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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar meistararitgerðar er að kanna, hvort miðlun íslenskra þjóðlaga á 

sérstökum stöðum í bland við sögufrásagnir og þátttökulist, geti eflt menningarvitund 

nemenda og verið stuðningur við kennslu í félagsgreinum og jafnvel listgreinum. Hvort 

viðburðurinn, sem ekki er hefðbundin kennslustund, ýti undir áhuga og auki vitneskju um 

íslenskan menningararf og íslenskar aðstæður fyrr á tímum. Hvernig áhrif það hafi á 

nemendur, að gefa þeim kost á að hlýða á lifandi flutning tónlistar, og hugsanlega tengsl 

fagurferðis, skynjunar, umhverfis og listviðburða á kennslu og nám. 

Rannsóknin er eigindleg listrannsókn þar sem notast var við rannsóknarsnið 

tilviksrannsóknar og starfendarannsóknar. Meginviðfangsefnið voru tónleikar, þar sem flutt 

voru íslensk þjóðlög án meðleiks í bland við sögufrásagnir og þátttökulist á fjórum 

tónleikum á höfuðborgarsvæðinu, fyrir nemendur í sjötta bekk og kennara þeirra í 

september 2019. Tvennir tónleikar voru í garði við hús, er áður hýsti Álfinn í Kópavogi og 

tvennir í laut í Gálgahrauni í Garðabæ. 

Þau gögn sem aflað var voru; spurningalistar sem nemendur og kennarar svöruðu um sína 

upplifun af viðburðinum, hljóð- og myndupptökur frá tónleikunum, þátttökuathuganir og 

dagbókarskrif rannsakanda, þar sem sértök áhersla var á aðdraganda og framkvæmd 

tónleikanna. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að heilt yfir hefði upplifun 

nemenda verið jákvæð og vel tekist til. Einnig að sögufrásagnir og þátttaka þeirra í 

viðburðinum hefði gefið tónleikunum enn meira vægi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The subject of this master thesis is to examine, whether the mediation of Icelandic folk 

songs in interesting places, combined with storytelling and participation art, can enhance 

the cultural awareness of students and support teaching in social studies and even art. 

Whether the event, which is not a traditional lesson, can encourage interest and increase 

knowledge about the Icelandic cultural heritage and the conditions prevalent in Iceland in 

earlier times. How does the opportunity to listen to live music affect students, and how 

does it affect aesthetics, perception, and artistic events, in regard to teaching and learning? 

The study is a qualitative art research study, that utilizes the case study method and action 

research. The main subject of the study was a series of concerts, containing Icelandic folk 

songs, sung without accompaniment, mixed with storytelling and participation art. The 

series contained four concerts in the Reykjavík area, for students in the 6th grade and their 

teachers, in September 2019. Two of the concerts were performed in the yard of a house 

that previously housed „Álfurinn“ in Kópavogur and two of the concerts were in a clearing 

in Gálgahraun in Garðabær. 

The data gathered was; questionnaires filled out by students and teachers about their 

experience of the event, sound and video recordings from the concerts, participation 

observations and journal entries from the researcher, with emphasis on the prelude to the 

concerts as well as their implementation. The results of the study indicate that the students' 

experience was overall positive and the events a success. Also, that the storytelling and 

participation of the students increased the value of the concerts. 
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1. Inngangur  

1.1. Örlítil íhugun í upphafi 

 

Almáttigr guð, allra stétta 

yfirbjóðandi engla og þjóða 

ei þurfandi stað né stundir, 

staði haldandi í kyrleiks valdi, 

senn verandi úti og inni, 

uppi og niðri og þar í miðju, 

lof sé þér um aldr og ævi, 

eining sönn í þrennum greinum 

Eysteinn Ásgrímsson 

 

„Senn verandi úti og inni“ er bein tilvitnun í sálminn Almáttugur guð allra stétta eða Lilju, 

sem er 100 erinda kvæði eftir Eystein Ásgrímsson, íslenskan munk og skáld, sem var uppi 

á fjórtándu öld. Kvæðið þótti bera af öðrum kvæðum eins og orðtakið segir: „allir vildu 

Lilju kveðið hafa“ (Þorsteinn Antonsson, 1988).  Lagið við Lilju er í gamalli 

kirkjutóntegund og hefur yfir sér ákaflega fornan tónblæ sem ber vitni um menningararf 

okkar Íslendinga. Þróaðist tónlist um margt á annan veg og hægar hér en í Evrópu vegna 

fjarlægðar frá meginstraumum (Bjarni Þorsteinsson, 1906). Tilvitnunin hér í upphafi er úr 

fyrstu vísu þessa forna kvæðis og lýsir, að mínu mati, vel inntaki verkefnisins.  

1.2. Bakgrunnur minn 

Baklandið 

Erfitt getur verið að útskýra fyrir þeim sem ekki þekkja til, eða höfðu annað bakland, hvers 

vegna ég byrjaði fremur seint að stunda nám í tónlist. Sérstaklega á fólk af öðru þjóðerni 

og yngra fólk erfitt með að skilja það sem að baki liggur. Það er ef til vill bakgrunnur 

foreldra minna og ákveðinn menningarmunur sem hefur haft hvað mest að segja. Einnig 

getur verið erfitt að setja sig inn í þær aðstæður sem íslensku þjóðlögin eru sprottin úr, og 

mér finnst ég að mörgu leyti geta samsamað mig við. 
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Ég kem úr verkamannafjölskyldu, er yngst sex systkina. Pabbi minn fæddist í torfhúsi og 

ólst upp við sáran skort, sem margir kotbændur, sem minna áttu til hnífs og skeiðar, máttu 

þola. Hann þurfti að fara yfir að minnsta kosti tvær óbrúaðar ár til að komast í skóla einn 

mánuð að vori, að læra að lesa og skrifa. Hann missti fjögur systkini, þar af dóu tvö þegar 

einn bræðra hans var að fylgja systur þeirra, nöfnu minni, til spurninga. Það er talið að þau 

hafi farið niður um ís á ísilagðri á. Ég hef einnig heyrt að þeim systkinum hafi oft verið 

kalt og líklegt er að áhrifa þess hafi gætt í mínu uppeldi, þar sem ekkert skipti eins miklu 

máli og að hafa í sig og á. Pabbi var þó með tónlist í blóðinu, en hún þurfti að víkja fyrir 

brauðstritinu. Á æskuheimili mínu var lítið hlustað á aðra tónlist en þá sem var í útvarpinu 

á rás 1 því fátt annað var í boði. Á þessum tíma voru sumir jafnaldrar mínir byrjaðir að 

stunda tónlistarnám og njóta fjölbreyttrar tónlistar. Það var því ekki frjór jarðvegur á mínu 

heimili fyrir þá hugmynd að leggja stund á tónlist í þeim tilgangi að gera hana að atvinnu 

sinni og ef til vill var glíma mín við mín eigin viðhorf hvað erfiðust. Elsti bróðir minn, 

Kristinn,  eignaðist þó grammófón frekar ungur, og ég man eftir þeim fáu stundum þegar 

ég fékk að vera óáreitt í herbergi hans að skoða plötuumslög og nota grammófóninn. Ef til 

vill var það hann sem bar töfraheim annarrar tónlistar en þeirrar sem var á gömlu gufunni, 

inn í líf okkar. 

Meðan ég óx úr grasi voru erfiðleikar í fjölskyldunni og mikil orka fór í að reyna að lifa þá 

af. Þó ég muni ekki mikið frá æsku- og unglingsárum, þá man ég samt eftir stundum þar 

sem ég gat verið ein með tónlistinni og sökkt mér niður í hana. Það er fyrst núna sem ég sé 

að þetta eru eins og vörður í lífi mínu. 

Ég hef orðið vör við það erlendis, í samvinnu minni við erlenda listamenn og í skiptinámi 

mínu í Hollandi, að erfitt getur reynst að útskýra umskiptin sem urðu á Íslandi á síðustu 

öld: Hvernig þjóðfélagið breyttist úr sjálfsþurftarbúskap þar sem fólk bjó í grashúsum, 

eldaði við hlóðir og þvoði í bæjarlæknum, í nútímaþjóðfélag með tilheyrandi tækniundrum. 

Það er í raun undravert hvað við höfum verið fljót að aðlagast bæði tæknilega og 

menningarlega.  

Það er ekki síst þessi bakgrunnur minn, nálægð við sjálfsþurftarbúskapinn og forna siði, 

ásamt reynslu minni við að flytja þjóðlögin, sem hefur þróast í þá ástríðu að kynna þau 

fyrir sem flestum. Ég finn fyrir löngun til að vera eins konar brú milli þessara kynslóða 

sem upplifðu svo ólíka tíma. Einnig hef ég orðið vör við, þegar ég hef flutt lögin, að það 

eru ekki allir jafnfróðir um arfleifð okkar. Það er þó, að mínu mati, mikilvægt að halda á 
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lofti þessum arfi forfeðra okkar, sem gefur frekari innsýn í líf þeirra, starf og þrár, en 

einnig ákveðna undirstöðu og skilning á okkur sjálfum. 

Kveikjan 

Ég kynntist því fyrst í Bandaríkjunum, fyrir um það bil áratug, að flytja íslensk þjóðlög án 

meðleiks. Ég sagði frá lögunum og bakgrunni þeirra eins og kostur var og það kom mér 

talsvert á óvart hvað þessi flutningur heppnaðist vel. Tónlistin vakti áhuga og áðdáun, bæði 

hjá börnum og fullorðnum, og allir fóru glaðir heim.  

Upp frá þessu fór ég að flytja lögin meira markvisst og fikra mig áfram með hvernig best 

væri að bera sig að og við hvaða aðstæður. Það var bæði krefjandi og gefandi að syngja án 

meðleiks. Einn kostur þess er að vera óháð samstarfsfólki og öðrum ytri aðstæðum, en ekki 

síður er nándin við áhorfendur heillandi og sá möguleiki að geta fengið áhorfendur til að 

syngja með eða vera á einhvern hátt þátttakendur. Það varð mér hvatning til að þróa 

verkefnið áfram.  

Næsta skref var að finna leið sem gæti náð til sem flestra, ekki síst ungra hlustenda. Því er 

það markmið mitt með þessu verkefni að kanna hvort flutningur á íslensku þjóðlögunum 

við sérstakar aðstæður getur vakið áhuga nemenda og stutt við, eða verið viðbót við, 

almenna kennslu í samfélagsgreinum í grunnskólum. Þessar aðstæður eru annað hvort 

sérstakur staður í nærumhverfi nemendanna eða úti í náttúrunni. 

Það getur t.d. verið áhugavert að vita að Guðmundur Bergþórsson, sem samdi textann við 

Einsetumaður einu sinni, fékk lömunarveiki þegar hann var barn, var niðursetningur og 

þess vegna ekki kennt að lesa og skrifa. Þrátt fyrir það, lærði hann sjálfur að lesa og skrifa 

og varð virtur kennari og skáld. Ég ímynda mér að það sé erfitt að hlusta á lagið og textann 

með óbreyttu viðhorfi, þegar maður hefur heyrt þessa einstöku sögu.  

Ég tel að það að fá tækifæri til að fara út úr skólastofunni og í aðstæður sem þessar gefi 

tónleikunum, og þeirri miðlun sem á sér stað, meira vægi, hún verði eftirminnilegri og veiti 

vonandi ánægjulega stund. 

1.3. Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að leitast við að varpa ljósi á hvort íslensk þjóðlög, 

frásagnir og sögur, á sérstökum stöðum, séu vænleg leið til miðlunar þjóðararfi í 

grunnskólum.   
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Kveikjan að verkefninu er forvitnin um hvort listin getur átt þátt í eða örvað það, hvernig 

við tengjumst menningu okkar, umhverfi og náttúru. Hvort hún geti haft áhrif á þroska 

fagurferðis og eflt reynslu og nám. Hvort tengsl við menningararf og fortíð geti haft áhrif á 

sjálfsmynd manns. Hvort listin, í þessu tilfelli tónleikar með þjóðlögum, frásögnum og 

þátttökulist, geti eflt meðvitund nemenda um forna siði og hugsunarhætti, og vakið þá til 

umhugsunar um hvar þeir standa í veröldinni í dag? 

1.4. Hugleiðing um rannsóknina og rannsóknarspurningar 

Viðfang rannsóknar minnar er að kanna hvort miðlun íslenskra þjóðlaga við sérstakar 

aðstæður geti eflt menningarvitund nemenda og e.t.v. verið stuðningur við kennslu í 

félagsgreinum og jafnvel listgreinum. Hvort staðurinn, stundin og þátttökulist sem ekki er 

hefðbundin kennslustund, ýti undir áhuga og auki vitneskju um íslenskan menningararf og 

íslenskar aðstæður. Hvort rannsóknin geti varpað ljósi á gildi þess að gefa nemendum kost 

á að hlýða á lifandi flutning tónlistar á sérstökum stöðum og hugsanleg  tengsl fagurferðis 

og listviðburða við kennslu og nám.  

Í upphafi skyldi endinn skoða og á það einnig við hér. Flick (2007) leggur ríka áherslu á 

það að áður en valdar eru aðferðir til rannsóknar þurfi að hafa vel ígrundaða 

rannsóknarspurningu.  Rannsóknarspurningin hafi mikil áhrif á hönnun rannsóknarinnar og 

hvaða aðferðir eru notaðar.  Þetta hafði ég í huga í upphafi vinnu við þessa rannsókn. 

Rannsóknarspurningin er þessi:  

Eru tónleikar á sérstökum stöðum, með íslenskum þjóðlögum í bland við sögufrásagnir, 

góð leið til að miðla þjóðararfi?  

Einnig leitast ég við að varpa ljósi á eftirfarandi:  

• Viðhorf  og hugmyndir grunnskólanemenda til þjóðlaga og menningararfs 

• Tengsl tónleika, lista og fagurferðis við nám ungmenna 

• Tengsl sérstakra staða við tónleika og miðlun.  

• Vinnubrögð og viðhorf mín sjálfrar sem listakona 

1.5. Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging ritgerðarinnar er á þann veg að í innganginum hér á undan er sagt frá 

bakgrunni mínum og hvaða hvati liggur að baki rannsóknarinnar. Þar er einnig rædd 

markmið og rannsóknarspurning. 
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Fyrsti kaflinn fjallar um aðferðafræði og rannsóknarsnið. Þar er undirbúningur og 

framkvæmd rannsóknarinnar rakin, sagt frá þátttakendum og staðsetningum. Farið er yfir 

hvernig gagna var aflað og þau greind auk siðferðilegra atriða. 

Í öðrum kafla er fjallað um íslensku þjóðlögin, tæpt á varðveislu þeirra og söfnun og þátt 

Bjarna Þorsteinssonar í þeirri söfnun og svolítið frá honum. 

Þriðji kaflinn eða fræðikaflinn er umfangsmestur, þar segir frá John Dewey og Lev 

Vygotsky og kenningum þeirra og hugmyndum er tengjast verkefninu. Þar er einnig fjallað 

um menningararf með sérstaka áherslu á þjóðlög. Hugmyndir um tengsl umhverfis og 

skynjunar eru skoðaðar, og einnig hvernig sögur og þátttökulist geta aukið vægi viðburða 

og kennslu. 

Í fjórða kafla er svo niðurstöður kynntar og skoðaðar og þau meginþemu sem komu í ljós 

við greiningu gagna. 

Í fimmta kafla fjalla ég um mínar vangaveltur er tengjast verkefninu og tengsl þeirra við 

hugmyndir annara og mögulega þróun viðfangsefnisins. 

Að lokum er heimildaskrá og viðauki. 
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2. Aðferðafræði og rannsóknin 

Í þessum kafla er fjallað um undirbúning, rannsókaraðferð og þau tvö rannsóknarsnið sem 

notuð voru í rannsóknni; tilviksrannsókn og starfendarannsókn. Hverjir voru þátttakendur 

og framkvæmd rannsókarinnar. Einnig er sagt frá því hvaða aðferðir voru notaðir við 

gagnaöflun, hvaða gagna var aflað og hvernig þau voru greind. Að lokum er skoðuð staða 

rannsakanda gagnvart rannsókninni og nokkur siðferðismál. 

2.1. Rannsóknarsnið og aðferð 

Aðferðir til að afla gagna og flokka þau í rannsókninni eru eigindlegar. Eigindleg 

aðferðafræði (e. qualitative research) á sér langa sögu þó að hún hafi ekki átt sér sinn 

eiginn grundvöll í fræðasamfélaginu fyrr en á seinni hluta 20. aldar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Meðal annars má nefna, að aðferðir eigindlegra rannsókna hafa verið 

nýttar af ekki ómerkari mönnum en Galíleo og Newton, til að rannsaka þyngdaraflið, og 

Darwin, við rannsóknir á uppruna tegundanna (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2013).  Eigindlegar rannsóknir skilja sig frá megindlegum rannsóknum (e. 

quantitative research) á þann hátt, að texti og tungumál eru notuð til að tjá niðurstöður í 

stað talna og talnasamanburðar (Flick, 2007).  Flick (2007) skilgreinir einnig eigindlega 

rannsókn sem leið til að skoða heiminn og skilja hann, þar með talin mannleg fyrirbæri, 

lýsa honum og stundum útskýra „innanfrá“ með ýmis konar aðferðum.  Til dæmis má 

greina reynslu einstaklinga eða hópa, eða greina samskipti milli einstaklinga. Það er svo 

hægt að gera með ýmsum aðferðum svo sem beinum athugunum rannsakanda, upptökum, 

spurningalistum eða viðtölum.  Gögnin eru svo greind í þaula og leitast við að fá sem 

gleggsta mynd af fyrirbærinu. Aðferðir eigindlegra rannsókna eru þannig góð verkfæri til 

að rýna í tilvik, samskipti, viðbrögð nemenda og skoðanir, en einnig til að rýna í eigin 

vinnubrögð og viðhorf (McNiff, 2010). 

Þegar meta á áhrif listviðburða, hughrifa og hins ósnertanlega, hafa aðferðir eigindlegra 

rannsóka ótvíræða kosti. Þær eru því einkum notaðar þegar rýnt er í mannlega hegðun, 

reynslu og samskipti fólks sín á milli og við ákveðnar afmarkaðar aðstæður. 

Rannsakandinn leitast við að skilja og greina hvaða hugmyndir þeir einstaklingar, sem þátt 

taka, hafa á viðfangsefninu, með það að markmiði að fá svör við viðkomandi 

rannsóknarspurningum (Bogdan og Biklen, 1998)  

Það hefur verið ljóst frá upphafi að eigindlegar aðferðir myndu henta þessari rannsókn 

best. Faman af var spurning hvaða rannsóknarsnið ætti best við. Ég var með ákveðinn 
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atburð eða röð sambærilegra atburða í huga, en langaði líka að skoða hvernig ég myndi 

takast á við þá. Verkið er listgjörningur, þar sem ég sem söngkona flyt tónlist fyrir 

áheyrendur og miðla menningararfi á sérstökum stað. En rannsóknin snýr einnig að því 

hvernig sá gjörningur tekst til og hvernig ég næ til nemenda. Því ákvað ég að tengja saman 

tvö snið.  

Rannsóknarsniðin sem notuð voru eru tilfellarannsókn eða öðru nafni tilviksrannsókn (e. 

case study) þar sem ég lít á viðburðaröðina sem tilvik (Flick, 2007). Einnig nýti ég aðferðir 

starfendarannsókna (e. action research) þar sem ég leitast við að skoða mitt eigið starf 

samhliða viðburðunum sjálfum, því til framdráttar (McNiff, 2010).  

Tilviksrannsókn 

Við notkun tilviksrannsókna er hægt að öðlast skilning á raunverulegum aðstæðum og 

tilfellum. Einnig er hægt að nota tilviksrannsóknir til að prófa eigin tilgátur og skapa nýjar 

(Flick, 2007). Notkun tilviksrannsókna býður upp á að skoða afmarkað tilvik á ákveðnum 

stað og stund og rýna í þau gögn sem þar aflast. Gagnaöflun getur verið margvísleg og má 

þar nefna; viðtöl, rýnihópa, ljósmyndun, upptökur (bæði í mynd og hljóði) og 

þátttökuathugun rannsakanda. 

Eins og ég nefndi áður er einn af kostum tilviksrannsókna, að hægt er að nota margs konar 

aðferðir til gagnaöflunar. Það hentar einkum vel í þessu tilfelli og gefur færi á að nota 

margprófun (e. triangulation) sem aðferð til að auka réttmæti einstaklingsrannsókna. Með 

margprófun eru tilvikið skoðað frá ólíkum sjónarhornum og einnig oft með ólíkum 

aðferðum með það fyrir augum að dýpka og auka þekkingu (Flick, 2007). 

Í þessari rannsókn er tilvikið skilgreint sem fernir tónleikar á sérstökum stöðum og 

margprófunin fólst í hljóð- og myndupptökum, þátttökuathugunum mínum og 

spurningalistum sem þátttakendur svöruðu.  

Starfendarannsókn 

Í grein sinni Kennarinn sem rannsakandi fjallar Hafþór Guðjónsson (2011) um mikilvægi 

starfendarannsókna fyrir kennara, þó þær eigi oft ekki síður við um aðrar stéttir. Markmið 

starfendarannsókna er að einstaklingur eða hópur afmarki spurningu eða þátt í starfi sínu 

og velji aðferðir eða tæki til að rýna í eigin vinnubrögð og starfshætti, oftast með það að 

markmiði að bæta starfshætti sína. Eftir markvissa skoðun og ígrundun er viðkomandi 

betur fær um að mynda sínar eigin kenningar um starf sitt og nýta sér annmarka eða mistök 
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til frekari vaxtar. Að gefa sér tíma til að skoða sjálfan sig er krefjandi, á sama tíma og það 

getur verið mjög valdeflandi (McNiff, 2010) og (Hafþór Guðjónsson, 2011).  

2.2. Framkvæmd rannsóknar 

Undirbúningur og hvati 

Það verður segjast eins og er að þegar ég hóf nám í Listaháskóla Íslands, var ég ekki mjög 

meðvituð um hvernig námið myndi verða eða þróast. Ég kom svolítið eins og óskrifað 

blað.  Það var þó strax á fyrstu önninni sem sú rannsókn sem hér er rædd fór að taka á sig 

mynd. Valið á efninu var eiginlega sjálfgefið. Persónulega og einnig út frá sjónarmiði 

fræða, fannst mér eðlilegt að skoða tónleika með íslenskum þjóðlögum í fræðilegu ljósi. 

Einnig fannst mér mikilvægt að skoða efnið frá ýmsum hliðum; sem listgjörning, sem 

miðlun eða kennslu og áhrif staðar á viðburðinn en einnig hvaða þýðingu okkar 

menningararfleið hefur í samfélaginu. Ég fór bæði meðvitað og ómeðvitað að afla mér 

vitneskju um sambærilegar rannsóknir og efni sem snéru að umhverfi, listum og 

menningararfi. Samkvæmt dagbók minni í ágúst 2017 segi ég eftirfarandi: „Mér finnst 

svolítið erfitt að hugsa hvernig spurningar ég gæti spurt, þó kemur upp í hugann – Tónlist í 

náttúru.“ (Dagbók AJ, 2017, 28. ágúst).  

Ýmislegt fleira þessu tengt skrifaði ég fyrstu vikurnar í skólanum, svo það var snemma 

ljóst hver stefnan væri. Ég hef ekki rekist á mikið af rannsóknum þar sem tónleikar eru 

skoðaðir sérstaklega, þó kom ein óvænt upp í hendurnar á mér, eftir Þórunni Björnsdóttur, 

sem fjallar um rannsókn á Tónlist fyrir alla., tónlistarverkefni fyrir grunnskólanemendur í  

Kópavogi á árunum 1993 – 2001 (Þórunn Björnsdóttir, 2018). 

Eins og áður sagði er rannsóknin er tvíþætt; Listrannsókn þar sem beitt er aðferðum 

tilviksrannsóknar og starfendarannsóknar. Ég rannsakaði tilvikin eða tónleikana og 

viðbrögð við þeim en einnig kannaði ég mína vinnu í ferlinu.  

Undanfari Tónleika 

Mikilvægt var að reyna að fá að minnsta kosti tvo skóla til samstarfs, til að fá örlítinn 

samanburð. 

Ég hafði sambandi við þrjá skóla; Kársnesskóla, Sjálandsskóla og Fellaskóla.  Ég taldi 

eðlilegast fyrst um sinn að hafa samband við þá sem sinntu tónlistarkennslu í skólunum. Ég 

sá fyrir mér að ef til vill væri hægt að tengja viðburðinn við tónmenntakennslu í skólunum. 

Þau tóku öll vel í hugmynd mína og voru hjálpleg og áhugasöm. Ég fann þó fyrir 
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einhverjum efasemdum tónmenntakennara Fellaskóla, sem beindust að því að börnin væru 

ef til vill ekki móttækileg fyrir svona uppákomu. Það kom mér svolítið á óvart að erfitt var 

að nálgast upplýsingar varðandi rannsóknir í grunnskólum í Listaháskóla Íslands. Ég komst 

svo að því að langan undirbúning þarf og talsvert ferli, til að fá leyfi til að gera rannsókn í 

grunnskólum Reykjavíkur (Leyfi til rannsókna skóla- og frístundasviði, e.d.). Miðað við 

þann tímaramma sem ég hafði sett mér, var sjálfhætt við rannsókn í Fellaskóla.  Skólarnir í 

Kópavogi og Garðabæ, höfðu rýmri reglur, ég þurfti hins vegar að fá leyfi hjá, 

skólastjórnendum og kennurum og síðar hjá foreldrum þeirra barna sem tóku þátt í 

verkefninu. Það var auðsótt.  

Sá undirbúningur sem hafði með starfendarannsóknina að gera var ekki flókinn. Ég skráði 

niður þær vangaveltur sem urðu hjá mér allt ferlið. Einnig skráði ég mjög vandlega 

íhuganir mínar og upplifanir eftir hverja tónleika. Þær upplýsingar notaði ég svo í viðleitni 

til að bæta viðburðinn. Þá nýtti ég mér aðferð fræðimannsins Ernest Stringer þar sem 

lykilorðin eru að framkvæma, skoða og hugsa og endurbæta. Þetta er hægt að gera í 

nokkrum skrefum þar til maður er þokkalega ánægður með útkomuna (Stringer, Cristensen 

og Baldwin, 2010). Þessari aðferð beitti ég þegar ég skoðaði hvernig hverjir tónleikar, 

hvert tivik, hefði gengið og hvað hefði mátt betur fara.  

Skólar, þátttakendur og staðsetning 

Þess ber að geta að ég sjálf var og er þátttakandi og rannsakandi um leið og hef þess vegna 

mikil áhrif á tilvikið. Það má einnig segja um hina þátttakendurna, sem hafa áhrif með 

þátttöku sinni eða aðgerðarleysi. Það reynir á mig sem rannsakanda að taka þátt á sem 

heiðarlegastan hátt og með sem opnustum huga, og ekki síður þegar kemur að greiningu 

gagna. 

Allir hlutaðeigandi voru vel upplýstir um markmið og tilgang rannsóknarinnar og 

tónleikanna. Þegar ég var búin á fá leyfi hjá skólunum, átti ég fund með 

tónmenntakennurunum og við ákváðum í sameiningu að velja börn í 6. bekk til að taka þátt 

í verkefninu.  Í Kársnesskóla eru tveir tónmenntakennarar og vegna skipulags þar hentaði 

að tónleikarnir færu fram á þeim tíma sem umsjónarkennararnir væru með þau en ekki 

tónmenntakennarinn (þeim var skipt í smærri hópa í tónmennt). Ég var því kynnt fyrir 

þeim þremur umsjónarkennurum sem kenndu 6. bekk í Kársnesskóla og þær voru mjög 

jákvæðar og vildu gjarnan leggja sitt af mörkum til verkefnisins. Tónmenntakennari í 

Sjálandsskóla var sá aðili sem ég var í mestum samskiptum við. Mér fannst mikilvægt að 

ráðfæra mig við kennara varðandi staðsetningu og þátttökuhópa. Hugmyndir að 
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staðsetningu voru reifaðar á fundum og kennararnir komu með tillögur að tímasetningu. 

Eftir að hafa skoðaða staðina sem kennarar höfðu bent á, fór ég að ráðum þeirra um 

staðsetningu. Í Kópavogi varð fyrir valinu garðurinn hjá húsinu við Borgarholtsbraut 19 

sem áður hýsti vinsæla sjoppu, sem hét Álfurinn. Það var sú tenging sem heillaði og einnig 

að garðurinn var afmarkaður. Aðrir staðir, sem komu til greina var Rútstúnið fyrir neðan 

sundlaug Kópavogs og holtið hjá Kópavogskirkju. Í Garðabæ benti kennarinn mér á að 

Gálgahraun væri í göngufæri frá skólanum og margir fallegir staðir þar.  Ég fór í 

vettvangsferð og fann yndislega laut sem varð fyrir valinu og afmarkaði vel viðburðinn.  

Þátttakendur voru því; þrír umsjónakennarar 6. bekkjar í Kársnesskóla og nemendur þeirra,  

og tónmenntakennari í Sjálandsskóla og nemendur hans í 6. bekk. 28 nemendur svöruðu 

svo spurningum í Sjálandsskóla og  64 nemendur í Kársnesskóla, samtals 92 börn. Einnig 

svöruðu fjórir kennarar spurningum, þrír úr Kársnesskóla og einn úr Sjálandsskóla.  

Tónmenntakennarar Kársnesskóla sáu um að leggja spurningalista fyrir nemendur og koma 

þeim til mín, sem og nánast öll samskipti innan skólans og við mig varðandi verkefnið, þar 

með talið að senda tölvupósta til foreldra þar sem leitað var eftir ætluðu samþykki fyrir að 

börnin þeirra tækju þátt í rannsókninni. Í Sjálandsskóla sá tónmenntakennarinn um öll 

nauðsynleg samskipti.  

Eftir fyrstu fundina vorum við í tölvupóstssamskiptum eingöngu, þangað til ég hitti þá 

kennara er tóku þátt í viðburðinum.  

Framkvæmdin – tónleikarnir 

Þegar ég var búin að ganga frá öllum þráðum gagnvart skólunum og dagsetningarnar og 

tíminn ákveðin, tók ég til að undirbúa tónleikana.  Ég valdi lögin sem ég taldi að hentuðu 

tónleikunum best og þær sögur eða frásagnir sem hæfðu þeim. Einnig lærði ég einfaldan 

dans við þjóðlagið Litlu börnin leika sér sem ég hugðist kenna börnunum.  Ég mótaði 

dagskrána og fann til þá hluti sem ég þurfti að nota, eins og; kjól, skó, myndavél, 

upptökutæki, kertaljósaluktir og annað. Ég æfði lögin og skrifaði niður tóntegundir sem ég 

ætlaði að syngja í. Ég fékk einnig, munnlegt leyfir frá eigendum garðsins hjá Álfinum til 

að halda viðburðinn.  

Þegar stóra stundinn rann svo upp, undirbjó ég mig eins og ég er vön þegar ég held 

tónleika. Ég hitaði mig upp, fór í bað og málaði mig, klæddi mig í tónleikakjól og tók til 

það sem ég þurfti að nota.  
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Fyrstu tónleikarnir voru í Kópavogi í Álfsgarðinum. Ég stillti upp myndavélum, 

hljóðfærum, luktum og öðru sem ég var með. Svo beið ég eftir tónleikagestum. 

Ég hafði beðið kennarann að láta krakkana ekki vita hvert þau væru að fara og hvað þau 

væru að fara að gera, því ég taldi þá að hið óvænta gæti unnið með mér. Það voru hins 

vegar mistök, sem fóru í reynslubankann og þeim hópum sem á eftir komu var 

samviskusamlega sagt frá hvað væri framundan. Ég gerði ráð fyrir og var tilbúin með 6-10 

lög, því ég vissi í raun ekki hvernig þetta myndi ganga.. Ég gerði mér far um að vera með 

opin huga og tilbúin að bregðast við þeim óvæntu atriðum sem upp gætu komið. Þetta voru 

því tónleikar með eins konar spunaívafi.  

Tónleikarnir stóðu í um það bil hálftíma og voru endurteknir fjórum sinnum. Þeir höfðu 

upphaflega átt að vera fimm, en ákveðið var að sameina tvo hópa í einn í Kársnesskóla. 

Tónleikarnir fóru fram í garði í Kópavogi og í lautu í Gálgahrauni. Þeir voru allir í viku 23 

í september 2019. Fyrstu tónleikarnir voru í Kópavogi,  mánudaginn 23. september 

klukkan 10:40 með einum hópi. Aðrir og þriðju voru þriðjudaginn 24. september klukkan 

8:30 og 11:10 með sitthvorum hópnum, og síðustu voru svo föstudaginn 27. september 

klukkan 10:00 en þá voru tveir hópar saman.  

  

(Þjóðlagatónleikar í Gálgahrauni, e.d., mynd 2.1)         (Þjóðlagatónleikar í Gálgahrauni, e.d., mynd 2.2)  

Tónleikarnir fóru þannig fram í stórum dráttum, að ég kynnti mig og sagði aðeins frá mér. 

Ég kynnti íslensk þjóðlög og söng svo valin lög og sagði sögur þeim tengdum. Það gátu 

verið bakgrunnssögur af ljóðskáldum eða stöðum tengdum þeim. Ég sagði eina eða tvær 

þjóðsögur og einnig frásagnir frá því hvernig lífið gat verið hér fyrr á tímum og svo 

persónulegar sögur af mér og fjölskyldu minni sem tengdust þá lögunum eða lífinu fyrr á 

tímum. Ég notaði nokkur smáhljóðfæri til að auka áhrifin. Börnin fékk ég til að syngja með 

mér í nokkrum lögum og við dönsuðum saman. Tónleikarnir enduðu allir á samsöng. Ég 

skráði niður allar þær hugleiðingar og vangaveltur sem mér duttu í hug fyrir og eftir 
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tónleika, einnig ef eitthvað sérstakt gerðist. Síðan tók ég saman þá hluti sem ég var með og 

reyndi að skilja við staðinn eins og ég kom að honum. 

 

2.3. Gagnaöflun  

Gagnaöflun fór fram með; þátttökuathugun, spurningalistum sem bæði kennarar og 

nemendur svöruðu, upptökum og dagbókarskrifum. 

Þátttökuathugun fór fram hjá þátttakendum sem voru; ég og kennarar og nemendur. Ég 

skráði mína upplifun eftir hvern viðburð, svo að hún kæmist sem best til skila. Einnig er sú 

skráning hluti af rannsókn minni á mér sem kennara og listakonu, þar sem ég leitast til að 

skoða mig sjálfa með tilliti til skilinings og mögulegra úrbóta. Ég hélt einnig dagbók frá 

því ég byrjaði í Listaháskólanum. Þó ekki væri skrifað í hana reglulega gaf hún nokkuð 

góða mynd af mínum viðhorfum, hugmyndum og hugleiðingum.  

Spurningalistar voru lagðir fyrir börnin með 10 númeruðum spurningum um viðburðinn og 

einni ónúmeraðri spurningu um kyn spyrjanda. Spurningarnar voru blandaðar, opnar og 

lokaðar (McLeod, 2018).  Af þeim voru tvær spurningar sem gáfu smá 

bakgrunnsupplýsingar er varðaði kyn og kynni af tónlistarnámi.  Spurningalistunum 

svöruðu börnin í tónmenntatíma og voru þær ekki merktar nemanda með nafni, með 

persónuvernd í huga og með það fyrir augum að gefa þeim færi á að svara af meiri 

heiðarleika (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr 90/2018, Flick, 2007). 

Þar sem ég sjálf var þátttakandi í atburðinum, var alls ómögulegt fyrir mig að fylgjast með 

öllu sem fram fór og því skrásetti ég einnig atvikið með mynd og hljóði, sem ég gat skoðað 

eftir á sem enn eitt sjónarhorn á tilvikið. 

2.4. Greining gagna 

Það er mikilvægt í úrvinnslu gagna að skoða þau með opnum huga frá byrjun til enda. Það 

er einnig mikilvægt að leyfa gögnunum að tala sínu máli.  Þó ég leggi af stað með ákveðna 

rannsóknarspurningu má vera að úrvinnsluferlið gefi nýja sýn eða veiti rannsókninni í 

nýjan farveg.  

a. Ég safnaði öllum skrifuðum gögnum saman, fann dagbækur, bækur, blöð, 

myndir og annað sem ég átti á einn stað. Ég endurritaði hljóðskrár, sem ég 

hafði talað inn á símann og prentaði út.  
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b. Ég útbjó möppu í tölvunni fyrir rafræn gögn en einnig tók ég afrit af öllu er 

viðkom rannsókninni og var á tölvutæku formi til að eiga ef eitthvað óvænt 

kæmi upp á.  

c. Ég fór yfir spurningalistana; skráði svörin í Excel töflu þar sem ég útbjó dálka 

fyrir kyn, skóla og svo hverja spurningu fyrir sig. Þetta var einnig gert til að fá 

betri yfirsýn yfir svörin.   

d. Ég horfði á myndböndin og horfði svo aftur og ritaði niður í orð það sem fyrir 

augu og eyru bar. Þetta gerði ég svo að hægt væri að skoða þau með orðum 

eins og önnur gögn. 

e. Ég notaði liti til að aðgreina mismunandi svör 

f. Ég skrifaði niður setningar og orð og flokkaði eftir svörum.  

g. Ég tók út setningar, orð, hugmyndir sem oftast komu upp og handskrifaði í bók.  

h. Ég las dagbókina og greindi hana á sama hátt, með því að lita, taka út 

endurtekningar og mikilvægar setningar.  

i. Ég las aftur og skoðaði niðurstöður nokkrum sinnum.  

 

Ég skoðaði afritin eða textana með tilliti til lykla (e.code) og hvort hægt væri að greina 

nokkur þemu frá þeim. Ég studdist við 6 skref sem nefnd eru í greininni Doing a thematic 

analysis: a practical, step-by-step guide for learning and teaching scholars. Skrefin eru 

eftirfarandi: Skref 1 að kynna sér gögnin, skref 2, að búa til byrjunarlykla, skref 3, að leita 

eftir þemum, skref 4, endurskoða þemu, skref 5, skilgreina þemu og skref 6, að skrifa upp. 

Við þetta má svo bæta að skref 1 er gjarnan endurtekið þangað til rannsakandi hefur fengið 

heildstæða innsýn og yfirsýn yfir þau gögn sem fyrir liggja og þekkir þau út og inn. Hver 

þáttur gagnanna var síðan skoðaður og niðurstöðurnar teknar saman og athugað hvort þau 

styddu við rannsóknarspurninguna eða ekki. (Braun og Clarke, sem Maguire og Delahunt, 

2017). 

Ég notaði skrefin sex bæði í vinnslu á svörum við spurningalistum og dagbókarskrif mín. 

Ég hafði í huga rannsóknarspurningar mínar þegar ég skoðaði innihald, hugtök og atriði 

sem voru áberandi við skoðun gagnanna. Með hjálp rannsóknarspurningar og gagnavinnslu 

komu þemun smátt og smátt í ljós og festu sig í sessi. Þar sem ég notaðist við tvö 

rannsóknarsnið, tilviksrannsókn og starfendarannsókn bauð sú nálgun tvenns konar 

gagnagreiningu, annars vegar ofansækna nálgun, (e. top down) þar sem gögnin eru skoðuð 

og greind með tilliti til rannsóknarspurningar. Hins vegar getur sú aðferð sem nefnist 

neðansækin nálgu, (e. bottom up), þar sem er gögnin sjálf varpa ljósi á nýjar tilgátur eða 

þemu. Við greiningu tilviksins má segja að afleiðsla (e. theoretical thematic analysis) hafi 

verið ráðandi, sem felur í sér neðansækna nálgun. Hins vegar í skoðun minni á mér sjálfri 
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var greiningin og skoðun gagna sambland af ofansækinni nálgun og neðansækinni nálgun, 

eða afleiðslu og aðleiðslu (e. inductive thematic analysis) (Marguire og Delahunt, 2017). 

2.5. Siðferðileg atriði 

Staða rannsakanda 

Vegna hlutverks míns í rannsókninni sem bæði rannsakandi og þáttakandi er erfitt að 

greina mig frá rannsókninni. Þetta á við hvort sem ég er í hlutverki miðlara og rannsakanda 

í tilviksrannsókn eða viðfangs og rannsakanda í starfendarannsókn. Undirbúningur, 

framkvæmd rannsóknar, öflun gagna og greining þeirra, eru lituð af minni innri konu og 

mínum viðhorfum, minni reynslu, vonum og væntingum. Það er helst þegar ég hef skoðað 

þau gögn sem hafa að geyma myndbönd, að ég hef fengið tækifæri til að stíga örlítið út 

fyrir mig sjálfa. Í umfjöllun um gæði rannsóknar er lögð mikil áhersla á að vera meðvitaður 

um þennan þátt í rannsókninni (Flick, 2007). Bogdan og Biklen (1998) leggja einnig 

áherslu á mikilvægi þess að leyfa gögnunum og athugununum að móta rannsakandann. 

Einnig vara þeir við því, að rannsakandinn megi ekki vera svo sjálfmeðvitaður um að láta 

ekki eigin skoðanir eða fordóma hafa áhrif á rannsókn og gagnaöflun, að það hafi hamlandi 

áhrif á ferlið og rannsóknina.  

Mikilvægt er að hafa opinn huga fyrir sínum skoðunum og annarra og reyna eftir fremsta 

megni að takast á við verkefnið eins heiðarlega og hægt er.  

Önnur siðferðileg atriði 

Mjög líklegt er að til einhverra siðferðilegra álitamála og annara áleitinna spurninga komi á 

meðan á ferlinu stendur, s.s. varðandi persónuvernd og meðferð viðkvæmra upplýsinga 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 

90/2018).  Surningalistarnir voru ekki persónurekjanlegir, þeir gáfu einungis til kynna kyn 

nemenda.  Einnig voru nöfn þeirra kennara er svöruðu ekki birt, heldur fengu þeir bókastafi 

til aðgreiningar.  Öllum gögnum er viðkemur skólunum mun verða eytt þegar rannsókninni 

er að fullu lokið.  Skiptar skoðanir eru á því hvort afla eigi ætlaðs eða upplýsts samþykkis 

foreldra barna í grunnskólum vegna rannsókna. En í þessu tilfelli var tekin upplýst 

ákvörðun um að ætlað samþykki dygði. Einnig eru þær myndir sem notaðar eru í ritgerðina 

fengnar af opinberri heimasíðu Sjálandsskóla (Sjálandsskóli, e.d.). Eins gátu nemendur 

alltaf dregið sig úr ef þeir vildu ekki taka þátt.    
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3. Þjóðlögin 

Í þessum kafla er rætt um íslensk þjóðlög, sérstöðu þeirra og viðhorf Íslendinga til þeirra.  

Fjallað er um varðveislu og söfnun þjóðlaganna og þá einkum þátt Bjarna Þorsteinssonar 

og honum gerð svolítil skil.  

3.1. Íslenska þjóðlagið 

Bjarni Þorsteinsson, prestur, tónlistarmaður og einn helsti safnari þjóðlaganna okkar, lýsir 

þeim eftirfarandi í inngangi sínum að bókinni Íslenzk þjóðlög:  

Þegar talað er um þjóðlög einhverrar þjóðar, er með því átt bæði við þau lög, sem 

að öllu leyti hafa myndazt hjá þjóðinni, án þess að nokkur geti bent á stund eða 

stað, er lagið hafi myndazt, og einnig þau lög, sem þjóðin hefur algerlega gert að 

sinni eign, með því að hafa þau lengi og iðulega um hönd og setja á þau sinn 

einkennilega blæ, jafnvel þótt lögin sjeu upprunalega utan að komin. (Bjarni 

Þorsteinsson 1906, bls.1) 

Mikið hefur verið rætt um uppruna þjóðlaga og gerir Philip V. Bohlman (1988) það meðal 

annars að umtalsefni sínu í bókinni The Study of Folk Music in the ModernWorld. Honum 

finnast fræðimenn oft hafa farið villir vega í leit sinni að hinum eina sanna uppruna lags og 

að þörfin fyrir skilgreiningu og uppruna hafi oft þjónað þeim tilgangi að fá „réttu gögnin“ í 

rannsóknum fremur en að þjóna tónlistinni sem slíkri. Það liggi svolítið í sýn 

rannsakandans hver niðurstaðan er og í raun sé erfitt að finna raunverulegan uppruna. Hann 

nefnir, að ef til vill væri gagnlegra og ánægjulegra að skilgreina eða skoða þjóðlög út frá 

því hvaðan þau spretta og hver bakgrunnur þeirra er, en það sé oftar en ekki úr náttúrunni, 

náttúrufyrirbærum, þjóðsögum og umhverfi. 

Til íslenska tónlistararfsins er helst að nefna, þjóðlög, rímur og tvísöng.  Þau hljóðfæri sem 

menn höfðu helst aðgang að voru langspil og fiðla. Hér verður þó aðeins rætt um 

þjóðlögin. 

Íslensku þjóðlögin hafa varðveist vel þrátt fyrir að fátækt, náttúrhamfarir og plágur hafi 

herjað af miklum mætti á þjóðina. Þau hafa geymst í munnmælum og eru lífseig eins og 

þjóðin. Það þykir óvenjulegt við þjóðlögin okkar að þau hafa fornt yfirbragð, tóntegundir 

eru sérstakar, þar sem gömlu kirkjutóntegundirnar eru ráðandi. Bjarni nefnir í inngangi að 

sínum að Íslenzkum þjóðlögum, að við það að sökkva sér niður í þjóðlögin „er það eins og 

maður sje komoinn aptur á miðaldir“ (Bjarni Þorsteinsson, 1906, bls 7). Hann bendir á að á 

sautjándu og átjándu öld hafi átt sér stað í Evrópu ákveðnar sönglegar og tónlistarlegar 
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framfarir, sem ekki hafi skilað sér hingað til Íslands. Þegar Evrópubúar hlustuðu á Mozart 

og Beethoven söng landinn upp úr Grallaranum eða  Graduale: Ein almennileg 

messusöngbók, sem Guðbrandur Þorláksson biskup gaf út 1594 og er að mörgu leyti sniðin 

eftir sambærilegri bók í Danmörku. Það er því skiljanlegt að þjóðlögin okkar beri það með 

sér að vera forn. 

Bjarni telur, að þau hljóðfæri sem við Íslendingar höfðum aðgang að eða áttum, hafi verið 

ófullkomin og ef til vill sett söngnum miklar skorður. Hann styður það með því að benda á 

þessar sérstöku tóntegundir, sem ekki bjóða upp á hækkaða eða lækkaða tóna og þau fáu 

lög sem finnast í moll. 

Annar stór þáttur í sérkennilegum stíl og gerð þjóðlaganna hafi verið, að alþýðan, sá um að 

skapa eða forma lögin: Hún hafði litla eða enga söngþekkingu, en einnig hafi menn viljað 

hafa frelsi til að syngja lögin með sínu nefi. Þessi þjóðlagaarfur sem mörgum öðrum 

þjóðum er glataður en okkur gefinn m.a. vegna einangrunar okkar, hefur því mun meira 

gildi í sögu- og sönglegu samhengi en víða annars staðar. 

Þessi fjársjóður býður upp á að kynnast fortíðinni í gegnum texta og tóna.  Lögin bera í sér 

anda liðinna tíma, og í ljóðunum er jafnvel að finna beinar lýsingar á aðstæðum og lífi 

forfeðra okkar (Bjarni Þorsteinsson, 1906). Það er einnig lán okkar að séra Bjarni 

Þorsteinsson, nánast upp á sitt einsdæmi, skuli hafa haft ástríðu og aðstöðu til að, ferðast 

um landið og til útlanda, neyta allra ráða til að safna þjóðlögunum í eina bók, og loks sjá til 

þess að hún yrði gefin út snemma á 20. öldinni. 

3.2. Varðveisla og umhverfi þjóðlaganna 

Einn aðalhvatamaður söfnunar íslensku þjóðlaganna var Bjarni Þorsteinsson. Auk Bjarna 

og nokkurra annarra góðra manna, var varðveisla íslensku þjóðlaganna mest að þakka 

erlendum aðilum og áhrifum. Árið 1846 barst Íslendingum beiðni frá norræna 

fornfræðifjelaginu, að safna íslenskum þjóðsögum og þjóðkvæðum. Bjarni nefnir að þarna 

hafi Íslendingum í fyrsta sinn verið sýnt fram á hvað þjóðtrú og þjóðsiðir hefðu mikið 

gildi, og hve dýrmætt og áríðandi það væri að „...bjarga öllu slíku frá gleymsku og glötun.“ 

(Bjarni Þorsteinsson, 1906, bls 12). Þrátt fyrir þessa beiðni var eins og Íslendingum fyndist 

þjóðararfurinn ekki mikilvægur, og höfðu sumir áhyggjur af því að menn væru að safna 

þessu saman, einungis til að flytja það til útlanda til að hafa þá að háði og spotti. 

Bjarni sótti um styrk hjá íslenska þinginu til að fara í ferð um landið og safna íslenskum 

þjóðlögum, en því var hafnað. Það var ekki fyrr en eftir að danska þingið ákvað að styrkja 
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Bjarna um 500 krónur og setti það sem skilyrði að hið íslenska myndi  styrkja hann um 

1000 krónur, sem íslenska þingið samþykkti með semingi að styrkja hann til söfunarinnar. 

Þetta viðhorf kristallast svo í ummælum eins háttvirts þingmanns, sem tjáði Bjarna „að 

engin íslenzk þjóðlög mundu vera til; sum lögin væru algjörlega útlend, en sumt væri 

heilaspuni okkar sjálfra, söngfræðinganna; við byggjum þetta til sjálfir, bæði viljandi og 

óvart, og gæfum það svo út sem þjóðlög.“ (Bjarni Þorsteinsson, 1906, bls 18).  Öðrum 

mikils metnum manni í Reykjavík varð að orði „að íslenzk þjóðlög væru ekki þess verð, að 

þeim væri safnað og því síður, að þau væru gefin út; þau væru svo ljeleg og ljót, að þau 

væru þjóðinni til minnkunar.“ (Bjarni Þorsteinsson, 1906, bls. 18).  Þessi viðhorf gætu hafa 

verið útbreidd og Bjarni fékk ekki mikinn stuðning við söfnunina hér á landi. En þess ber 

að geta að danski Carlsberg sjóðurinn styrkti Bjarna síðar til þessa verkefnis (Bjarni 

Þorsteinsson, 1906). 

Þannig gat Bjarni ferðast um landið og skrifað lög upp úr munni þeirra sem sungu. Hann 

fór einnig til útlanda að leita heimilda og skoða handrit með íslenskum tónlistararfi og 

safnaði því saman í þá bók sem ég hef hér vitnað í, en hún nefnist Íslenzk þjóðlög og var 

gefin árin 1906-1909. Þessi bók inniheldur hundruð laga, og rímna.  

Margir hafa síðan lagt hönd á plóg við varðveislu þjóðlaganna, þó enn hafi þau kannski 

ekki fengið þann sess sem þeim ber. Þar á ég við að almenn þekking þjóðarinnar á þessum 

menningararfi og gildi hans er enn takmörkuð. Skólakerfið gæti örugglega gert betur í því 

að kynna þjóðlögin fyrir nemendum, því þótt markmið aðalnámsskrár grunnskóla séu mjög 

metnaðarfull, hefur mér fundist, að þekking nemenda á þjóðlögum gæti verið betri 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011/2013, bls 150-151). Á vefsvæði Menningar- 

og menntamálaráðuneytisins (2017) er að finna eftirfarandi metnaðarfullan texta. 

Helsta hlutverk stjórnvalda á sviði menningarmála er að skapa skilyrði fyrir 

fjölbreytni, sköpun og frumkvæði, stuðla að rannsóknum og miðlun á menningararfi 

þjóðarinnar auk þess að standa vörð um íslenska tungu.  Þá er lögð áherslu á að efla 

menningu barna og ungmenna á landinu öllu og að þau séu virkir þátttakendur í 

menningarlífinu. Aðkoma stjórnvalda að menningarmálum er mörkuð af með 

löggjöf, stuðningsaðgerðum og rekstri menningarstofnana. Fjölbreytt 

menningarstarfsemi er mikilvægur þáttur í atvinnulífi þjóðarinnar og hefur víðtæk 

afleidd áhrif í efnahagslegu tilliti, m.a. í ferðaþjónustu, tæknigreinum, menntun og 

verslun og þjónustu.  
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Allnokkrir tónlistarmenn hafa sýnt þjóðlögunum áhuga og er til talsvert af útgefnu efni, þar 

á meðal eftir undirritaða. Þekktir tónlistarmenn hafa tekið þjóðlög og rímur upp á arma 

sína, t.d. hefur Sigurrós gefið út plötu með rímum þar sem Steindór Andersen kveður og 

Ragnheiður Gröndal hefur gefið út hljómplötu með þjóðlögum. Þursaflokkurinn gaf út 

hljómplötuna, Hinn íslenski Þursaflokkur sem inniheldur einnig íslensk þjóðlög. Það er 

mikill fengur að þessum útgáfum og hafa þær átt þátt í að gera þjóðlagaarfinum skil og 

halda honum í virkri notkun. Ekki má gleyma Savanna tríóinu og Þremur á palli. Síðast en 

ekki síst hefur Gunnsteinn Ólafsson, tónskáld og tónlistarmaður, lyft grettistaki í því að 

halda þjóðlagaarfinum lifandi, með því að standa að stofnun þjóðlagaseturs, og 

þjóðlagahátíðar á Siglufirði. 

3.3. Bjarni Þorsteinsson 

Hann týndi arfinn eins stjörnur af himninum, eða blóm af engi, ávexti af trjánum og 

varðveitti þau í nærandi hirslum sínum svo að við fólkið í framtíðinni fengjum notið 

ávaxtanna. (Dagbók AJ, 2020, 4. apríl) 

Bjarni Þorsteinsson, prestur, tónskáld og fræðimaður fæddist 14. október 1861 á Mel í 

Hraunahreppi á Mýrum. Hann var sonur hjónanna Þorsteins Helgasonar, bónda og 

Guðnýjar Bjarnadóttur, húsfreyju. Þó að veraldleg efni væru ekki mikil ólst Bjarni upp við 

tónlistariðkun í æsku því faðir hans var forsöngvari í Staðarhraunskirkju og nefnir Bjarni 

(1906) sjálfur að föðurbróðir hans Helgi hafi einnig verið góður söngvari og þeir bræður, 

Helgi og Þorsteinn sungið oft í samkvæmum og veizlum. Bjarni hneigðist snemma til 

tónlistar og lærði svolítið í orgelleik og tónfræði hjá Jónasi Helgasyni á námsárum sínum í 

Reykjavík og gekk í Söngfélagið Hörpu sem Jónas var í forsvari fyrir (Glatkistan, 2018).  

Bjarni fékk styrk til að nema við Latínuskólann í Reykjavík og lauk þaðan stúdentsprófi 

1883. Hann lauk síðan embættisprófi í guðfræði 1888 frá Prestaskólanum í Reykjavík.  

Hann þjónaði sem prestur á Siglufirði mestan part af sínum starfsaldri, þar sem hann ásamt 

konu sinni Sigríði Lárusdóttur Blöndal hélt uppi miklu söng- og tónlistarlífi. Meðfram 

preststarfinu og söfnun og skráningu þjóðlaganna, vann hann einnig sem kennari, var 

sýslunefndarmaður og tónskáld. Eftir hann liggja fjölmörg lög svo sem Blessuð sértu 

sveitinn mín, Kirkjuhvoll og Ég vil elska mitt land, að ógleymdum Hátíðarsöngvunum sem 

hann samdi fyrir kirkjuathafnir og eru mikið notaðir á stórhátíðum. Hann lagði einnig stund 

á ljósmyndun og liggja eftir hann margar myndir af Siglfirðingum (Una Margrét Jónsdóttir, 

2006; Bjarni Þorsteinsson, 2013).  
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Áhugi Bjarna á íslensku þjóðlögunum vaknaði snemma og hóf hann undir tvítugu, að safna 

lögum og skrifa upp lista yfir þau lög sem hann þekkti sjálfur. Áhuginn fór vaxandi og 

hann lærði þá list að færa lög í nótur og við það efldist hugur hans og þrek til þess að safna 

þeim og gera þennan dýrmæta menningararf aðgengilegan fyrir almenning. Hann ferðaðist 

um Ísland og safnaði bæði handritum og skrifaði upp lög og texta frá einstaklingum, og fór 

einnig utan til að rannsaka handrit sem m.a. voru í Kaupmannahöfn og Svíþjóð. Með 

mikilli staðfestu og hjálp einstakra góðra manna tókst honum að gefa út bókina góðu 

Íslenzk þjóðlög. 

Bjarni hafði ekki einungis áhrif á varðveislu þessa menningararfs okkar heldur einnig á 

framfarir á Siglufirði. Hann beitti sér fyrir því að Siglufjarðarbær fengi kaupstaðarréttindi, 

vatnsveitu, síma og rafmagn. Enn í dag lifir andi Bjarna á Siglufirði, bæði í hugum 

Siglfirðinga og í Þjóðlagasetrinu, sem stofnað var þar 2006 til heiðurs honum og dregur að 

fjölda fólks á hverju ári (Una Margrét Jónsdóttir, 2006; Bjarni Þorsteinsson, 2013; Bjarni 

Þorsteinsson, 1906).  
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4. Kenningar og fræðilegt yfirlit 

Í þesum kafla er fjallað um kenningar Johns Dewey´s um reynslu, skynjun og nám, ásamt 

hugmyndum Levs Vygotsky´s um mikilvægi menningararfs, umhverfis og samfélags í lífi 

og námi einstaklings. Skoðaðar eru nokkrar kenningar um nám og útinám. Farið er yfir 

mikilvægi menningarafs og þjóðlagsins sérstaklega, áhrif umhvefis á skynjun og nám, og 

loks mikilvægi listar í lífinu.  

4.1. Nám og menntun 

Orðið menntun er talið komið af orðinu menna eða gera að manni, styrkja, efla (til vaxtar) 

og það komið af orðinu maður. Orðið nám er hins vegar komið af orðinu nema sem þýðir; 

taka sér til eignar, snerta, koma við, skynja og læra (Ásgeir Blöndal Magnússon, 1989). Í 

samhengi þessarar rannsóknar má leggja þann skilning að í sameiningu geti merking 

orðanna menntun og nám verið maður sem skynjar. 

Nám hefst með skynjun, hvort sem er með heyrn, sjón, snertingu, bragði eða lykt. Við 

skynjum og bregðumst við því áreiti sem skynjun veitir (Guðmundur Finnbogason, 

1903/1994). Ennfremur má segja að nám sé inntaka (gegnum skynjun) upplýsinga sem 

verður að þekkingu. Við fæðumst með ákveðnar frumþarfir og í gegnum lífshlaupið og 

reynslu bætist við þekking í gegnum óformlegt og formlegt námi (Kolbrún Pálsdóttir, 

2014). Stundum er það algjörlega ómeðvitað og án nokkurrar fyrirhafnar, en í annan tíma 

getur einstaklingurinn átt í erfiðleikum með námið (Illeris, 2009). Námið og þekkingin 

veita einstaklingnum meiri hæfni til að takast á við ólík viðfangasefni, auk þess að auðga 

lífið (Guðmundur Finnbogason, 1903/1994). Það breytir okkur og bætir við fyrri þekkingu. 

Í bók sinni „A comprehensive understanding of human learning“, skilgreinir Illeris (2009) 

nám á eftirfarandi hátt. 

Nám getur í grófum dráttum verið skilgreint sem hvert það ferli í lífverum sem 

leiðir til varanlegrar breytingar á getu einstaklings, óháð líffræðilegum þroska eða 

öldrun (Illeris, 2009, bls 7).1  

Þekkingaröflun, tekur á sig margar myndir og fer það svolítið eftir eðli náms hvernig 

hentar að kenna námsefnið. Í kaflanum um almenna menntun í aðalnámskrá grunnskóla 

kemur fram að erfitt sé að skilgreina menntun, hún sé „...bundin við stund og stað og 

 
1 Learning can broadly be defined as any process that in living organisms leads 

to permanent capacity change and which is not solely due to biological maturation or 

ageing. (Illeris, 2009, bls. 7) 
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jafnvel einstaklingsbundin“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 15).  Hinar 

sjö frjálsu listir (lat. artes liberales); málfræði, rökfræði, mælskulist, reikningur, tónlist, 

rúmfræði og stjörnufræði, mynduðu stoðir eða umgjörð um nám til forna. Skilgreining 

almennrar menntunar er ávallt mótuð af og tekur mið af samfélagslegum þörfum og 

þörfum einstaklingsins (Sverrir Jakobsson, 2006). 

Grunnþættir menntunar samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 16) eru þannig mótaðir í samræmi við áherslur í dag 

en þeir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun.  

Grunnþættirnir snúast um framtíðarsýn, um læsi á samfélag, umhverfi, náttúru og 

menningu. Börn og ungmenni læri að bjarga sér í samfélaginu, vinna með öðrum, byggja 

sig upp líkamlega og andlega. Þessir grunnþættir eru því þær grunnstoðir sem okkar 

skólastarf á að byggjast á. Þeir eiga að lita skólasamfélagið, kennslu, kennslugögn og þótt 

þeir séu settir fram sem sex þættir eru þeir háðir hver öðrum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Nám hefur um árabil dregið taum hugmynda um atferlisstefnu, viðtökuviðhorfa sem ganga 

út frá þeim hugmyndum að þekking sé algild og óháð nemandanum og þurfi því ekki að 

taka tillit til bakgrunns nemandans, félagslegra eða menningarlegra þátta. En síðustu ár (að 

minnsta kosti í orði) hafa menn færst nær hugmyndum hinnar svokölluðu hugsmíðahyggju 

og félagslegrar hugsmíðahyggju eða aðstæðuviðhorfa. Hugsmíðahyggja byggir á að 

þekking sé algild, en einstaklingurinn byggi upp þekkingu sína í samræmi við fyrri 

þekkingu og þroska. Félagslega hugsmíðahyggjan eða aðstæðuviðhorf  byggir á að þekking 

sé byggð á túlkun háðri aðstæðum hverju sinni (Hafþór Guðjónsson, 2012). Illeris (2009) 

er í hópi þeirra er aðhyllast félagslegu hugsmíðahyggjuna og telur að forsendur áhrifaríks 

náms, séu að taka þurfi mið af innri og ytri aðstæðum og grunni nemandans, t.d. námsgetu, 

aldri og félagslegum aðstæðum. Hann er ekki einn um það, heldur eru John Dewey og Lev 

Vygotsky, sem um verður rætt hér á eftir, í aðalatriðum á sömu línu (Gunnar E. 

Finnbogason, 2010; Allyson Macdonald, 2003; Hafþór Guðjónsson, 2012).  

4.2. Útinám 

Í bókinni Útikennsla og útinám í grunnskólum eru bornar saman nokkrar skilgreiningar á 

útinámi á Norðurlöndunum. Þær eru að miklu leyti samhljóma, en sú frá Svíþjóð er 

frábrugðin að því leyti, að þar er ekki gert ráð fyrir að kennslan þurfi að vera regluleg. Þar 
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er hún skilgreind sem „...nálgun í kennslu með víxlverkan milli upplifunar og ígrundunar í 

námi sem byggð er á beinni reynslu við raunverulegar aðstæður“ (Inga Lovísa Andreassen 

og Auður Pálsdóttir, 2014, bls 19). Þar er einnig gengið út frá því að staðurinn hafi mikla 

þýðingu og að bóknám og upplifun geti átt saman. Í útinámi er hægt að nýta (og njóta) 

náttúruna og kynnast nærumhverfinu. 

Útikennsla getur tekið á sig margar myndir, beinst að fólki og því að gera gagn í 

samfélaginu, skoða náttúruna, nærumhverfið, hvort sem skóli er í þéttbýli eða sveit, farið í 

vettvangs- eða ævintýraferðir eða einfaldlega fært skólastofuna út undir bert loft (Inga 

Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Upplifunin, sem er stór þáttur af útinámi og 

tengist skynjun, túlkun og innsæi, gefur möguleika á að ná til nemenda á annan hátt en 

innan veggja skólans. Rannsóknir hafa gefið til kynna að útinám hafi jákvæð áhrif á 

sjálfsmynd og viðhorf nemenda, félagsfærni, sjálfstæði, samstarf og árangur nemenda. 

Útikennsla getur aukið samvinnu nemenda, sem oft geta haft meiri stjórn á verkinu, um 

leið og tengsl þeirra innbyrðis geta tekið á sig nýjar myndir (Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir, 2014). Aðalnámskrá tekur fram að mikilvægt sé að nota fjölbreyttar 

aðferðir til kennslu og er útikennsla ein af þeim aðferðum sem þar eru nefndar. Bent er á að 

í nágrenni skóla geti náttúra og menningarumhverfi verið mikilvæg uppspretta þroska og 

náms barna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

4.3. John Dewey  

John Dewey var brautryðjandi á sviði menntamála og heimspeki. Hann gaf út fjölda bóka 

og rita sem enn eru mótandi í umræðu um reynslu og menntun (Ólafur Páll Jónsson, 2011a 

og 2011b). Dewey lagði mikla áherslu á tengsl samfélags og skóla, og þess að tengja nám 

við reynsluheim einstaklinga. Hann taldi að menntun í samfélagi væri sambærileg næringu 

lífvera, en einnig að menntun væri í sífelldri endursköpun samhliða þjóðfélaginu (Atli 

Harðarson, 2016). Hann var einn af frumkvöðlum þeirrar bandarískru stefnu sem kennd er 

við verkhyggju (e. pragmatism) og gengur út á að þekkingarleit eða nám verði að byggja á 

skynjun og reynslu (Ólafur Páll Jónsson, 2011a). Dewey gagnrýndi mjög aðferðir 

viðtökuviðhorfsins (sjá ofar) þar sem nemandinn var óvirkur móttakari þess sem kennarinn 

sagði; „Hlutverk þeirra er að hlýða – og læra,...“ (Dewey, 2000, bls 29). Að hans mati var 

viðmiðum, viðfangsefnum og aðferðum fullorðinna þröngvað upp á nemendur sem ef til 

voru ekki voru búnir að ná fullum þroska. Hann gagnrýndi einnig að námsefnið væri langt 

frá reynsluheimi nemenda og að það væri í „...eðli sínu kyrrstætt.“ (Dewey, 2000, bls 29).   
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Dewey lagði alla tíð mjög mikla áherslu á hugsun. Hugsun er verkfæri til að skoða og  

bregðast við lífi mannskepnunnar. „Þannig er hugsun skapandi atferli og í öllu skapandi 

atferli er hugsun“  (Jón Ólafsson, 2009, bls 229), sem má þá leggja að jöfnu við 

hversdagslegar athafnir, nám, kennslu, listsköpun, vísindi og annað er krefst hugsunar.  

Það verður auðvitað að taka með í reikninginn úr hvaða umhverfi þessar hugmyndir 

spretta. Dewey fæddist á 19. öld og var umhverfið gjörólíkt því sem er í dag og vert að 

hafa það í huga þegar hann ræðir um frelsi í námi. Hins vegar eiga þær skoðanir hans enn 

samhljóm í nútímanum, að nám og kennsla eigi alltaf að vera miðuð við nemandann og það 

umhverfi sem hann sprettur úr, og að vera tengdvið hið raunverulega líf.  Dewey nefnir að 

fyrri hugmyndir um námsefni séu byggðar á samfélagi sem gengur út frá því að framtíðin 

verði nánast sú sama og fortíð og nútíð, þrátt fyrir að það sé notað þar sem breytingar eru 

miklar (Dewey, 2000, bls. 29). Leiðarstefið í hans hugmyndum er að nám eigi að taka tillit 

til fyrri reynslu nemandans og miða við hans kunnáttu. Hann leggur einnig ríka áherslu á 

að við lifum í heimi sem er í samfellu og áframhald af heimi forfeðra okkar.  

Hann telur einnig að ný reynsla og ný færni auki skilyrði fyrir frekara námi.  Hann gerir 

ekki mikinn greinarmun á „slæmri“ reynslu og „góðri“ reynslu, heldur horfir á hverju hún 

skilar í þroska einstaklingsins. Reynsla verður aldrei til í tómarúmi heldur í samspili 

umhverfis og einstaklings. Hún sprettur eins og uppspretta hvar sem hann fer og gefur færi 

á nýrri þekkingu (Dewey, 2000b).   

Dewey telur menntun ekki einskorðast við menntakerfið heldur almenna getu 

einstaklingsins til að ná vitsmunalegum tökum á lífi sínu og umhverfi.  Hann lítur á skóla 

sem samfélag, þar sem nemendur ættu að vinna saman að þeim verkefnum er þeir hefðu 

þroska til að geta. Hann gagnrýnir einangrun námsgreina og telur að leitast ættti við að 

tengja þær saman, þannig að þær geti bætt hver aðra upp, og einnig til að koma í veg fyrir 

samkeppni eða samanburð milli greina og þá ranghugmynd að grundvallarmunur væri á 

þeim. Hann var til dæmis sannfærður um að sú þekking og það innsæi sem tónlist og 

myndlist veittu nemendum, gæti haft úrslitaáhrif á skilning þeirra í stærðfræði og 

raunvísindum (Jón Ólafsson, 2009). Dewey hefur verið gagnrýndur fyrir að vera of vinstri 

sinnaður og hugmyndir hans féllu ekki að þeirri hugmynd sem hefur þótt heilla, að 

menntakerfið sé efnahagsmiða og færnimiðað. Einnig þóttu hugmyndir hans svolítið 

draumkenndar og oft erfitt að færa þær í raunverulega kennslustund (Aubrey og Riley, 

2016). 
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Að vera úti, hlusta, horfa og taka þátt í listviðburði gefur einstaklingnum beinan aðgang að 

reynslu. Að mati Dewey var mikilvægt að tengja nám við raunverulegt líf og einnig taldi 

hann tækifæri felast í að tengja saman námsgreinar. Tónleikar með þjóðlögum tengist 

raunverulegu lífi á tveimur sviðum; annars vegar eru nemendur viðstaddir raunverulega 

tónleika, alvöru listviðburð. Hins vegar er það snertingin á lífinu sem var og sögunum sem 

voru. Oftast er verið að tala um alvörufólk og alvörulíf, ekki bara tölur á blaði sem hafa 

ekki augljósa snertingu. Sögur af alvörufólki, sorgum, gleði og vonum þeirra sem voru til 

og eru jafvel enn til.  

Þátttaka í viðburðinum með dansi og söng er einnig til þess fallin að fá raunverulega 

þekkingu með því að “snerta á” viðfangsefninu jafnframt því að tengja saman danslist, 

tónlist, samfélagsgreinar og lífsleikni.   

4.4. Lev Vygotsky  

Þó hugmyndir Dewey um tengsl náms og menningarbakgrunns einstaklinga væru 

mikilvæg, lagði hann meiri áherslu á reynslu nemenda og umhverfi og samspil þess í námi 

(Hafþór Guðjónsson, 2012). Hins vegar lagði Vygotsky áherslu á að forsenda þekkingar og 

náms væri háð félagslegum og menningarlegum bakgrunni okkar og ekki síst að nám eigi 

sér stað í félags- og menningarlegu samhengi í samskiptum við aðrar einstaklinga. Þar leiki 

tungumálið stóran þátt og sé í lykilhlutverki (Kristín Bjarnadóttir, 2015). 

Það er hugsanlegt að sú afstaða Vygotsky eigi rætur í hans eigin bakgrunni en hann fæddist 

1896, í litla smábænum Orsha í norðaustur Hvíta-Rússlandi, ekki langt frá landamærum 

Rússlands. Þá var Hvíta-Rússland sjálfstætt, en rétt upp úr Rússnensku byltingunni 1917, 

varð það hluti af Sovétríkjunum (Heiða María Sigurðardóttir, 2005). Vygotsky var 

gyðingaættar og lögðu foreldrar hans áherslu á að gefa honum eins góða menntun og völ 

væri á. Hann lærði lög og læknisfræði í Háskóla Moskvu, áður en hann lagði stund á sögu 

og heimspeki. Árið 1924 lauk Vygotsky doktorsgráðu sinni frá Institute of Psychology í 

Moskvu sem fjallaði um sálfræði listarinnar (e. The psychology of art; Aubrey og Riley, 

2016). 

Hugmyndir Vygotsky lögðu meðal annars áherslu á að kenna nemendum sjálfstæða hugsun 

og þóttu róttækar í þeirri sólíalískru hugmyndafræði sem einkenndi Sovétríkin. Það var 

ekki fyrr en 1950 sem rit hans voru endurútgefin og í raun leyfð í Rússlandi og hugmyndir 

hans og kenningar komu fyrst út á ensku á sjöunda áratugnum (Aubrey og Riley, 2016). 
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Þrátt fyrir að megináhrifasvið Vygotsky væri þroskasálfræði höfðu skrif hans mikil áhrif á 

hugmyndir á sviðið menntunar, málfars og tungumáls. Hugmyndir hans falla eins og 

hugmyndir Deweys undir Félagslegu hugsmíðahyggjuna (e. social constructivism). Hún 

gerir ráði fyrir að þekking sé afurð sem byggi á reynslu einstaklinga og verði til þegar hann 

túlkar fyrirbæri sem á vegi hans verða með hlilðsjón af reynslu sinni (Aubrey og Riley, 

2016). 

Vygotsky taldi einnig að menningarleg verkfæri eins og tungumál, sagnalist, og list ætti að 

kynna fyrir skólabörnum. Þau ættu að fá reynslu af þeim, í þeim tilgangi að auka 

sjálfstraust þeirra, samspil við aðra og auka almenna hæfni til að leysa viðfangsefni. 

(Aubrey og Riley, 2016). Leik taldi hann einnig mikilvægan, því að í gegnum leik þróuðu 

börn með sér ýmsa hæfileika og fengju reynslu í ímynduðum heimi til að geta síðar tekist á 

við veruleikann (Aubrey og Riley, 2016). Kenning Vygotsky um svokallað nærþroskabil 

(e. zone of proxiaml development), er vel þekkt. Hún gerir ráð fyrir að nám geti „... skapað 

rými fyrir þroska og möguleika á þroska, til dæmis í átt að óhlutbundnari hugsun.“ (Kristín 

Bjarnadóttir, 2015). Mismunandi kennsla getur einnig leitt til mismunandi náms sem getur 

svo leitt til mismunandi þroskaferla (Kristín Bjarnadóttir, 2015). Með öðrum orðum  er 

nærþroskabilið sá munur sem er á þroska einstaklingsins án leiðsagnar og þroska hans með 

leiðsögn sér hæfari aðila. En það getur verið foreldri, kennari eða félagi. Áherslur 

Vygokskys varðandi markmið í kennslu voru þannig meira á ferlinu en afurðinni 

(Khinkanina, 2014). 

Ekki verður farið frekar í þessar íhuganir Vygotsky um þroska, hins vegar er vert að skoða 

af hverju Vygotsky telur listir mikilvægar í námi. Hann telur að tilfinningaleg reynsla sem 

listir geta framkallað hafi áhrif á tilfinningalegt ferli einstaklings. Listin inniheldur flókið 

samspil tilfinninga, ástríða og efnis þess er skapar, sem verður svo að almennri reynslu í 

meðförum myndbreytingar listarinnar, sem áheyrandinn, áhorfandinn eða lesandinn getur 

svo samsamað sig við. Þannig verður depurðin í ljóði skáldsins ekki tómur barlómur eða 

upphafning depurðinnar, eða til þess gerð að gera okkur meðvirk. Listin umbreytir 

depurðinni í tilfinningar sem við skiljum og eru óskviknar sammannlegar og gefur okkur 

færi á að sjá depurðina frá öðru sjónarhorni (Khinakanina, 2014). Helsta gagnrýni sem 

hugmyndir Vygotsky hafa fengið er ofuráhersla hans á leiðsögn og að hún sé í raun aldrei 

meiri en sá er leiðsegir. Einnig að erfitt sé að ákvarða hverju barn hugsanlega gæti áorkað í 

framtíðinni (Aubrey og Riley, 2016). 
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Tónleikar eru í eðli sínu félagslegt fyrirbæri, og þegar flutt eru þjóðlög í bland við sögur 

eða þjóðsögur er leitast við að draga fram í dagsljósið ákveðinn menningararf og 

félagslegar athafnir sem ætla má að séu að jafnaði ekki á dagsplani nemenda. Dustað er 

rykið af tungutaki og hugtökum sem gætu hafa fallið í gleymsku. Það má jafnvel leiða líkur 

að því að sú tenging sem við höfum við þær kynslóðir sem uppi voru fyrir hundrað árum 

fari dvínandi. Ekki síður fá nemendur beinan aðgang að list og hennar flókna samspili 

tilfinninga. 

4.5. Þjóðlagið á tónleikum  

Fólk án þekkingar um sögu, uppruna og menningu sína er eins og tré án róta 
2  

(Marcus Garvey Quotes, e.d.) 

Menningararfur 

Þjóðlög eru menningararfur og þjóðararfur eða arfleið okkar (e. Heritage). Eins og annar 

þjóðararfur hafa þau ríka sögu að segja af lífi fólks fyrr á tímum. Hægt er að hugsa sér 

arfleifð á þann hátt að hún sé samfellt uppbyggingarferli, varðveislu, umsýslu og túlkunar 

einstaklingsins, sem leitast við að byggja sögulega og menningarlega sjálfsmynd í 

nútímanum (Boxtel, Grever og Klein, 2016). Þann 17. október 2003. samþykkti UNESCO 

sáttmála um að standa vörð um óefnislega eða óáþreifanlega menningararfleifð, í formlegri 

og óformlegri menntun. Í sáttmála UNESCO er viðurkennt að:  „Við varðveislu óefnislegs 

menningarfs skipar menntun lykilhlutverk og að menningararfur hafi að bjóða sértæk 

efnissvið, sem geta haft jákvæð áhrif á nemendur, eflt nám og aukið kunnáttu þeirra „ 

(UNESCO, 2003).  

Meðal annars er tilgangur sáttmálans að verja eða vernda óefnislegan menningararf, 

tryggja virðingu fyrir óefnislegri menningararfleifð samfélagsins, ásamt hópum og 

einstaklingum sem hlut eiga að máli. Einnig að auka vitund um mikilvægi óefnislegs 

menningararfs og gagnkvæma virðingu og sjá fyrir alþjóðlegu samstarfi og aðstoð.  

Ennfremur segir að óefnislegum menningararfleiðum sé hægt að lýsa meðal annars sem: 

Munnlegum hefðum, þar með talið tungumálið, sem sé farvegur hins óefnislega 

menningararfs, sviðslistum, félagslegum þáttum, hefðum, þekkingu um náttúruna og 

handverki (UNESCO, 2003). 

 
2 A people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree 
without roots. Marcus Garvey (Marcus Garvey Quotes, e.d.) 
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Þjóðlagið sem menningararfur 

Íslenska þjóðlagið ef hægt er að tala um það í eintölu, er fornt. Það lýsir lífi og starfi 

forfeðra okkar, veðrum, viðhorfum, vonum og væntingum, sigrum og ósigrum, ást, dauða, 

náttúrunni, vinnulagi, vonbrigðum og Guði. Það er minnisvarði um horfna tíð og 

menningu. Það er lifandi í eðli sínu, það er hreyfiafl, einkum þegar það er flutt/sungið. Það 

færir með sinni fornu tónmyndun og texta, einstaklinginn nær fortíðinni í eins konar 

andlegri tímavél og getur því nýst sem öflug viðbót við þær kennsluaðferðir sem þegar eru 

stundaðar. Sian Jones, prófessor í þjóðfræði (e. heritage) og þvegfagleg fræðikona á sviði, 

menningararfleifðar, og áhrifa hennar á sjálfsmynd og staðartilfinningu,  heldur því fram 

að framsetning arfsins sé mikilvæg og þurfi að vera ósvikin (Boxtel, Grever og Klein, 

2016; Jones, e.d.). Einnig telur hún að viðburðir tengdir menningararfi hafi vald til að færa 

svolítið af fortíðinni til nútíðar. Það geti myndað aðstæður fyrir menntun og líka stuðlað að 

rökhugsun með tilliti til sögulegs samhengis og skilnings. Svipuð sjónarmið eru í grein 

Johnson (1969), sem lýsir tengingu við fortíð sem tilfinningalegri tengingu sem er 

mikilvæg þegar koma á til skila vitneskju og fróðleik um lífið áður fyrr. Þar er skynjun 

mikilvægur hlekkur í miðlun (Khinakanina, 2014; Dewey, 2000). 

Þjóðlögin hafa til að bera mjög fjölbreytt viðfangsefni, sem sem henta vel til að styðja við 

kennslu í ýmsum fögum, en þar má nefna, tónlist, samfélagsgreinar og móðurmál 

(Johnson, 1969).  

Það sem þjóðlögin hafa umfram t.d. kennslubækur, er að þau eru frumgögn, þau eru bein 

tenging við viðfangsefnið. Þau eru ósvikin rödd fortíðar.  Jafnvel þó að þau hafi eitthvað 

breyst eða aðlagast í meðförum fólks í áranna rás, má líta á það sem lífræna þróun, snert af 

fólkinu á leiðnni til nútímans. Þjóðlögin, sem sumum finnast skila sér best sungin án 

meðleiks, eru því hrein afurð, geymd munn fram af munni frá tilurð þeirra (Johnson, 1969).   

4.6. Listin og lífið 

Tónleikar á sérstökum stöðum 

Tónleikar á sérstökum stöðum og þá einkum úti við, eru ekki algengir á Íslandi. Ef til vill 

hefur veðurfar eitthvað með það að gera. Hins vegar getur verið einstakt að vera úti og 

hlýða á tónlist og njóta umhverfis á sama tíma. Þetta er oft tíðkað á þjóðhátíðardaginn hér á 

Íslandi, þá eru útitónleikar í miðbænum og fjöldi fólks safnast saman að hlýða á. Einnig er 

hægt að hafa tónleika í húsagarði (það er stundum á Menningarnótt) eða úti í guðsgrænni 

náttúrunni, eða í helli eða í vita. Það gerir höfundur þessa rits oft.  
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Sú gerð samkomu veitir annars konar upplifun en sú sem fer fram í sal með með þaki, 

veggjum og oftast sætum. Þegar gestir eru úti er ekki gefið að þeir geti setið og úti undir 

beru lofti eru þeir oft algjörlega berskjaldaðir gagnvart veðrum og vindum. Það eitt gefur 

viðburðinum nýtt sjónarhorn og nýja skynjunarvídd. Mögulega skerpast skynfærin. Liina 

Unt (2008) bendir á nokkra jákvæða þætti sem eiga við þegar viðburðir eru haldnir úti 

undir beru lofti og þá sérstaklega í náttúrlegu umhverfi. Áhorfandinn og listamðurinn eru í 

sama rýminu (umhverfi) og náttúran afmarkar sviðið sem áhorfandinn er þá hluti af. Hann 

meðtekur viðburðinn með sjón, hljóði, látbragði og svo framvegis. Unt telur að umhverfið 

virki á marga vaka í skynjuninni, sem hafi svo jákvæð áhrif á minnið.  Umhverfið verður 

hluti af minninu og hefur örvandi áhrif á það í gengum fjölskynjun.  

Jafnvel þótt hér hafi verið sérstaklega rætt um leikhús í náttúrulegu umhverfi, gæti það líka 

átt við öðruvísi listflutning, jafnvel í þéttbýli. 

Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls 85) telur að sáralítið sé notast við hlustunarefni í skólum, 

hvað þá að hann minnist á lifandi tónleika. Gestafyrirlesari eða heimsóknir telur hann hafa 

mikla þýðingu og ekki síst til að efla tengsl skóla og samfélags og við raunveruleg 

viðfangsefni.  

Listviðburður á sérstökum stað getur sameinað kennsluaðferðir; útlistkennsla með 

sýnikennslu, hlustunarefni, gestafyrirlesara, skoðunarferð og sýningu, innilfunaraðferðir 

með sagnalist og dansi.  

Þátttökulist og sögufrásagnir 

Þegar ræða á tónleika á sérstökum stöðum með þátttökulist og þann möguleika að skynjun 

auki á fagurferði og umhverfisvitund þá er gott að glöggva sig á hugtökunum og hvað þau 

standa fyrir. Þátttökulist, (e. Participatory art) „...er er hugtak sem lýsir þeirri gerð listar 

sem veitir áhorfendum/áheyrendum hlutdeild í skapandi ferli sem á sér stað í 

listviðburðinum“ (Tate, e.d.).3   Þátttökulist eins og söngur og dans, gefur 

áhorfendurm/áheyrendum ekki einungis kost á að taka þátt í viðburði til að skemmta sér.  

Þátttakan eykur skyn og fleiri mótttökunemar fara í gang, einstaklingurinn þarf að hreyfa 

 

3 „...is a term that describes a form of art that directly engages the audience in the 

creative process so that they become participants in the event“ (Tate, e.d.) 
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sig í takt, syngja í takt og vera í samvinnu með öðrum.  Sambærilegt og að vera staðsettur 

inni á viðburðinum, þá er áhorfandinn nú beinn þátttakandi í listgjörningnum. 

Margar greinar hafa verið skrifaðar um söng og mikilvægi söngs í lífi fólks. Hann bætir, 

kætir og getur jafvel verið heilsueflandi.  Söngur sameinar og eflir samkennd og þar geta 

allir tekið þátt og unnið sigra  (Þórunn Björnsdóttir, 2018).  En það getur lika verið 

krefjandi að hlusta á söngvara syngja án meðleiks. Nálægðin er mikil, röddin nakin og 

nærgöngul. Það getur verið áskorun fyrir einstaklinga að meðtaka þess háttar tónleika.  Ef 

til vill áskorun sem skerpir enn frekar skynfærin. 

Söngur er sammannlegt fyrirbæri sem tíðkast í öllum menningarheimum og manneskjunni 

er söngur mjög mikilvægur. Hann getur haft hvetjandi áhrif á þroska og hæfni og aukið 

vellíðan. Knight (1999) leyfir sér einnig að halda fram að söngur sé jafnmikið 

grundvallaratriði og þörfin til að tilheyra okkar menningu.  

Sagnalist (e. Story telling) er talin vera sjálfstæð kennsluaðferð, að líkindum ein sú elsta. 

Það má flétta hana við ýmisleg verkefni eins og til dæmis leikræna tjáningu, eða annan 

listrænan flutning, til dæmis til að lýsa ljóðskáldum, sögum, þjóðsögum og svo mætti lengi 

telja (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Sögur og frásagnir geta gætt tónleika lífi, bakgrunnur 

ljóða eða laga, eða tenging listamannsins við lög eða ljóð, glæða þau oft meira lífi og geta 

stundum virkað sem brú til fortíðar. 

Frásagnirnar geta virkað sem kveikja og mögulega skynja eða skilja áheyrendur aðra hluti 

en þeir hefðu ella gert. Erlend kona sem var á tónleikum í Akranesvita 12. júlí 2019, þar 

sem íslensk þjóðlög voru flutt í bland við sögur sagðist eftir tónleikana, hafa dýpri skilning 

á íslensku þjóðinni. Það gæfi henni sem ferðamanni, mun ríkari og dýpri upplifun á ferð 

sinni um landið og ekki síst skildi hún fólkið betur.   

Umhverfi og skynjun 

„Áhrif umheimsins á skynfæri vor vekja hjá oss skynjanir. Vér erum þiggjandi, er vér 

skynjum“ (Guðmundur Finnbogason, 1903/1994). Samkvæmt íslenskri orðabók er 

skynjun: „...það að skynja, skyn, tilfinning...“ (Mörður Árnason, 2007, bls. 911) 

Skynjun og reynsla eru samtvinnaðar og eru undirstaða þekkingar að mati John Dewy og 

Lev Vygotsky (Dewey, 2000; Khinakanina, 2014). Einnig ganga þeir út frá því að 

skynjunin og reynslan taki mið af menningarheimi og fyrri reynslu einstaklingsins og 

túlkun hans miðist við það.  Undir þetta tekur franski heimspekingurinn, Maurice Merleau-

Ponty (2017) og ræðir einnig samhengi rýmis og skynjunar og hvernig þau hafa áhrif á 
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hvort annað og jafnvel taki breytingum við mismunandi skynjun innan þeirra: „Ekki er 

lengur mögulegt að greina skýrt og skilmerkilega á milli rýmisins og hlutanna sem í því 

eru, á milli hinna hreinu hugmyndar um rýmið og þess sjónarspils hlutanna sem 

skilningarvitin færa okkur“ (Merleau-Ponty, 2017, bls. 22). Við metum hlutina í samhengi. 

„Manneskjan er umlukin hlutunum og hlutirnir eru umluktir henni“ (Merleau-Ponty, 2017, 

bls. 30). Hann telur einnig að listir spili mikilvægt hlutverk í að sjá veruleikann í nýju ljósi, 

hún reyni í eðli sínu að endurskapa fyrirbæri, ekki endilega með beinni endurritun, heldur 

leitist hún við að endurskapa skynjunina sem er á bak við fyrirbærið og „...væri þá ekki 

eftirlíking heimsins heldur heimur út af fyrir sig“ (Merleau-Ponty, 2017, bls. 51). 

Mikilvægt er að börn fái tækifæri til að hlýða á annars konar tónlist en þau eru vön að 

hlusta á og er ráðandi í þeirra menningarheimi. En hann einkennist oft af fjöldaframleiddu 

afþreyingarefni á rafrænu formi, sem gerir litlar kröfur til virkrar hlustunar (Þórunn 

Björnsdóttir, 2018). Guðmundur Finnbogason (1903/1994) leggur áherslu á að 

einstaklingar fái tækifæri til að menntast með það að marki að öðlast dýpri skilning á 

fegurð og lífinu sjálfu.  

Lifandi tónlistarflutningur reynir meira á önnur skilningarvit og skynjun, hann gefur 

einstaklingnum færi á að dýpka skilning sinn á mismunandi tónlist, ljóðum og flutningi svo 

hann öðlist meiri færni á að mynda sér sínar eigin skoðanir.  Maður myndar sér skoðun á 

fagurferði. En hvað er fagurferði (e. aesthetic)?  „Fagurferði vísar [því] til skynjunar og 

mats fólks á fegurð og ljótleika, rétt eins og siðferði vísar til mats fólks á góðu og illu.“ 

(Birna Lárusdóttir, Edda R.H. Waage, Gísli Pálsson og Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2016).  

Að kunna að meta fegurð, nefnir Berleant (2004), að sé hægt að útskýra sem hugaraðgerð 

og hún gerist í líkama (sem má einnig líkja við skynjun, innskot Anna). Til að fá fram 

þessa aðgerð þurfi einstaklingurinn eiga líkamlega snertingu við listina. Það sé því miður 

ekki alltaf raunin því „... skortir okkur uppeldi – fagurfræðilegt uppeldi- sem gerir okkur 

næm á margvíslega eiginleika hlutana...“ (Ólafur Páll Jónsson, 2010).  Berleant leggur 

samt áherslu á það eins og Dewey og Vygotsky að skynjun sé háð fyrri reynslu og 

menningu. Berleant (2002) bendir á að mat á fegurð sé ekki einungis persónuleg afstaða 

heldur einnig félagsleg. Hann telur einnig að samband sé á milli fagurferðis í listum og í 

umhverfi. Fólk læri að meta listir og náttúru sem svo getir haft áhrif á fagurferði þess 

gagnvart umhverfi almennt. Það þrói með sér sýn á lífið og hversdagslega hluti sem 

eitthvað eftirsóknarvert og fagurt. Þessi sýn gæti svo leitt til menningarvitundar (e. cultural 

awareness): „Menningarvitund snýst um að viðurkenna og skilja að við höfum öll 



 

 
32 

mismunandi gildi mótuð af ólíkum menningarlegum bakgrunni okkar. Það sem við lítum á 

sem 'eðlilega' hegðun í einu landi getur verið allt annað í öðru“ (Cultural awareness, 2019). 

Umhverfisvitund er nýyrði og kemur í kjölfar umræðna og hugleiðinga um afdrif okkar hér 

á hnettinum bláa.  „Umhverfisvitund [e. environmental awareness]er að skilja hve 

umhverfi okkar er viðkvæmt og mikilvægi þess að vernda það“ (Pachamama Alliance, 

e.d.).4  Mikilvægt er að hlúa að umhverfi okkar og er áhersla á þann þátt í Aðalnámskrá 

Grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011/2013), þar sem sjálfbærni er einn 

af sex grunnþáttum hennar og lýtur að samspili umhverfis, félegslegrar og efnahagslegrar 

þróunar í samfélagi.  Algengasti skilningur á sjálfbærni er í stuttu máli, að við skilum 

umhverfinu í ekki síðra ásigkomulagi en við tókum við því. Þessir þáttur felur í sér að við 

séum meðvituð um umhvefið og ástand þess.  

Það er forsenda fyrir umhverfisvitund að læra að þekkja umhverfi sitt og ekki síður að læra 

að kunna að meta það. Þar með talið nærumhverfi okkar sem  „... er annars vegar 

landfræðilegt, bæði náttúra og manngert umhverfi, svo sem villt náttúra, fólkvangar, 

almenningsgarðar eða götur og torg, og hins vegar félagslegt, svo sem fjölskyldur, 

fyrirtæki, stofnanir, félagasamtök, félagsleg þjónusta, bókasöfn, samtök og vinahópar.“ 

(Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 2018). Þó verður ekki farið frekar út í 

það efni, því það er efni í heila ritgerð eða jafvel ritgerðaröð. 

Guðmundur Páll Ólafsson, náttúrufræðingur og rithöfundur,  kjarnar þessar vangaveltur vel 

í þessum þremur ljóðlínum, sem birtar eru í bókinni Um tímann og vatnið eftir Andra Snæ 

Magnason (2019): 

Þú verndar aðeins það sem þú elskar, 

þú elskar aðeins það sem þú þekkir. 

Þú þekkir aðeins það sem þér er kennt.  

 

Örsamantekt 

Ef þetta er svo dregið saman, þá hafa tónleikar með sungnum þjóðlögum og þátttöku 

áhorfenda, þar sem umhverfið er sérstakt, áhrif á öll skynfærin. Umhverfið, samsöngurinn 

og þátttakan skerpa á skyni og leiða frekar til að upplýsingarnar festast í minninu sem getur 

síðan orðið að þekkingu. Umhverfið fær merkingu. Það hefur einnig áhrif á skyn með tilliti 

 
4 Environmental awareness is to understand the fragility of our environment and the 
importance of its protection... (Pachamama Alliance, e.d.) 
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til fagurferðis sem vonandi eflist. Þessir þættir; minni, þekking og fagurferði hafa svo 

mögulega áhrif á umhverfisvitund einstaklingsins og hvernig hann lítur á umhverfi sitt og 

líf.  

 

  



 

 
34 

5. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og tengsl þeirra við 

rannsóknarspurningar. Niðurstöður verða einnig settar í samhengi við undirliggjandi fræði 

sem fyrr hafa verið kynnt. Fyrst verða niðurstöður tilvikanna eða tónleikanna kynntar, 

síðan niðurstöður er varða starfshætti og gildismat rannsakanda. Að lokum þetta tekið 

saman og skoðað í ljósi réttmætis og framhalds.  

Almennt var ánægja með tónleikana og heilt yfir voru börnin ánægð. Kennarar voru mjög 

jákvæðir og fannst börnin flest áhugasöm. Þó voru nokkrir sem höfðu alls engan áhuga og 

voru neikvæðir, aðrir létu truflast af geitungum og ánamöðkum og fór því viðburðurinn að 

mestu fyrir ofan garð og neðan hjá þeim. Sumir voru vandræðalegir og áttu svolítið erfitt 

með að vita hvernig þeir ættu að vera eða haga sér. Það getur vel verið að hið nakta form 

þessara tónleika þar sem söngkonan syngur án meðleiks geti hafa haft eitthvað með það að 

gera. Formið getur verið afhjúpandi bæði fyrir áhorfendur og flytjanda og nálægðin og 

nándin mikil.  

Almennt var ekki sláandi mikill munur milli kynja hvað varðaði svör við spurningunum, né 

heldur virtist reynsla þeirra í tónlistarnámi eða kórsöng vera stór breyta.  

5.1. Senn verandi úti og inni - tónleikarnir 

Úr niðurstöðum spurningalista og opinna spurninga sem lutu að tónleikunum sjálfum og 

viðbrögðum nemenda og kennara við þeim má greina fimm megin þemu. Þau eru 

eftirfarandi: 

• Þátttaka 

• Viðhorf 

• Persónulegar sögur og aðrar sögur 

• Áhrif umhverfis 

• List, líf og nám 

Þátttaka. 

Þátttaka tók til þeirra athafna sem nemendur (og kennarar) voru með í á tónleikunum. Það 

voru samsöngur, myndun fimmundarhljóms sem meðleikur fyrir lag, klapp og dans.  

Langflestir nemendur höfðu einhverja ánægju af því að vera þátttakendur í þeim 

viðburðum sem fram fóru. Það var þó misjafnt hvað það var. Flestum og nánast öllum þótti 

mjög gaman að taka þátt í dansinum sem við dönsuðum við Litlu börnin leika sér og 
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fengust mjög sterk og jákvæð viðbrögð við honum. Hins vegar var samsöngurinn svolítið 

viðkvæmari og voru nemendur misánægðir með hann. Það kom svolítið á óvart, því bæði í 

Sjálandsskóla og í Kársnesskóla hefur áhersla á samsöng verið mikil. Sumir nemendanna 

voru eitthvað að fíflast og gerðu skrítin hljóð. Það var hins vegar einn hópur sem naut sín 

sérlega vel í bæði söng og dansi, það var hópurinn á síðustu tónleikunum í garðinum við 

Álfinn sem taldi um 50 börn. Það vekur upp spurningu um hvort það sé auðveldara, 

félagslega, að syngja í stærri hóp? Að minni hópar séu meira afhjúpandi.  

 

(Þjóðlagatónleikar í Gálgahrauni, e.d., mynd 5.1) Dansinn 

Það kom svolítið á óvart hvað dansinn var vel heppnaður. En eftir á að hyggja þá getur 

maður ímyndað sér að athöfn sem allir geta tekið þátt í, athöfn sem gefur færi á hreyfingu 

og að nemendur og kennarar séu á jafningjagrundvelli geti verið heillandi.  Hér birtast 

hugmyndir Vygotsky´s um mikilvægi menningararfs, samfélags og þátt samskipta í 

þekkingarmiðlun einstaklinga og einnig hugmyndir Dewey´s um mikilvægi skynjunar, 

reynslu og náms og að tengja það við raunverulegt líf nemenda (Aubrey og Riley, 2016; 

Dewey, 2000).  

Þegar nemendur voru spurðir hvað hefði verið minnistæðast á þessum tónleikum fengust 

meðal annars eftirfarandi svör: „Þegar þú spilaðir á fuglinn, það var fallegt“ (11 ára stelpa í 

Sjálandsskóla),  „Að við gerðum dans sem var mjög skemmtilegur; ...það var gott að 
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hreyfa sig eftir að hlusta“ (11 ára stelpa í Kársnesskóla),  „Þegar hún sagði okkur að syngja 

tón; Vegna þess að það var svo flott“ (11 ára strákur úr Sjálandsskóla). 

Þessar niðurstöður styðja hugmyndir Gardner´s um fjölgreindir sem ganga út á að hver 

einstaklingur læri og skynji á mismunandi hátt. Jafnvel þeir nemendur sem ekki hefðu 

áhuga á tónlistinni sem slíkri (sjá kafla um viðhorf) gátu haft ánægju af því að hreyfa sig 

og eiga í líkamlegum samskiptum við aðra. En fjölgreindakenning Gardner´s gengur í 

aðalatriðum út á að geta fólks til að vinna úr upplýsingum og skapa eitthvað nýtt sé ekki 

háð einni greind heldur átta eða jafvel fleiri (Gardner, 1982). 

Viðhorf 

Þegar á heildina er litið  voru viðhorf nemenda til tónleikanna jákvæð og voru þeir almennt 

hispurslausir í svörum. Þegar þeir voru spurðir hvort það hefði verið gaman á tónleikunum 

svöruðu 58 því játandi og 33 neitandi.  Nemendur voru beðnir að rökstyðja hvers vegna og 

hér má sjá nokkur af þeim svörum sem komu:  

•  „Já: Það var betri en stærðfræði“ (11. ára strákur í Kársnesskóla). 

•  „Nei: Mér finnst þú syngja vel en ekki mín típa af tónlist“ (11. ára stelpa í 

Sjálandsskóla). 

•  „Já: Mér fannst lögin falleg“ (11. ára stelpa í Kársnesskóla). 

•  „Já: Því hún var góð í að syngja“ (11. ára strákur Kársnesskóla). 

•  „Nei: Bara“ (11. ára strákur í Sjállandsskóla). 

• „Já: Það var gaman en mér finnst ópera ekki skemmtileg“ (11. ára stelpa í 

Kársnesskóla). 

Smekkur er að sjálfsögðu misjafn og persónubundinn. Flestir hafa tilhneigingu til að hlusta 

á „sína tónlist“, eða það sem er móðins hverja stund, eða það sem maður hlustar á dags 

daglega (Þórunn Björnsdóttir, 2018). Því er ávallt vert að taka viðhorf með í reikninginn. 

Viðhorf einstaklinga eru misjöfn og markast af menningu, bakgrunni, umhverfi og 

félagslegum aðstæðum þeirra (Aubrey og Riley, 2016). Sumum þótti tónlistin ekki 

skemmtileg, en það sem kom á óvart var tenging margra nemenda við óperu og óperusöng. 

Þótt söngkonan sé menntuð óperusöngkona var leitast við að tóna niður víbrató og annað er 

einkennir óperusöng við söng þjóðlaganna, en nota samt sem áður þá kunnáttu að magna 

hljóðið svo það bærist vel út. Það gefur tilefni tl að ætla að nemendur geri ekki greinarmun 

á þjóðlögum og óperu. Einnig gátu neikvæð viðhorf sumra verið lituð af því að þau urðu 

fyrir vonbrigðum, héldu að þau væru að fara að fá ís eða voru of upptekin við aðra iðju (sjá 

áhrif umhverfis).  
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Persónulegar sögur og aðrar sögur 

Í rannsóknaspurningunni er spurt um áhrif sagna og söngs á miðlun þjóðlagaarfs. Það var 

greinilegt að almennt voru nemendur áhugasamir um að heyra sögur og stundum vöknuðu 

spurningar í kjölfarið um tengsl við daglegt líf. Það var þó greinilegt á þeim svörum er 

fengust og einnig svörum frá kennurum að persónulegu sögurnar voru þær er vöktu mesta 

athygli. Þar var komin snerting við börnin. Einn svaraði þegar spurt hvað hvað hefði verið 

skemmtilegast: „Sögurnar, finnst gaman að heyra sögur“ (11.ára stelpa úr Sjálandsskóla). 

Söngkonan sagði sögur af sér, fjölskyldu sinni eða einhverju sem tengdist henni. 

Nemendur voru oft forvitnir og stundum örlaði á undrun. Minnistætt er þegar sögð var saga 

af föðursystkinum söngkonunnar sem voru á hesti á leið til spurninga og fóru niður um ís á 

á og drukknuðu bæði, þá var spurt í nokkur skipti hvort hesturinn hefði dáið líka. 

Þegar kennarar voru spurðir hvað hefði komið þeim mest á óvart; svaraði einn: 

„Persónuleg saga söngkonunnar um bróðurmissinn virtist koma sumum nemendum í opna 

skjöldu og áhugavert að sjá hvað þeim fannst það átakanleg saga“ (Kennari (Ó)).  

Það gefur tilefni til að ætla að kenningar Dewey´s um að það skipti máli að höfða til 

reynsluheims nemenda (Dewey, 2000). Spurningin; Finnst þér þú vita meira um líf 

Íslendinga í gamla-daga eftir tónleikana, gaf til dæmis þessi svör: 

•  „Nei: Útaf pabbi kenndi mér mjög mikið um gamladaga“ (11 ára strákur í 

Kársnesskóla). 

•  „Já: Af því að frásagnirnar voru sérstakar“ (11. ára stelpa úr Kársnesskóla). 

•  „Já. Því eins þegar allur snjórinn og víkingarnir“ (11. ára strákur úr Kársnesskóla). 

•  „Já: Hún syngur um það“ (11. ára strákur úr Sjálandsskóla). 

Svör nemenda gáfu til kynna að sögur sem höfðu sterka frásögn eða mikil tilfinningaleg 

áhrif næðu frekar til nemenda. 

Áhrif umhverfis 

Tónleikar á sérstökum stöðum, kom fram í rannsóknarspurningu og var rannsakanda 

hugleikið að sjá hvort rannsóknin myndi leiða í ljós einhver tengsl við umhverfi og 

upplifun eða skynjun nemenda. Tónleikarnir fóru fram á tveimur ólíkum stöðum, annars 

vegar í garði í Kópavogi og hins vegar úti í Gálgahrauni í Garðabæ. Niðurstöður svara 

nemenda gáfu til kynna að umhverfið hefði áhrif. Það þarf þó að huga að ýmsu þegar 

staðsetning er valin. Mikilvægt er að hafa afmarkað svæði og að hljóðvist sé góð. Hávaði 

við tónleikastað í Kópavogi virtist trufla mun meira en gert var ráð fyrir.  Náttúrufegurð og 

ró sem var í Gálgahrauni hafði mikil áhrif á flytjanda/söngkonuna og umhverfið var 
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fallegra og tók betur utan um nemendur. Ánamaðkar og geitungar höfðu einnig mjög 

truflandi áhrif í Kópavogi. Áhugi nokkura stráka á ánamöðkunum gerði það að verkum að 

þeir voru alls ekki að fylgjast með og höfðu frekar truflandi áhrif á hina. Geitungarnir 

höfðu sömuleiðis neikvæð áhrif á nokkrar stúlkur. Það að vera úti virtist vera jákvætt, þó 

að einstaka nemandi kvartaði um kulda. Nokkrir nefndu einmitt náttúru sem jákvæðan þátt.  

Hér eru nokkur svör varðandi umhverfi: 

Neikvæð: 

•  „Að það var kalt“ (11 ára strákur í Kársnesskóla). 

• „Það voru geitungar og strákarnir voru að trufla“ (11 ára stelpa í Kársnesskóla). 

• „Að sitja í bleytu“ (11. ára stelpa í Sjálandsskóla). 

• „Rigningin“ (11. ára stelpa í Sjálandsskóla). 

 

Jákvæð: 

• „ Mosa og hrauni“ (11. ára strákur í Sjálandsskóla). 

• „Það voru strá“ (11 ára stelpa í Sjálandsskóla). 

• „Flott umhverfi“ (11 ára stelpa í Sjálandsskóla.). 

• „Ég tók eftir fuglum (11 ára stelpa í Kársnesskóla). 

Eins og kemur fram í rannsókn Liina Unt (2008) um áhrif viðburða í náttúrulegu umhverfi 

á minni, eru leiddar líkur að því að umhverfi og þá sértstakelgea náttúrleg umhverfi hafi 

jákvæð áhrif á minni og skynjun áhorfenda. Kennarar voru allir sammála um gildi þess að 

viðburðurinn væri fyrir utan skóla og úti.   

 

Mynd 5.2. Svör við nemenda við spurningum 
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5.2. Starfshættir og gildismat söngkonunnar 

Þessi liður rannsóknarinnar snýr að eigin starfsháttum við undirbúning tónleikanna sem og 

öllu ferlinu. Að rýna í eigin starfshætti felur einnig í sér að meta og endurmeta eigið 

gildismat og viðhorf. Við greiningu dagbókar um upplifun, hugrenningar og flæði í ferlinu 

komu fram eftirfarandi þemu: 

• Viðhorf  og lærdómur  

• Tekist á við tónleika 

• Áskoranir 

• Listakonan Anna  

Viðhorf  

Eitt af grunnviðhorfum mínum til tónlistar og tónlistarflutnings eru þau að allir eigi að hafa 

aðgang að þeim, sem og öðrum listum og listgjörningum. Tengsl við áhorfendur eru 

mikilvæg fyrir mig, umhverfi hefur einnig mikið að segja og ég tel að þegar ég syng á 

tónleikum þá samlagist ég umhverfinu og áheyrendum og verði eitt með þeim. Ég skynja 

hvernig fólki líður og er mjög meðvituð um umhverfi mitt og hvað er að gerast. Þessu má 

líkja við hugmyndum Berleant (2002)  um samrunna listar og umhverfis því erfitt sé að 

aðgreina listina frá umhverfinu og einstaklingum í umhverfinu. Gögnin styðja mikilvægi 

umhverfis fyrir mig og að það hafi góð áhrif á mig. Ef ég skoða færslu í dagbók september 

2019 hef ég skrifað: „ Ég söng tónleika í Stykkishólmskirkju [...] mér fannst umhverfið 

ekki gott, kirkjan var jú fín en það hafði verið ýtt til bekkjum til að koma okkur fyrir við 

orgelið og mér leið eins og við værum í geymslu eða bílskúrnum!! [...] Ég fór heim með 

súrt bragð í munninum...“ (Dagbók AJ, 3. september 2019). 

Það er athyglisvert að skoða sig sjálfa. Það gefur nýja sýn og viðhorf og hugmyndir koma 

betur í ljós.  Þær niðurstöður sem komu fram úr mínum skrifum  og varða viðhorf eru 

mótsagnakennd.  Annars vegar hef ég haft ofurtrú á verkefninu og fundist þjóðlögin og 

sögurnar fjársjóður sem þarf að miðla sem víðast. Á sama tíma hef ég haft mismikla trú á 

sjálfri mér, orðið vör við að ég tala eða hugsa mig niður ef hægt er að orða svo. Þetta geta 

verið lúmskar setningar, hugsanir. Til dæmis tók ég eftir því þegar ég skoðaði upptökur af 

tónleikunum og var að útskýra fyrir börnunum að dansinn væri svo léttur að „Jafnvel ég 

gæti lært hann“! Er ég að gefa til kynna að ég sé svo vitlaus? Einnig þegar nær dró 

tónleikunum, missti ég trú á mér og verkefni mínu og dró í efa dómgreind mína;  „ Ég hef 

sífelldar efasemdir um verkefnið... er alltaf að reyna að peppa mig. ...eins og ég sé 

fyrirfram búin að dæma mig.“ (Dagbók AJ, 22. september 2019).  
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Annað sem ég kem auga á þegar ég skoða upptökur af mér er ákveðin tilhneiging hjá mér 

til að vilja yfirgefa mig, flýja af hólmi, hverfa. Þetta getur lýst sér í því að ég tala hratt, gef 

mér ekki tíma, gríp fram í fyrir fólki. Á erfitt með að standa undir lófaklappi, er óróleg og á 

hreyfingu. Þetta getur líka lýst sér í því að ég er sein til verks, undirbý mig ekki sem skyldi, 

æfi ekki nægilega eða annað sem kemur í veg fyrir að árangur verði eins og best verður á 

kosið. Það er gott að gera sér grein fyrir þessu, fyrsta skrefið í rétta átt. Dagbókin gaf þetta 

einnig til kynna til dæmis með lýsingum af því þegar ég var of sein, kunni ekki á þau 

verkfæri sem ég var með, eða hafði láðst að æfa mig nægilega á þau. Stundum kom 

eitthvað óvænt upp á sem ég réði ekki við, en það er athyglisvert að skoða þetta mynstur.  

Það er vert að það komi fram að ég hef samt nokkra trú á eigin getu og veit nokkuð vel 

hverjir mínir styrkleikar eru og þekki ágætlega mína veikleika.   

Við þessa skoðun hef ég einnig séð tvö atriði sem gera mér gott. Annars vegar að eiga 

samtal við aðra um mín hugðarefni.  Það hleypir kappi í kinn, getur vakið kulnaða elda og 

gefið nýja sýn á hluti og hugmyndir. Það hefur í raun komið mér á óvart hvað samtalið 

hefur mikið að segja. Hins vegar er það að koma orðum að hlutum. Geta sett hugmyndir í 

orð og þar með myndgerð þær og gert þær áþreifanlegri. Komið hugmynd út úr heilanum 

og á blað. Ég hef einnig lært að formgera sumt að því sem ég kann en var í óreiðu í höfðinu 

sem óljós þekking. Það er valdeflandi að ná utan um þekkingu og hugsanir.  

Tekist á við tónleika  

Til að meta og þróa tónleikana nýtti ég mér spíral Stringer’s. Þá er tilfelli tekið og skoðað, 

athugað hvað má betur fara og það lagfært og gert aftur, gjarnan endurtekið nokkrum 

sinnum. Þetta verður eins konar spírall þangað til endanleg niðurstaða er fenginn (Stringer, 

Cristensen og Baldwin, 2010).  Í þessu tilfelli voru fjögur tilfelli og því þrjár 

endurtekningar.   

Ég flokkaði þetta í fjóra flokka. Hverju var breytt, hvað hefði mátt betur fara, hvað lærði ég 

um mig og hvað tókst vel til.  Ég hef sett það upp í þessa töflu hér til glöggvunar á 

niðurstöðunum.  

 

Senn verandi út og 

inni 

Hvað breyttist? Hvað mátti betur fara? Hvað lærði ég um 

mig? 

Hvað tókst vel? 

 

 

 Aðstoðamanneskja 

mikilvæg. Myndavélar 

Ég er á síðustu stundu. 

Hefði þurft aðstoð. 

Dansinn. 
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Tónleikar Álfur  
truflandi. Kennari hugsa 

betur um nemendur. Of 

mikill hávaði. Allt á að vera 

tilbúið. Bregðast betur við 

ormum og vespum. E.t.v. 

tengt við efnið.  Allt tilbúið.  

Vera betur undirbúin. 

Afmarkaðra efni. 

Kunna betur á tæki. 

Tala mig niður.  

Náði yfirleitt athygli. 

Sögurnar fönguðu 

athygli, jafnvel undrun. 

Tenging við lífið.  

Tónleikar 

Gálgahraun 

Hætti við Lilju. Tónleikar 

byrjaði þegar nemendur komu. 

Lét kennara taka leynd af 

tónleikunum. Setti Fagurt er í 

Fjörðum á undan dansi. Bætti 

við lögum. Virk hlustun í 

Einsetumaður einu sinni 

Var smá sein. Mikill 

óróleiki í þremur drengjum. 

Myndavél truflaði. Gefa mér 

lengri tíma á milli atriða og 

til að útskýra betur hvað við 

værum að fara að gera. Vera 

með skýra áætlun. Gott að 

hafa lista yfir allt.  

Náttúran gerir mikið 

fyrir mig. Ég var 

afslappaðri. Svolítið 

samt að flýja. Tala 

niður til mín 

ómeðvitað. Á erfitt 

með að taka meðbyr. 

Ekki er allt sem sýnist.  

Öruggari. Umhverfið mjög 

fallegt, tók vel utan um 

viðburð. Kennari passaði 

vel hópinn. Dansinn. Fleiri 

lög. „Meiddir þú þig í 

bakinu þegar þú dast niður 

af himnumÖ“ (11.ára 

strákur úr Sjálandsskóla). 

Minna á hreyfingu. Teng. 

við lífið.  

Tónleikar Gálgahraun Notaði vindhörpu í stað þess að 

syngja í byrjun.  Börn gengu inn 

í þögn. Las ljóð.  

Nemendur svolítið seinir. 

Hljómasöngur gekk illa. 

Betra að hafa aðstoð. Mosi 

blautur og margir 

rassblautir. 

Þakklát fyrir svona stund. 

Stolt af mér. Velgengni 

getur slegið mig út af 

laginu. Ég er með fallega 

opna tjaningu   

Dansinn, börn glöð. Opin 

faðmur, falleg tjáning. 

Tónleikarnir almennt. 

Börn áhugasöm, 

sérstaklega vegna 

persónulegra sagna. 

Tónleikar 

Álfur 

Fleiri nemendur (50). Byrjaði á 

Blástjörnu-sama tóntegund og 

vindharpan. Afmarka sviðið. 

Faldi myndavél.  

Tæknin. Vöntun á aðstoð. 

Skýrt plan. Enn á hreyfingu. 

Hávaði. Kunna vel.  

Ég varð hissa hvað allt 

gekk vel. Að ég er með 

flott verkefni og tilbúin að 

læra. Sífellt að læra. Enn 

of mikið í blöðum. Þarf 

strangari ramma  

Mætti tímanlega. Tenging 

við lífið. Dansinn „þetta 

var frábært“ Fimmundar-

hljómur. Kennarar virkari. 

Börn áhugasöm. Tókst 

mjög vel. 

 

Það var mjög áhrifaríkt að skoða markvisst viðburðinn og fara kerfisbundið í gengum hvað 

mætti betur fara og hvað var gott.  Það gaf mér færi á að breyta sem yfirleitt var til bóta.  

Einnig var tækifæri fólgið í því að skoða sjálfan sig með opnum huga og með það fyrir 

augum að koma auga á mynstur, það sem vel var gert og það sem betur mætti fara. Ég 

lærði mikið af því að skoða skrá niður og skoða tilvikin og mig sjálfa. Aðferð Stringer´s 

gerði sannarlega gagn. Það var greinileg þróun í viðburðinum og ég varð öruggari með 

hverju skiptinu og ég tel að viðburðurinn hafi orðið betri með þeim breytingum sem voru 

gerðar. Ferlið hjálpaði mér að koma í orð hugsunum, viðhorfum og atburðum og ég á 

auðveldara að koma auga á það sem vel er gert og það sem betur má fara og það sem ég 

kann.  

Áskoranir  

Niðurstöður skoðunnar minnar í tengslum við þetta vekefni, hafa hjálpað mér að koma 

auga á það sem betur má fara og þær áskoranir sem ég stend frammi fyrir. Ég reyni að líta 

á það sem tækifæri og möguleika til að vaxa og eflast. Ég hef tækifæri til að bæta skipulag 
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og vinnubrögð. Það veitir mér stuðning og öryggi. Afmarka efni vel og einfalda. Einnig get 

ég aukið það að eiga samtal við aðra um hugðarefni mín. Það gefur mér öryggi, kraft, 

eykur þekkingur og virkar hvetjandi. Ég má hlúa betur að sjálfri mér, gefa mér stuðning og 

blíðu, umburðalyndi og trú.  

Söngkonan Anna 

Það sem ég helst lærði á ferlinu var, að það er mikilvægt að afmarka efnið vel og setja sér 

skýr markmið.  Einnig að hafa gott skipulag á hlutunum og sýna minni vinnu meiri 

virðingu, en það tel ég að myndi bæta vinnubrögð og frágang og efla sjálfsmynd mína, 

vera valdeflandi. Það myndi auka öryggi mitt í lífi og verkefnum og sem söngkona.  Ég 

þarf að standa betur með sjálfri mér, hafa trú á mér og styðja við mig með ákveðinni 

hvatningu. Hvatningu sem niðurstöður sýna að ég get fengið ríkulega í samtali við annað 

fólk, eins og sjá má á dagbókarskrifum eftir tíma í Málstofu í nóvember 2019; 

„Skemmtilegt að finna neistann þegar ég hitti fólk í sömu sporum.  Ég finn aftur eldinn 

fyrir fræðimennskunni og því sem ég hef verið að gera...“ (Dagbók AJ, 8. nóvember 2019).  

Þessi skrif sýna, að ég nýt þess að eiga samtal við annað fólk um mín hugaðarefni.  Því  

mætti koma í kring, með því að skipuleggja reglulega fundi eða spjall með þeim sem mér 

finnst veita mér innblástur og eru til þess fallnir að hafa jákvæð áhrif á mig og mín 

verkefni.   

Annað sem niðurstöður hafa leitt í ljós er að mér finnst mikilvægt að tónlist, hvaða nöfnun 

maður nefnir hana, og í raun öll list, sé aðgenginleg fyrir alla, en þó ekki á kostnað gæða. 

Þar er ég ósammála tónlistargagnrýnandanum Jónasi Sen, sem gagnrýndi í Fréttablaðinu, 

hljómdiskinn Var, sem undirrituð gaf út árið 2014. Hann inniheldur íslensk þjóðlög sungin 

án meðleiks. og var hljóðritaður í lýsistanki í Djúpavík og Akranesvita, til að leitast við að 

fanga sérstaka hljómmynd. Hann sagði:  

Þetta er góð hugmynd en hún heppnast þó ekki alveg. Ef þjóðlög eiga að hljóma 

ekta verða þau líka að vera sungin þannig. Anna er skólaður sópran, hún er 

hreinlega of góð söngkona til að þjóðlög, sem langoftast eru illa sungin, komi út á 

sannfærandi hátt. Það er of mikill óperubragur á lögunum.  Auðvitað er ekkert að 

því að syngja þjóðlög vel. En þá verður umgjörðin að vera í stíl. Söngurinn 

þarfnast fallegs meðleiks og þægilegrar endurómunar... 

 (Jónas Sen, 2014). 
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Þó að gagnrýnandinn hrósi söngnum, gætir að mínu mati nokkura fordóma. Hann setur 

samasemmerki á milli ákveðinnar framsetningar á tónlist og lélegs flutnings. Þar er ég ekki 

sammála, og finnst það í raun lýsa fordómum hans um þjóðlögin á sama tíma og hann 

upphefur ákveðna framsetningu.   

Einnig hefur rannsóknin leitt í ljós að söngkonan Anna er eldri en tvævetra, hún er dugleg 

og ósérhlífin og hefur skýra sýn á sína list. Henni finnst mikilvægt að ná góð tengslum við 

áheyrendur og það umhverfi sem hún vinnur í. Hún er frjó í hugsun, og er á réttri leið að 

læra að meta kosti sína og koma auga á galla til að fá tækifæri til úrbóta. Hún virðist eiga 

svolítið erfitt með að mæta góðum móttökum og hrósi, en það stendur allt til bóta. 

Samantekt 

Orðið þjóðararfur hefur víða merkingu og getur átt við um söng, samsöng, fimmundarsöng, 

dans, þjóðlög, þjóðvísur, siði, sögur og svo mætti lengi telja.  Snert var á flestum þessara 

þátta á tónleikunum og benda niðurstöður til þess að þeir hafi styrkt hver annan.  

Líf, list og og nám er eitt af meginþemum, sem komu í ljós við greiningu gagna varðandi 

tónleikana.  Það er víðfeðmt en hefur þó skýra tengingu við aðalrannsóknarspurninguna: 

Eru tónleikar á sérstökum stöðum, með íslenskum þjóðlögum í bland við sögufrásagnir, 

góð leið til að miðla þjóðararfi?  

Niðurstöður frá svörum nemenda gefa til kynna að svo sé.  Niðurstöður bentu til þess að sú 

miðlun í heild, sem átti sér stað á tónleikunum, hafi höfðað til flestra og haft jákvæð áhrif á 

nemendur.  Hér eru dæmi um svör þegar nemendur voru spurðir hvort það hefði verið 

gaman á tónleikunum? „Ágætt. Ég er ekki mikið fyrir óperu en samt ágætt“ (11 ára stelpa 

úr Kársnesskóla). og „Já, því náttúra“ (11 ára strákur úr Sjálandsskóla).  Það er auðvitað 

erfitt að ná til allra og í raun varla hægt að gera kröfu um það, þar sem nemendur eru ólíkir 

að upplagi og bakgrunni. Það var ljóst að ekki allir skemmtu sér, en eftirfarandi svör eru 

við sömu spurningu: „Nei. Út af því ég hata svona tónlist“ (11 ára strákur úr 

Kársnesskóla). og   „Nei. Út af því að það var svo skrítið“ (11 ára Stelpa úr Sjálandsskóla) 

Það var auðséð, að mismunandi þættir viðburðarins höfðuðu til þeirra, sem telja má 

jákvætt, því það gefur til kynna að gætt hafi fjölbreytni.  Ótvíræð svör við því hvort 

nemendur hafi lært eitthvað formlega um þjóðlög eða lífið í gamla-daga fengust ekki. Það 

voru samt þó nokkrir sem sögðust hafa lært eitthvað, sem þeir ekki kunnu fyrir. Ef til vill 

hefur rannsakandi verið upptekinn af náminu og þekkingunni, sem ætlað var að komast til 

skila og þá kannski á kostnað listarinnar. Ætlað að hafa of mikið gagn af listinni (Ólafur 
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Páll Jónsson, 2010). Í niðurstöðum kemur þó ótvírætt fram að margir nemendur skynjuðu 

fegurð og voru jákvæðir og sáu listina í viðburðinum. Gefum þeim orðið: 

„Vegna þess að þetta voru mjög góðir tónleikar“ (11 ára strákur í Sjálandsskóla). 

„Hún var í fallegum bláum kjól“ (11 ára stelpa í Kársnesskóla). 

„Af því að allt var gaman“ (11 ára stelpa í Kársnesskóla). 

„Þegar þú söngst áfram án þess að anda“ (11 ára stelpa í Sjálandsskóla). 

Þegar ég horfi til verkefnisins Senn verandi úti og inni í heild, tel ég að það hafi tekist með 

ágætum. Niðurstöður úr spurningum kennara og nemenda, styðja þá skoðun mína. Heilt 

yfir voru krakkarnir jákvæðir. Það voru nokkur atriði í upphafi tónleikanna, sem ef til vill 

gátu hafa lagt línurnar fyrir suma og voru til þess fallnar að kynda undir neikvæðum 

viðhorfum. Má þar nefna að fyrsti hópurinn hafði óljósar væntingar til þess að þau væru að 

fara að kaupa ís og nokkrir urðu fyrir miklum vonbrigðum og létu það óspart í ljós. Einnig 

voru geitungar að hrella nokkra og skemmdu svolítið fyrir. Ég fékk líka stundum á 

tilfinninguna að krakkarnir vissu ekki hvernig þau ættu að vera, þau voru vandræðaleg. En 

margir voru mjög jákvæðir og dansinn gerðu mikla lukku. Þau voru forvitin og spurðu 

margs. Kennararnir voru allir mjög jákvæðir í garð verkefnisins og fannst það vel heppnað, 

og þeim fundust börnin upp til hópa mjög jákvæð og áhugasöm.  „Mér fannst takast vel til, 

þetta var fallegur söngur og lifandi frásagnir“ (Kennari (E)). og „Mér fannst umgjörð 

tónleikanna mjög skemmtilegt, þ.e. úti í hrauni að hlusta á þjoðlög. Það passaði mjög vel 

og hafði jákvæð áhrif á flesta krakkana“ (Kennari (L)). 

 

Þær niðurstöður, sem komu í ljós þegar tilvikið var skoðað með aðferðum 

starfendarannsóknar, gáfu einnig til kynna, að þeir vankantar sem komu fram á tónleikum, 

og voru teknir til athugunar, með það fyrir augum að bæta næstu tónleika, styrktu 

verkefnið og urðu til þess að það varð alltaf betra og betra.  Einnig gáfu gögnin til kynna 

svipaða þróun hjá mér sem söngkonu og í minni fræðavinnu. Með því að koma auga á 

vankanta og það sem betur mætti fara gat ég og get enn, fengið hugmyndir til að bæta mig 

og fundið verkferla til að bæta starfshætti.  Það getur svo verið valdeflandi aukið vellíðun  

og framfarir.    

Það sem ég lærði einnig af ferlinu er að leitast við að vera jákvæð í viðhorfi til mín og 

annara og líta á hið óvænta sem tækifæri. Njóta stundarinnar og standa með sjálfri mér.  
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6. Umræður og Lokaorð  

6.1. Umræða 

Mér finnst stundum að í æsku minni hafi ég farið á mis við margt tengt listum. Það tengi ég 

við bakgrunn foreldra minna, brauðstrit og skort og fábreytni sem þau voru alin upp við.  

Mér er mjög minnisstætt þegar ég sem unglingur, var á ferð í bíl með pabba í Reykjavik. 

Ég sá Snæfellsjökul í sólarlaginu og í hrifningu minni benti ég pabba á undrið. Þá sagði 

hann nokkuð, sem mér finnst kjarna það sem ég nefndi að ofan: „Mér hafa aldrei þótt fjöll 

neitt falleg“. Pabbi hafði samt tengingu við náttúruna, hún var bara ekki sú sama og mín. 

Ef til vill birtist tenging hans frekar í því sem náttúran gat gefið; mat og öðru þess háttar. 

Auðvelt er að ímyndað sér að svangur drengur hafi hugsað meira um mat en fegurð 

fjallanna. Pabbi hafði unun af því að rækta, bæði matjurtir og tré, og ef til vill má tengja 

viðhorf hans til fegurðar fjalla við fátækt og þann skort sem hann ólst upp við. Foreldrar 

mínir kenndu mér þó að rata um landið mitt, þau kenndu mér staðarheiti, fjallaheiti og 

annað sem gerði mig meðvitaða um íslenska staðhætti og umhverfi mitt. Þetta finnst mér 

ákaflega mikilvægt. Að meta listir og að meta náttúru sem lifandi afl í lífinu, er að mínu 

mati ómissandi fyrir mannssálina og gleðina, og einnig afkomu manns. 

Listin getur aukið skilning okkar og dýpkað sýn okkar á heiminn og fyrirbæri í honum. 

Sem dæmi má taka að með því að hlýða á margvíslega tónlist getum við lært að meta og 

koma auga á mynstur, áherslur, áferð og annað sem tengist henni. Við förum að greina á 

milli þess sem okkur líkar og þess sem okkur líkar ekki. Það síðarnefnda er ekki síður 

mikilvægt. Við verðum næmari á listina. Við verðum ekki bara næmari á listina heldur 

einnig á umhverfi okkar og náttúru (Guðmundur Finnbogason, 1994; Andri Snær 

Magnason, 2018).  

Rótfestan 

Í þessari rannsókn hefur verið leitast við að varpa ljósi á mikilvægi meðvitundar 

einstaklinga um bakgrunn sinn og umhverfi, og skoða hvernig við upplifum hluti 

(umhverfi og skynjun) og hvaða áhrif upplifunin hefur á einstaklinginn. Rætt hefur verið 

um mikilvægi menningararfs og hvernig áhrifa hans gætir í lífi einstaklingsins.  

Ég hef sjálf upplifað sorg sem var ekki mín, þegar ég fór að legstað föðurömmu minnar, 

sem eignaðist 14 börn, en missti fjögur. Hún var dáin þegar ég fæddist svo ég sá hana 

aldrei. Þegar ég, fullorðin kona, kom í fyrsta sinn að leiði ömmu minnar, þá helltist yfir 

mig harmur og ég fann sorg ömmu hellast yfir mig og ég gat mig vart hrært. Mér þótti 
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þetta svo sérstakt, ég hafði jú aldrei hitt ömmu, pabbi mjög lítið talað um sín uppvaxtarár, 

en samt var líf mitt markað af þeim. Það var einnig markað af barningi móðurömmu 

minnar, sem einungis átti eitt barn, var fátæk einstæð móðir og þurfti að beita hyggjuviti til 

að afla sér og barni sínu viðurværis,.   

Þannig getur verið ótrúlegt hvernig líf forfeðra okkar markar spor í líf okkar sjálfra. Það er 

ef til vill sá hvati, sem hefur gefið mér þá tiltrú, að íslensku þjóðlögin veiti okkur innsýn 

inn í líf forfeðra okkar, innsýn sem gæti gefið okkur forsendur til að skilja okkur sjálf 

svolítið betur. Ef til vill finnst mörgum þeir vera ósnortnir af lífi foreldra, forfeðra og -

mæðra. En ég tel að þessu sé þveröfugt farið, við séum einstaklingar, mótaðir úr því lífi og 

umhverfi sem þau lifðu.  

Við erum fljót að gleyma, en tenging við fortíðina mikilvæg. Síðustu hundrað ár hafa orðið 

hraðar breytingar, svo miklu hraðari en næstu árhundruð á undan, og hætta á að við týnum 

okkur í hraðanum. Börn sem lifa í dag, geta ekki gert sér í hugarlund líf án síma eða tölvu. 

Þegar ég var ung, var sími munaður og hann var fastur við vegginn. Þá átti ég ein föt til 

skiptanna og svo spariföt. Það var ein útvarpsrás og ein sjónvarpsstöð. Ég, ungmennið, 

heyrði helst dægurtónlist í Lögum unga fólksins sem var á dagskrá á mánudagskvöldum í 

um það bil klukkustund og  Óskalögum sjúklinga sem var útvarpað á laugardagsmorgnum. 

Í dag er hins vegar hægt að nálgast alla heimsins tónlist á nokkrum sekúndum t.d. í gegnum 

streymisþjónustu Spotify . Á aðeins 40 árum hafa miklar breytingar orðið, frá fábreytni til 

ofgnóttar.  

Í bókinni Um tímann og vatnið segir Andri Snær Magnason (2019, bls.147) svo frá: 

„Tíminn líður, hlutir gleymast og næsta kynslóð tapar minningum ef gleymist að spyrja, 

skrifa eða hljóðrita.“ Svipaðar hugleiðingar voru í Landanum, 10. maí síðastliðinn, en þar 

var rædd hættan á því, að við værum að tapa minningum um fortíðina á þessum stafrænu 

tímum. Við værum hætt að prenta út myndir og varðveita minningar, því þær færu allar í 

stafræn ský, lykla, eða harða diska og hætta væri á að þar týndust þær (Kristín Þóra 

Kjartansdóttir, 2020).  

Andri Snær (2019) nefnir einnig í bókinni Um tímann og vatnið, að stærstu öfl jarðar hafi 

yfirgefið jarðsögulegan hraða og breytist á mannlegum skala. Þó að hann sé hér að tengja 

þessar breytingar við náttúruhamfarir og hlýnun jarðar, þá má halda því fram að 

sambærilegar breytingar séu að verða á samfélagi manna. Það er svo mikið að gerast hjá 

okkur og svo hratt, að við höfum vart undan að skilja tæknina sem við erum að kljást við í 

dag, þegar ný tækni tekur völdin. Í þessu samhengi ræðir Valdimar Tr. Hafstein (2006) um 
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menningararf, og útskýrir að orðið menningararfur sé nýtt í tungumálinu. Honum finnst 

orðið mjög gildishlaðið, það beri í sér þær hugmyndir, að afmarka fortíðina og þar með 

forna menningu, sem eitthvað sem var og er í raun óbreytanlegt. Þetta gefur vísbendingu 

um rof milli fortíðar og nútíðar, að við höfum tilhneigingu til að vilja skilgreina okkur frá 

fortíðinni. Í stað þess að við lifum áfram í þeim menningarheimi sem var, þá viljum við 

varðveita hann, nánast eins og gamalt húsgagn sem ekki má hrófla við.  Þetta finnst honum 

miður og myndi fremur kjósa að menningin væri samofin og síbreytileg, með skapandi 

samspili við aðra strauma í samtímanum. Þarna nefnir hann eins og Andri Snær það rof 

sem hefur átt sér stað síðustu 100 ár. Við erum komin á fleygiferð langt frá rótum okkar og 

teljum okkur ekkert eiga sameiginlegt með fortíðinni sem var dökk og dimm og köld. Við 

erum búin að gleyma því að ömmur og afar þurftu að strita fyrir mat sínum sem þó dugði 

ekki alltaf til. Einnig lágu í valnum margir vegna sjúkdóma og pesta og má glöggt sjá það 

núna á tímum covid-19, að heimurinn hefur gleymt. Þrátt fyrir gríðarlegar tækniframfarir 

stöndum við berskjölduð gagnvart hamförum sem þessum. 

Að þessu sögðu langar mig að ítreka mikilvægi þess að missa ekki sjónar af reynslu og 

menningu þeirra sem á undan komu. Að missa ekki sjónar á því umhverfi og þeim 

menningarheimi sem við erum sprottin úr. Við það skapast sú hætta að sjálfsmynd 

einstaklingsins bíði hnekki.  Í greinni Geðheilbrigði ungs fólks á Íslandi fer hrakandi, er 

bent á að vísbendingar séu um að geðheilsu ungmenna fari hrakandi og að þunglyndi og 

kvíði hafi aukist (Sigrún Daníelsdóttir, Védís Helga Eiríksdóttir og Salbjörg Bjarnadóttir, 

2017). Gæti brotin sjálfsmynd og vöntun á tenglsum við fortíð geti verið þar hluti vandans?  

Hið gamla og nýja 

Hugmyndir Vygotsky um þýðingu og mikilvægi þess, að við séum háð því umhverfi og 

þeim menningararfi sem við sprettum úr, er góður stuðningur við verkefnið Senn verandi 

úti og inni (Aubrey og Riley, 2016).  Penna (2018) sem er doktor í kennslufræðum með 

áherslu á menningararf, telur mikilvægt, að efni tengt menningararfi sé kennt í skólum. Það 

bæti skilning á umhverfinu og sjálfsmynd nemenda. Hún nefnir einnig, að ef einstaklingar 

eru meðvitaðir um eigin menningu og umhverfi, hafi þeir ríkari skyldur til að varðveita það 

og hlúa að því. Þeir verði meðvitaðri um sinn stað í heiminum og taki þar af leiðandi 

frekari ábyrgð á umhverfi sínu (ENCATC Research Award, e.d.). Andri Snær Magnason 

(2019, bls. 5), vitnar í  Guðmund Pál Ólafsson náttúrufræðing, rithöfund og ljósmyndara í 

bókinni Um tímann og vatnið; „Þú verndar aðeins það sem þú elskar, þú elskar aðeins það 

sem þú þekkir. Þú þekkir aðeins það sem þér er kennt.“   
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Þau orð leiða hugann að því, hvort krakkarnir vilji eða hafi áhuga á að læra um 

menningararf okkar eða forna siði, ljóð, lög og annað sem við eigum sem íbúar hér á landi?  

Það vita þau eða ég ekki, fyrr en þau hafa verið kynnt fyrir efninu. Það er engin leið að 

kunna að meta eitthvað (eða kunna ekki að meta eitthvað), sem maður veit ekki að er til. 

Ég þekki af eigin raun að ég leita í það sem ég þekki ef ég á að velja sjálf og stundum hefur 

mig rekið í rogastans, það gerist bara nokkuð oft, þegar ég er kynnt fyrir einhverju sem ég 

vissi bara alls ekki að væri til. 

Í grein sinni Singing Places and Identities in Highland Bolivia nefnir Thomas Solomon 

(2000) að það sé náið samband á milli tónlistar, staðar og sjálfsmyndar. Í greininni skoðar 

Solomon gögn úr rannsókn frá 1993 á Chayantaka svæðinu í norðaustur-Andesfjöllum í 

Boliviu. Þar er skoðuð sú hefð að á uppskeruhátíð á haustin fara ógift ungmenni í hópum 

(litlum hljómsveitum) til nágrannaþorpa og syngja og spila fyrir íbúa þeirra. Þetta er liður í 

að kynnast verðandi maka. Í söngvum þeirra lýsa þeir þorpunum sínum og staðarháttum 

nærri þeim og í raun ályktar Solomon að söngvarnir lýsi ekki bara umhverfinu heldur 

einnig samfélaginu og lífi íbúanna í leik og starfi (Solomon, 2000).  

Þessi sýn á þessa söngmenningu finnst mér setja flutning íslensku þjóðlaganna í alveg 

sérstakt samhengi.  Það styrkir mig í þeirri trú að það að þekkja sinn þjóðlagaarf tengi 

manneskjuna betur rótum sínum og hjálp henni að skilja heiminn og sína stöðu í honum.  

Það má einnig ætla, að þekking okkar á  þjóðararfi annara þjóða auki skilning á hegðun og 

persónum þeirrar þjóðar, sem um leið eykur skilning og umburðarlyndi (Cultural 

Awareness, 2019).   

Listir og reynsla  

Listir og fegurðarsjónarmið eru oft það sem fyrst hverfur þegar verið er að spara, það er 

því miður staðreynd. Þó er það svo, að listir og það sem manni þykir fallegt, glæðir lífíð og 

eykur geði og ánægju.  Fagurferði og listir auðvelda okkur að takast á við erfiðleika og 

dagsins amstur og lyfta okkur upp úr aðstæðum, sem geta verið erfiðar. Það er mín skoðun 

að það eigi að halda í listir og fagurferði eins lengi og kostur er. Almenningi eigi að gefast 

kostur á að sjá listgjörninga og listaverk með eigin augum og nemendur hafi kost á, í 

skólastarfi, að komast í snertingu við listir og fagurferði.  Stundum eru þessir þættir kveikja 

að áhuga barna og geta stutt við nám þeirra. Þessi þættir fall að kenningum Dewey (2000), 

þar sem ein af grunnstoðum hugmynda hans um nám, er reynslan, en einnig að tengja 

námsefnið við raunheim nemenda og eins og Vygotsky (Aubrey og Riley, 2016)  telur 

Dewey tengsl við umhverfi og menningararf, mjög mikilvæg.  Ef hægt er að sýna fram á, 
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að notkun lista í kennslu bæti nám nemenda, verður ef til vill hægt að nýta listir meira í 

kennslu í framtíðinni.   

Þá er ég komin aftur að því, hvað rak mig af stað í þessa rannsókn og ýtti undir ástríðu 

mína gagnvart þjóðararfinum.  Það var að öllum líkindum sú reynsla mín, að finnast ég 

hafa alist upp án mikils menningarlegs fróðleiks og sú löngun mín að læra meira um 

þjóðararf, menningu og fólk og miðla því áfram.  Ekki síst sú skoðun mín að það sé 

hverjum manni hollt að kunna skil á því umhverfi sem hann er sprottinn úr, svo hann hafi 

styrka stoð að standa á í okkar hraða þjóðfélagi og stóra heimssamfélagi, þó ekki væri 

nema til að skilja sig og aðra.  

Ef til vill er hægt að þróa verkefnið áfram og sníða að skólakerfinu. Það væri hægt í kjölfar 

tónleikanna að vinna frekar með lögin, til dæmis með því að búa til lítinn söngleik úr þeim, 

segja sögu. Þar sé ég fyrir mér að börnin gætu átt stóran hlut í ferlinu og ef til vill væri 

hægt að tengja það við aðrar greinar í skólanum. 

6.2. Lokaorð 

Við lifum á skrítnum tímum. Fólksfjöldi hefur aldrei verið meiri, og við sjáum öfgar í 

veðurfari og stjórnmálum. Umhvefismál og umhverfisvitund hafa verið fyrirferðamikil í 

umræðu síðustu mánaða, enda brýn ástæða til.  Við tökumst á við nýja heimsmynd, nýjar 

áskoranir og ný tækifæri. 

Það er í sköpuninni sem nýjar leiðir til lifa af uppgötvast. Stundum er hægt að skapa 

eitthvað sem breytir skorti í auðlegð, og oft er það svo að uppfinningar verða helst við áföll 

eða stórar áskoranir sem fólk stendur frammi fyrir. Slík áskorun er til dæmis að vera 

söngkona á Íslandi, þar sem tækifæri eru fá og kökunni stundum misskipt. Eða eins og ég 

nefndi í byrjun að heimurinn stendur frammi fyrir heilsuógn og er settur í sóttkví. Þá er það 

sköpunarkrafturinn sem knýr okkur áfram til að finna nýjar lausnir.  

Þegar þetta er skrifað sér ekki enn fyrir endann á baráttunni við heimsfaraldurinn Covid-

19. Mjög óvenjulegar aðstæður hafa skapast, sem leiða berlega í ljós mikilvægi tónlistar og 

þörfina fyrir hana. Þetta má sjá á fjölda streymistónleika, á facebook-síðunni syngjum 

veiruna burtu, og einnig í hinum ýmsu námskeiðum og smáviðburðum tengdum tónlist, 

sem streymt er opið á samfélagsmiðlum. Sjónvarpið og útvarpið hafa verið með tónleika í 

beinni útsendingu og aðrir menningarlegir þættir, svo sem leikrit og upplestur á ljóðum 

hafa tekið mun meira pláss en áður,. Listamenn um heim allan keppast við að streyma list 

sinni til allra sem vilja á hlýða og horfa.  Það er óhjákvæmlegt að velta fyrir sér, af hverju 
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slík menningarmiðlun er ekki meiri í eðlilegu árferði. Hefur alþýða okkar nægilegt aðgengi 

að listum, eða eru þær munaðarvarningur þeirra sem meira eiga undir sér? Er ef til vill 

æskilegt að listamenn fái fjármagn frá hinu opinbera í meira mæli en nú er, til að geta 

stundað list sína í þágu almennings í landinu? Eða viljum við að listviðburðir lúti 

lögmálum fjármálaheimsins og séu táknmynd elítunnar? 

Þessum spurningum verður ekki svarað hér, en þær leiða hugann að uppeldi og bakgrunni 

hvers einstaklings og hversu móttækilegur hann er fyrir listum og listgjörningum og 

umhverfinu.  
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Fylgiskjal 1 

Spurningalisti vegna “Senn verandi úti og inni”, fyrir 6. bekkinga haustið 2019 

 

 

Ég er stelpa_______       Strákur___________ 

 

 

1. Hefur þú lært á hljóðfæri eða sungið í kór? 

Nei ___ Já___ hvað hefur þú lært?  

 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Fannst þér gaman á tónleikunum í garðinum hjá Álfinum/Gálgahrauni?  

 

Já___ Nei___ 

Afhverju / afhverju ekki?  

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Hvað var minnistæðast á tónleikunum?  

 

_________________________________________________________________________ 

Af hverju? 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Hvað fannst þér skemmtilegast?  

 

 

__________________________________________________________________________ 

Af hverju það? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Hvað fannst þér leiðinlegast?  
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_________________________________________________________________________ 

Af hverju það? 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Var eitthvað sérstakt sem þú heyrðir eða tókst eftir?  

 

Já___ Nei___Hvað var það?  

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Finnst þér þú vita meira um þjóðlög en áður?  

 

Já___ Nei___Af hverju/af hverju ekki?  

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Finnst þér þú vita meira um líf Íslendinga í gamla-daga eftir tónleikana?  

 

Já___ Nei___Af hverju/afhverju ekki?   

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

9. Tókstu eftir einhverju sérstöku í umhverfinu? 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

10. Eitthvað annað sem þú vilt að komi fram? 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

  



 

 
60 

Fylgiskjal 2 

 

 

 

 

 

 

Spurningalisti fyrir umsjónarkennara 

 

1. Hvernig fannst þér takast til? 

2. Voru börnin áhugasöm? 

3. Var eitthvað sem stóð upp úr 

4. Kom eitthvað á óvart 

5. Var eitthvað sem betur mætti fara 

6. Annað sem þér finnst vert að komi fram 
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Fylgiskjal 3 

Reykjavík 20.09.2019 

Kæru foreldrar og forráðamenn. 

Ég heiti Anna Jónsdóttir og er nemi á öðru ári í meistardeild í Listaháskóla Íslands, nánar tiltekið 

meistarnámi í söng- og hljóðfærakennslu. Ég er sjálfstætt starfandi söngkona og síðustu ár hefur flutningur 

minn á íslenskum þjóðlögum tekið meira rými í listsköpun minni. Ekki síst flutningur íslenskra þjóðlaga á 

sérstökum stöðum, svo sem úti í náttúrunni eða á stöðum sem hafa sérstaka merkingu í hugum fólks, eins og 

vitar eða verksmiðjur sem hafa lokið hlutverki sínu og standa sem minnisvarðar um liðna tíð. 

Á þessari önn vinn ég að meistaraverkefni, sem snýst um að rannsaka hvernig nýta má íslensk þjóðlög til 

kennslu og kynningar á íslenskum menningararfi. Verkefnið er hugsað að hluta til sem tónleikar þar sem 

nemendur eru áheyrendur en einnig að þeir séu virkjaðir til þátttöku með söng og dansi.  

Verkefnið yrði framkvæmt á þann hátt að nemendur úr 6. bekk færu á sérstakan stað í nærumhverfi skólans 

með umsjónarkennara sínum, til að hlýða á íslensk þjóðlög, sungin án meðleiks, staðurinn sem ég hef í huga 

er smá laut í Gálgahrauni.   Nemendum verða sagðar sögur og annað fróðlegt sem tengist þjóðlögunum og 

þeir fengnir til þátttöku t.d. með söng og ef vel vill til dansi líka. 

Tónleikarnir taka um 30 – 40 mínútur. 

Þannig eru nemendur teknir úr sínu venjubundna umhverfi til að hlýða á lifandi tónlistarflutning á íslenskum 

þjóðlögum.  

Ég nefni verkefnið mitt Senn verandi úti og inni, sem er tilvísun í línu úr ljóðinu Lilju eftir Eystein 

Ásgrímsson, sem hann samdi á 14 öld og er sungið við íslenskt þjóðlag.  

Í verkefninu er meginspurningin: Er lifandi flutningur þjóðlaga við sérstakar aðstæður, góð leið til að miðla 

íslenskum þjóðararfi?  

Þeir sem myndu koma að þessari rannsókn væri ég sjálf, kennari í tónmenntun og nemendur hans og einnig 

mögulega einhver mér til aðstoðar. 

Ég mun afla gagna með spurningalistum fyrir kennara og rýnihópum þar sem börnin ræða fyrirframgefnar 

spurningar, þátttökuathugunum, upptökum og myndum o.fl.. Það er því mikilvægt að hafa möguleika á að 

afla gagna með hljóð- og myndritun.  

Hér með er sótt um leyfi eða svokallað ætlað samþykki, til að taka upp í mynd og hljóði atburðinn sem barnið 

þitt verður hluti af og einnig af rýnihópssamtali í skólastofunni ef til kemur sem kæmi í kjölfarið.  

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og þau eingöngu notuð til þessarar rannsóknar. Í úrvinnslu mun 

nafn barnsins eða persónuupplýsingar hvergi koma fram, né verður hægt að rekja þær til barnsins, samkvæmt 

8. og 9. gr. laga um persónuvernd og persónuupplýsinga nr. 90/2018. Að lokinni rannsókn verður öllum 

gögnum eytt.   

Ef þið viljið ekki að barnið ykkar taki þátt  í þessu verkefni, þá vinsamlega sendið póst á 

olafurs@sjalandsskoli.is  til að staðfesta það. 

 

Með kærri kveðju 

Anna Jónsdóttir  

  

mailto:olafurs@sjalandsskoli.is


 

 
62 

Fylgiskjal 4 

Reykjavík 17.09.2019 

Kæru foreldrar og forráðamenn. 

Ég heiti Anna Jónsdóttir og er nemi á öðru ári í meistardeild í Listaháskóla Íslands, nánar tiltekið 

meistarnámi í söng- go hljóðfærakennslu. Ég er sjálfstætt starfandi söngkona og síðustu ár hefur flutningur 

minn á íslenskum þjóðlögum tekið meira rými í listsköpun minni. Ekki síst flutningur íslenskra þjóðlaga á 

sérstökum stöðum, svo sem úti í náttúrunni  eða á stöðum sem hafa sérstaka merkingu í hugum fólks, eins og 

vitar eða verksmiðjur sem hafa lokið hlutverki sínu og standa sem minnisvarðar um liðna tíð. 

Á þessari önn vinn ég að meistaraverkefni, sem snýst um að rannsaka hvernig nýta má íslensk þjóðlög til 

kennslu og kynningar á íslenskum menningararfi.Verkefnið er hugsað að hluta til sem tónleikar þar sem 

nemendur eru áheyrendur en einnig að þeir séu virkjaðir til þátttöku með söng og dansi.  

Verkefnið yrði framkvæmt á þann hátt að nemendur úr 6. LBH, 6. HÁ og 6. RGB færu á sérstakan stað í 

nærumhverfi skólans með umsjónarkennara sínum, til að hlýða á íslensk þjóðlög, sungin án meðleiks. 

Staðsetning fer svolítið eftir veðri og vindum, en staðir sem ég er með í huga eru m.a. Rútstúnið, garður hjá 

Álfinum, undirgöng við Hamraborgina eða e.t.v. kirkjuholtið.  Nemendum verða sagðar sögur og annað 

fróðlegt sem tengist þjóðlögunum og þeir fengnir til þátttöku t.d. með klappi og söng og. 

Tónleikarnir taka um 30 – 40 mínútur. 

Þannig eru nemendur teknir úr sínu venjubundna umhverfi til að hlýða á lifandi tónlistarflutning á íslenskum 

þjóðlögum.  

Ég nefni verkefnið mitt Senn verandi úti og inni, sem er tilvísun í línu úr ljóðinu Lilju eftir Eystein 

Ásgrímsson, sem hann samdi á 14 öld og er sungið við íslenskt þjóðlag.  

Í verkefninu er meginspurningin: Er lifandi flutningur þjóðlaga við sérstakar aðstæður, góð leið til að miðla 

íslenskum þjóðararfi?  

Tónleikarnir eða stundin verða í næstu viku; 

23. september klukkan 10:40 6. HÁ 

27. september klukkan 10:10 6. RGB 

27. september klukkan 10:40 6. LBH 

Þeir sem myndu koma að þessari rannsókn væri ég sjálf, umsjónakennarar, kennari í tónmenntun og 

nemendur hans og einnig mögulega einhver mér til aðstoðar. 

Ég mun afla gagna með spurningalistum fyrir kennara og rýnihópum þar sem börnin ræða fyrirframgefnar 

spurningar, þátttökuathugunum, upptökum og myndum o.fl.. Það er því mikilvægt að hafa möguleika á að 

afla gagna með hljóð- og myndritun.  

Hér með er sótt um leyfi eða svokallað ætlað samþykki, til að taka upp í mynd og hljóði atburðinn sem barnið 

þitt verður hluti af og einnig af rýnihópssamtali í skólastofunni sem kemur í kjölfarið.  

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og þau eingöngu notuð til þessarar rannsóknar. Í úrvinnslu mun 

nafn barnsins eða persónuupplýsingar hvergi koma fram, né verður hægt að rekja þær til barnsins, samkvæmt 

8. og 9. gr. laga um persónuvernd og persónuupplýsinga nr. 90/2018. Að lokinni rannsókn verður öllum 

gögnum eytt.   

Ef þið viljið ekki að barnið ykkar taki þátt  í þessu verkefni, þá vinsamlega sendið póst á 

thmart@kopavogur.is eða sunnakaren@kopavogur.is til að staðfesta það. 

mailto:thmart@kopavogur.is
mailto:sunnakaren@kopavogur.is
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Með kærri kveðju 

Anna Jónsdóttir  
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Fylgiskjal 5 

Reykjavík 17.09.2019 

Kæri skólastjóri og umsjónarkennarar 6. bekkjar í Kársnesskóla. 

Ég heiti Anna Jónsdóttir og er nemi á öðru ári í meistardeild, í Listaháskóla Íslands, nánar 

tiltekið meistarnámi í söng- og hljóðfærakennslu. Ég er einnig sjálfstætt starfandi söngkona 

og síðustu ár hefur fluttningur minn á íslenskum þjóðlögum tekið meira rými í listsköpun 

minni. Ekki síst flutningur íslenskra þjóðlaga á sérstökum stöðum, eins og úti í náttúrunni 

eða á stöðum sem hafa sérstaka merkingu í hugum fólk eins og vitar eða verksmiðjur sem 

hafa lokið hlutverki sínu og standa sem minnisvarðar um liðna tíð.  

Verkefnið er hugsað að hluta til sem tónleikar með þátttöku þar sem nemendur eru 

áheyrendur en einnig virkjaðir til þátttöku með söng og dansi.  

Verkefnið yrði framkvæmt á þann hátt að nemendur úr 6. bekk  fara á sérstakan stað í 

nærumhverfi skólans með umsjónarkennara, til að hlýða á íslensk þjóðlög, sungin án 

meðleiks. Nemendum verða sagðar sögur og annað fróðlegt sem tengist þjóðlögunum og 

þeir fengnir til þátttöku með klappi, söng og annari þátttöku. 

Tónleikarnir taka um 30 – 40 mínútur 

Þarna verða nemendur teknir úr sínu venjubundna umhverfi þar sem þeir munu hlýða á 

lifandi tónlistarfluttning á íslenskum þjóðlögum.  

Ég nefni verkefnið mitt; Senn verandi úti og inni, sem er tilvísun línu úr ljóðinu Lilja eftir 

Eystein Ásgrímsson sem hann samdi á 14 öld og er sungið við íslenskt þjóðlag.  

Í rannsókninni er meginspurningin; Er lifandi flutningur þjóðlaga við sérstakar aðstæður, 

góð leið til að miðla íslenskum þjóðararfi?  

Tónleikarnir eða stundin verða í næstu viku eða 23. september kl. 10:10 6. LBH, 23. 

september kl. 10:40 6. HÁ og 27. september kl. 10:10 6. RGB 

Þeir sem myndu koma að þessari rannsókn væri ég sjálf, umsjónakennarar 6. bekkjar, 

kennarar í tónmenntun og nemendur þeirra og einnig mögulega aðstoðarmanneskja mér til 

handa. 

Ég mun afla gagna með spurningalistum fyrir kennara og rýnihópum þar sem börnin ræða 

fyrirframgefnar spurningar, þátttökuathugunum, upptökum og myndum. Það er því 

mikilvægt að hafa möguleika á að afla gagna með hljóð- og myndritun.  

Hér með er sótt um leyfi eða svokallaðs upplýst samþykkis, til að taka upp í mynd og 

hljóði atburðinn í skólanum og á skólatíma ásamt rýnihópssamtali í skólastofunni sem 

kemur í kjölfarið.  

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og þau eingöngu notuð til þessarar rannsóknar. 

Í úrvinnslu mun barna eða persónuupplýsingar hvergi koma fram, né verður hægt að rekja 
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þær til barnanna eða annara sem að koma, samkvæmt 8. og 9. gr. laga um persónuvernd og 

persónuupplýsinga nr. 90/2018. Að lokinni rannsókn verður öllum gögnum eytt.   

Best væri ef ég hægt væri að fá samþykki ykkar skriflega. 

Með fyrirfram þökk og kærri kveðju 

Anna Jónsdóttir  


