nemendur og skólastarf almennt getur hún 

einnig haft jákvæð áhrif á námið sjálft. Viðmælendur rannsóknarinnar fóru 

margar leiðir að því að samþætta tónlist öllu námi og tengja hana beint inn í 

námsgreinarnar. 

5.2 Tenging við námsgreinar 

Í kafla 4 kom fram að Lísa nefndi sérstaklega samþættingu tónlistar við aðrar 

greinar en henni þótti hjálplegt þegar allir kennarar komu saman og ræddu 

um námsefni annarinnar. Þá gátu þeir tengt námsefnið við hinar ýmsu greinar 

og fjallað um ákveðna efnisþætti frá ólíkum hliðum í gegnum faggreinarnar. 

Kennararnir samþættu tónlist markvisst ólíkum greinum. Bæði fléttuðu þeir 

hana inn í hefðbundnar bóknámsgreinar eins og tungumál, raungreinar og 

samfélagsfræði og einnig list- og verkgreinar en tónskáldið Carl Orff taldi 

mikilvægt að samþætta tónlist við dans og leiklist (Sigríður Pálmadóttir, 

2010, bls. 34–38). Eins og kom fram í niðurstöðum spilaði tónlist ekki aðeins 

hlutverk í náminu heldur var hún einnig notuð til uppbrots, slökunar, til að 

vekja áhuga, til að ýta undir virkni, sköpun eða tjáningu. Einnig nefndu þeir 
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að gott væri að samþætta tónlist ákveðnum málefnum til að vekja áhuga 

nemenda, s.s. á sjálfbærni og mannréttindum. Ingvar Sigurgeirsson (1999, 

bls. 107) taldi tjáningu í gegnum tónlist vera vanrækta í skólum á Íslandi og 

sagði að ekki einungis ætti að kenna tónmennt heldur einnig að tónlist ætti að 

birtast í hefðbundnum námsgreinum. Hann fjallaði um ýmsar leiðir til að 

koma á tónlist í skólastarfi og talaði um hana sem góða kveikju, sem tæki til 

slökunar, tilbreytingar eða sköpunar. Baker (2013) telur samþættingu 

listgreina við aðrar námsgreinar mikilvæga. Hún hefur sýnt fram á að með 

því að samþætta ýmsar listgreinar við aðrar hefðbundnar námsgreinar sé stutt 

við dýrmæta og margslungna kennslu þar sem stuðlað er að vitsmunalegum 

þroska barna.   

Kennararnir töluðu um hljóðfæri og hljóðgjafa en misjafnt var hvernig 

þeir notuðu þá. Misjafnt var hvort þeir létu nemendur búa til hljóðfæri, voru 

með hljóðfæri til taks eða notuðu líkamann til að framkalla hljóð. Lísa og 

Petra notuðu hljóðfæri og hljóðgjafa í stærðfræði og Katla í tengslum við 

sköpun. Hægt er að nota hljóðfæri og hljóðgjafa á ólíkan hátt, það þarf ekki 

alltaf að vera með alvöru hljóðfæri og einnig er hægt að nota líkamann sem 

hljóðfæri eða leita í umhverfið og búa til sín eigin. Í kafla 2.1 kom fram að 

hljóðfæri og hljóðgjafar væru mikilvægir fyrir tónlistarþroska. Tónlist í 

kennslu kallar oft á undirleik en með því að klappa, stappa eða smella er strax 

kominn grunnur að undirleik. Einnig er margt í umhverfinu sem hægt er að 

nota sem hljóðfæri og hljóðgjafa sem býður upp á fjölbreytni í undirleiknum 

(Elfa Lilja Gísladóttir, 2009, bls. 49).  

Katla talaði um að tónlist í skólastarfi væri mikilvæg vegna þess að 

hún stuðlaði að og þróaði tónlistaráhuga nemenda. Hún taldi að með því að 

hafa tónlist hluta af skólastarfinu væri einnig hægt að vekja áhuga nemenda á 

tónlistinni sjálfri, þeir yrðu hæfari til að njóta hennar og kynnu að meta hana. 

Þetta er í samræmi við það sem kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla en 

eins og áður hefur komið fram fellur tónlist undir list- og verkgreinar í 
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námskránni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 139). Þar er 

talað um þau miklu áhrif sem list- og verkgreinar hafa á líf nemenda. Ekki 

aðeins hafa þær áhrif á skólastarfið heldur geta þær einnig stuðlað að því að 

nemendur uppgötvi ný áhugasvið og haft áhrif á áframhaldandi menntun og 

áherslusvið seinna í lífinu. Einnig kemur fram að menntun, félagsleg tækifæri 

og menning hafi áhrif á hvernig áhugi á tónlist þróast. Tónmenning sem börn 

alast upp við hefur áhrif á virkni þeirra í tónlist og áhuga þeirra á henni 

(Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 10–11). Þetta bendir til að notkun tónlistar 

hafi ekki aðeins áhrif á skólastarfið og námið heldur geti hún einnig orðið til 

þess að nemendur fái áhuga á tónlist og jafnvel að þeir haldi áfram að leggja 

áherslu á hana í lífinu. Með því að skapa tónlistarmenningu í skóla er þannig 

hægt að stuðla að áframhaldandi áhuga á tónlist hjá nemendum. 

Tónlist getur verið einstaklega áhrifarík til að styðjast við 

tungumálanám en fimm viðmælendur af sex samþættu tónlist og 

tungumálanám á einhvern hátt. Þeir tóku ýmist fyrir texta laga og greindu þá, 

sköpuðu sögur og myndbönd í kringum lög og texta eða notuðu lagatexta 

þegar átti að kenna ákveðin málfræðiatriði. Þeir nefndu að gott væri að taka 

fyrir tónlist í tungumálakennslu til að stofna til umræðu á milli nemenda um 

textana og að þeir færu oft ansi djúpt í textann og þýðingu hans. Lems (2018, 

bls. 14–21) líkti því saman að læra tungumál og læra að spila á hljóðfæri. Í 

báðu þarf að læra ný hljóð, reglur, setningafræði og mynstur. Israel (2013) 

sýndi fram á kosti þess að nota tónlist í tungumálanámi. Í rannsókn hennar 

voru nemendur kynntir fyrir tengingu lagatexta og kveðskapar og þeir látnir 

vinna með textana og greina þá. Áhugi nemenda kviknaði fljótt með góðri 

kveikju og þeir leystu verkefnin með auknum metnaði. Með því að nota 

tónlist var hægt að vekja áhuga nemenda á til dæmis kveðskap og málfræði. 

Ljóst er að tenging tónlistar og tungumálanáms er af hinu góða og hægt er að 

nýta hana á fjölbreytta vegu. Hún er góð til að taka fyrir ákveðna texta og 

stuðla að umræðu á milli nemenda um innihald textans. Einnig er hún góð til 
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að ýta undir sköpun hjá nemendum og fá þá til að búa til texta og sögur í 

gegnum tónlist. Kao og Oxford (2013, bls. 117) settu fram tvær 

meginástæður þess að tónlist henti vel til tungumálanáms en fyrri ástæðan er 

sú að með því sé verið að setja fram námsefni sem nemandinn hefur áhuga á 

og fylgir honum í gegnum daginn. Fólk hlustar á tónlist á mismunandi 

stöðum og tímum yfir daginn. Þannig getur tónlist sem notuð er sem 

námsefni fléttast inn í mismunandi athafnir hversdagsins og nemandinn 

myndað nánara samband við námsefnið. Seinni ástæðan er sú hve auðvelt er 

að nálgast tónlist. Nemandi eyðir þá nánast engum tíma í að finna og nálgast 

námsefnið heldur getur hann einbeitt sér meira að efninu sjálfu og að læra 

það. Þá getur hann eytt meiri orku í að hlusta á textann og mynda jákvætt 

viðhorf gagnvart námsefninu. 

Tónlist í tungumálanámi getur stuðlað að því að nemendur fái góða 

tilfinningu fyrir tungumálinu. Katla talaði um að hún þjálfaði læsishæfni 

nemenda með því að láta þá herma eftir táknum og búa þar með til ákveðið 

taktmynstur. Hún sagði þetta þjálfun í að halda ákveðnum dampi í lestri og að 

það þjálfaði nemendur í að lesa frá vinstri til hægri. Hún líkti þessari æfingu 

við lestur en fyrir hvern staf er ákveðið hljóð og það er eins í tónlist. Þá eru 

ákveðin hljóð framleidd út frá ákveðnum táknum og hafa öll ákveðna 

þýðingu. Þetta styður það sem fram kemur í kafla 2.2 en Wiggins (2007, bls. 

55–63) greindi frá því að tónlist væri góð til lestrarþjálfunar. Hann sagði frá 

því að bæði í tónlist og lestri væri mikilvægt að geta skynjað hvað er líkt og 

hvað er ólíkt með ákveðnum hljóðum og táknum. Hæfni til að hlusta á og 

skilja talað mál svipar einnig til að hlusta á og skilja tónlist með vísun í 

tónlistarstarfsemina. Af þessu má ætla að tónlist sé áhrifarík til að styðja við 

lestrarþjálfun og að margt sé svipað með því að læra ýmsa þætti innan 

tónlistarinnar og því að læra að lesa og leggja skilning í efnið sem lesið er.  

Samþætting tónlistar og náms getur verið áhrifarík en jákvæð áhrif í 

námi og skólastarfi koma einnig frá því að nemendur fái að upplifa nám sitt á 
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skapandi hátt. Mikilvægt er að þeir fái að læra um efnið á lifandi máta sem 

ýtir undir jákvæða reynslu þeirra af námi og á sama tíma geti þeir þroskað hjá 

sér sköpunarkraftinn og tjáninguna.  

 

5.3 Sköpun og tjáning 

Eins og rætt var í kafla 4 notuðu allir kennararnir nema einn sköpun og 

tjáningu á markvissan og fjölbreyttan hátt í tengslum við tónlist í kennslu. 

Lísa lagði áherslu á að nemendur lærðu ljóð utan að og sagði laglínu hjálpa 

þeim að muna þau. Pétur lét nemendur lesa ólíka lagatexta á sama hátt og 

þeir myndu lesa hefðbundið ljóð og lagði þá áherslu á hrynjandi og 

bragarhátt. Anna bjó til lög ásamt nemendum um ákveðna námsþætti og 

sagði nemendur læra mikið um efnið í gegnum lögin. Katla talaði um 

mikilvægi þess að vera einlægur í sköpun með nemendum. Hún sagði þá oft 

feimna og því mikilvægt að þeir vissu að kennarinn gagnrýndi ekki heldur 

væri að efla sköpun. Þetta er í samræmi við það sem rannsókn Nieuwmeijer, 

Marshall og Oers (2019) sýnir fram á en þegar tónlistarsköpun er tekin fyrir í 

skólastarfi er mikilvægt að hamla henni ekki á neinn hátt heldur leyfa 

nemendum fyrst og fremst að vera skapandi á sinn eigin persónulega hátt. 

Mikilvægt sé að kennarar passi sig á að leyfa ekki eigin hugmyndum um 

góða tónlistarsköpun að trufla það sem nemendur hafa fram að færa. Það 

skiptir máli að nemendur fái frjálsar hendur og að þeim sé gefinn nægur tími 

til að spila og skapa. Því getur oft fylgt hávaði sem kennurum á það til að 

mislíka en þá skal huga að því frá sjónarhóli nemenda sem njóta sín í 

hávaðanum og sköpuninni. Það má segja að tónlist geti átt stóran þátt í að 

nemendur efli sköpunarhæfni sína og tjáningu ásamt því að þeir læri nýja 

efnisþætti í náminu. Í Aðalnámskrá grunnskóla er sköpun tekin fyrir sem 

grunnþáttur menntunar og er hún því talin mikilvægur þáttur í skólastarfi. Þar 
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kemur fram að sköpun einkennist af sköpunargleði, frumkvæði og frumleika. 

Hamingja og gleði fást með því að finna hæfileikum sínum farveg og fá að 

njóta sín sem einstaklingur og sem hluti af heild (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 24). John Dewey taldi nám fara fram í 

gegnum reynslu barnsins og að námsgreinar sem væru skapandi eða ýttu 

undir tjáningu sameinuðu allar námsgreinarnar (Jóhanna Einarsdóttir og 

Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 169–175). Af þessu má álykta að sköpun sé 

mikilvægur þáttur í skólastarfi og að hún sé kjörin til að stuðla að sköpun og 

tjáningu hjá nemendum.  

Anna, Katla og Petra töluðu um mikilvægi söngs í skólastarfi og að 

kennarar þyrftu að vera duglegir að láta börnin syngja upphátt með eigin 

rödd. Petra sagði áhrif söngs vera mikil og að gaman væri að sjá nemendur 

opna sig í tónlist og þá sem varla þyrðu að tala syngja hátt og snjallt með 

flottum framburði. Af reynslu kennaranna má draga þá ályktun að söngur sé 

mikið sköpunar- og tjáningarverkfæri og að hann sé góð leið fyrir nemendur 

til að fá tilfinningu fyrir tungumálinu og ljóðum. Þetta er í samræmi við það 

sem kemur fram í kafla 2.1 um að söngur sé mikilvægur og stór þáttur 

tónlistar. Söngur er oft fyrsta tónlistarreynsla barna og snertir hann á takti, 

laglínu, hrynjandi, blæ, hraða og formi tónlistar. Með söng tjá börn sig á 

persónulegan hátt og í gegnum hann koma þau frá sér tilfinningum og 

hugsunum. Fram kemur að á fyrstu árum barna séu það nánustu aðstandendur 

sem syngja með börnunum en síðar taki skólakerfið við (Elfa Lilja 

Gísladóttir, 2009, bls. 47–49). Í kafla 2.1 kemur fram að kennarar séu oft 

óöruggir og veigri sér við að syngja með nemendum. Þeir ættu þó að gera það 

vegna samverunnar sem söngur stuðlar að og nálægðarinnar sem nemendur 

upplifa (Elfa Lilja Gísladóttir, 2009, bls. 47–49). Clift og Hancox (2010) 

sýndu fram á kosti söngs í rannsókn sinni þar sem þeir spurðu kórsöngvara 

um aukin lífsgæði og vellíðan sem fylgdi söngnum. Upplifun kórsöngvaranna 

var sú að söngur hefði jákvæð áhrif á líðan þeirra og sögðu þeir söng leiða til 
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meiri hamingju og minni kvíða. Bæði kyn sögðu frá jákvæðum áhrifum söngs 

en konur virtust upplifa áhrifin sterkar en karlar. Niðurstaða þessarar 

rannsóknar, sem og margra annarra, er sú að söngur ætti að vera 

gegnumgangandi þáttur í skólastarfinu. Þá ættu kennarar að vera óhræddir 

við að syngja upphátt og hvetja nemendur til að gera það sama. 

Tónlist getur verið góð þegar brjóta á upp kennslu og hvíla nemendur á 

námsefninu. Í niðurstöðum kemur fram að kennararnir nota tónlist ýmist til 

slökunar eða til að hressa nemendur við. Þeir töldu þetta virka vel og bættu 

oft inn hreyfingu sem passaði við tónlistina, til dæmis með því að láta 

nemendur herma eftir því sem aðalpersóna í tónlistarmyndbandi gerir. Þannig 

fá nemendur að standa upp inn á milli í kennslustundum og fá blóðið á 

hreyfingu. Kennararnir tengdu hreyfingu og tónlist einnig beint inn í 

námsefnið en Anna sagði frá því að hún léti nemendur búa til indjánadansa 

við tónlist og tengdi það kennslu um heimspeki indjána og sjálfbærni og 

náttúruvernd. Pétur tengdi einnig dans beint inn í námsefnið með því að láta 

nemendur búa sjálfa til dans og taka hann upp á myndband við lag sem þeir 

bjuggu einnig til sjálfir. Þetta stemmir vel við það sem kemur fram í kafla 2.1 

um hreyfingu í tengslum við tónlist en hún spilar hlutverk í tónlistarþroska 

barna. Tónlist getur virkað róandi á börn en algengara er að hún laði fram 

hreyfingu (Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 20–21). Oft er hreyfing við tónlist 

eitthvað sem börn alast upp við og því tengja þau tónlist við hreyfingu (Helga 

Rut Guðmundsdóttir, 2010, bls. 3).  

Með því að innleiða sköpun og tjáningu í skólastarf er verið að nálgast 

námsgreinarnar á lifandi hátt þar sem reynsla nemandans er höfð að 

leiðarljósi. Skapandi nálgun reynist nemendum vel en kennararnir fóru ýmsar 

leiðir að því að tengja tónlist inn í námsgreinar. 
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6. Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvernig kennarar nota tónlist í 

kennslu og hvernig þeir upplifðu að tónlist hefði áhrif á nemendur og nám 

þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hægt sé að innleiða 

tónlist í kennslu á margvíslegan og fjölbreyttan hátt. Viðmælendur 

rannsóknarinnar nota allir tónlist í starfi sínu á markvissan hátt og tengja það 

jafnframt beint inn í námið og aðra þætti skólastarfsins. Þeir gáfu dæmi um 

notkun sína á tónlist í námi og verkefnum sem þeir lögðu fyrir nemendur. 

Meðal þeirra voru verkefni þar sem nemendur áttu að túlka og greina texta, 

skapa sögur út frá tónlist, búa til lög sem innihéldu fróðleik um námsefni, 

setja upp söngleik um atburði í sögunni og skrá niður tákn fyrir mismunandi 

hljóma sem þeir bjuggu til. Upplifun kennaranna gaf til kynna að tónlist hefði 

áhrif á meira en aðeins námslega getu og töluðu þeir til dæmis um 

félagslegan ávinning, áhrif á samvinnuhæfni, sköpun og tjáningu og 

tilfinningaleg áhrif.  

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar voru settar í fræðilegt samhengi 

komu ýmsir kostir tónlistar í skólastarfi í ljós. Rannsóknin gefur til kynna að: 

• Tónlist geti ýtt undir félagslegan þroska barna og eflt félagslega 

hæfni.  

• Tónlist geti stuðlað að umburðarlyndi og aukinni hæfni í 

samskiptum. 

• Tónlist sé góð til að stuðla að umræðum á milli nemenda á eigin 

túlkun og annarra. 

• Tónlist hafi þerapísk áhrif á nemendur og geti verið gott tæki til að 

stuðla að tilfinningastjórnun. 
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• Tónlist sé kjörin til að stuðla að sköpun og tjáningu hjá nemendum. 

• Söngur sé mikið sköpunar- og tjáningarverkfæri og góð leið fyrir 

nemendur til að fá tilfinningu fyrir tungumáli og ljóðum. 

• Söngur ætti að vera gegnumgangandi þáttur í skólastarfi og kennarar 

ættu að vera óhræddir við að syngja upphátt og hvetja nemendur til 

að gera hið sama.  

• Tónlist geti verið góð þegar brjóta á upp kennslu og hvíla nemendur 

á námsefninu. 

• Notkun tónlistar í skólastarfi geti orðið til þess að nemendur fái 

áhuga á tónlist og haldi áfram að leggja áherslu á hana í lífinu. 

• Tónlist sé áhrifarík til að styðja við lestrarþjálfun. 

Höfundi þótti áhugavert að sjá hvernig kennarar notuðu tónlist og það 

kom á óvart hversu mikið þeir tengdu tónlist við marga þætti skólastarfsins. 

Höfundur bjóst við að heyra mest um það hvernig kennararnir tengdu tónlist 

beint við námsgreinar en margt annað kom í ljós og þá sérstaklega hvaða 

áhrif kennurunum þótti tónlist hafa á nemendur. Athyglisvert var að heyra 

kennarana tala um þerapísk áhrif og hvernig þeir líktu áhrifum tónlistarinnar 

við það að opna glugga að tjáningu eða að sjá nemendurna opna sig eins 

blóm. Það þekkja flestir að hafa persónulega tengingu við einhvers konar 

tónlist eða ákveðin lög. Hún getur haft mikil tilfinningaleg áhrif og því er 

jákvætt að reyna að ná til nemenda í gegnum tónlist.  

 Ljóst er að notkun tónlistar í kennslu og sem hluti af öllum þáttum 

skólastarfs er af hinu góða og að margar ólíkar leiðir er hægt að fara til að 

innleiða hana í námið. Kennarar sem nota hana þurfa að vera vel undirbúnir 

og velja þarf tónlist sem er viðeigandi fyrir þann aldurshóp sem á að nota 

hana með. Samþætting tónlistar og náms þarf ekki að vera flókin og getur 

stuðlað að áhrifaríku og skemmtilegu námi þar sem nemendur fá að njóta sín 

og læra á skapandi og uppörvandi hátt. 
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Fylgiskjal 1 Viðtalsrammi 

 

Viðtalsrammi - Kennarar 

1. Á hvaða aldursstigi kennirðu? 

2. Hvað hefur þú kennt lengi? 

3. Hvaða námsgreinar kennir þú aðallega? 

4. Hvernig hefur þú verið að nota tónlist í kennslunni þinni?  

5. Af hverju hefur þú verið að nota tónlist í kennslunni þinni?  

6. Sérðu aukinn áhuga hjá nemendum á náminu þegar þú notar 

tónlist? En aukna virkni? 

7. Hvaða hæfni ertu að þjálfa þegar þú notar tónlist í kennslu? 

8. Finnst þér auðveldara að flétta tónlist inn í ákveðnar 

námsgreinar frekar en aðrar? Geturu gefið dæmi? Af hverju er 

það? 

9. Notar þú tónlist á ólíkan hátt eftir ólíkum aldursstigum? Geturu 

gefið dæmi? 

10.  Finnst þér öðruvísi að flétta tónlist inn í kennslu hjá ólíkum 

aldursstigum?  

11. Þegar þú notar tónlist í kennslunni, leggur þú þá áherslu á 

hreyfingu með tónlistinni? Geturu gefið dæmi? 

12. Notar þú tónlist á verklegan eða á bóklegan hátt? Þurfa 

nemendur að skapa eða legguru fyrir meira af bóklegum 

verkefnum og verkefnum þar sem nemendur vinna með tónlist 

og texta annarra?  

 


