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Útdráttur

Rannsóknir hafa sýnt að tónlist getur vakið upp ímyndanir og minningar hjá fólki og
kallað fram tilfinningar sem geta haft áhrif á andlega líðan þess. Unglingar eru stór hópur
tónlistarneytenda. Þeir nýta sér tónlistina meðal annars til að hafa áhrif á tilfinningalíf sitt
og andlega líðan og einnig til að skapa sér samfélagslega ímynd sem hefur áhrif á
félagaval þeirra. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort tengsl væru á milli
tíðni tónlistarhlustunar íslenskra unglinga og andlegrar líðanar þeirra og
samskiptamynsturs við vini. Unnið var úr gögnum sem fengin voru úr íslenska hluta
evrópsku vímuefnarannsóknarinnar ESPAD frá árinu 2007, þar sem úrtakið var 3678
íslenskir nemendur í 10. bekk grunnskóla. Niðurstöður benda til að unglingar sem hlusta
daglega á tónlist að eigin vali séu líklegri til að finna fyrir dapurleika og
einbeitingarskorti, heldur en jafnaldrar þeirra, sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist að
eigin vali. Einnig sýndu niðurstöður að unglingar, sem hlusta daglega á tónlist að eigin
vali, eru líklegri til að eiga meiri og nánari samskipti við vini sína, heldur en jafnaldrar
þeirra sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist að eigin vali. Niðurstöður rannsóknarinnar
styðja tilgátur rannsakanda og eru í meginatriðum í samræmi við niðurstöður annarra
rannsókna.

Abstract

Research has shown that music can provoke peoples imagination and memories and elicit
emotions which can affect their mood state. Adolescents are a large group of music
consumers. They exploit the music among other things to affect their emotional life and
mood state and also to create an image of themselves in their society which affect their
choice of peers. The purpose of this study was to examine a possible correlation between
the prevalence of Icelandic adolescents music listening and their mood state as well as
their relations to their friends. Using a sample of 3678 10th grade Icelandic students in
elementary schools, the material extract originates from he Icelandic part of the European
School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD 2007. Results indicate that
adolescents that listen to music of their own choice every day are more apt to feel sad and
lack of concentration, than their peers that do not listen to music of their own choice
every day. Results also indicate that adolescents that listen to music of their own choice
every day are more apt to have more frequent and closer relations to their friends, than
their peers that do not listen to music of their own choice every day. The results of this
study support the researchers hypotheses and are in core issues congruent with results
from other studies.
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Tengsl tónlistar við andlega líðan og samskiptamynstur íslenskra unglinga

Rannsóknir hafa sýnt að tónlist getur breytt andlegri líðan fólks með því að

framkalla hjá hlustandanum ýmiskonar tilfinningar svo sem gleði, sorg, spennu eða reiði
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(Bishop, Karageorghis og Loizou, 2007; Juslin og Laukka, 2004; Larson, 1995;

Saarikallio og Erkkila, 2007; Saarikallio, 2008a; Thayer, Newman og Mcclain, 1994;

Trainor og Schmidt, 2003). Það hefur hins vegar reynst rannsakendum erfitt að skilgreina

hvernig og hvers vegna hlustendur bregðast við tónlistinni og enn er mörgum spurningum

ósvarað (Juslin og Laukka, 2004; Trainor og Schmidt, 2003). Rannsóknir virðast þó

benda til þess að tónlist valdi breytingum á ósjálfráðri líkamsstarfsemi, eins og

taugaboðum, svitamyndun, vöðvasamdrætti, andardrætti og blóðflæði, sem tengist

úrvinnslu tilfinninga (Etzel, Johnsen, Dickerson, Tranel og Adolphs, 2006; Krumhansl,

1997; Nyklicek, Thayer og Van Doornen, 1997). Líffræðileg viðbrögð sem hlustun á

tónlist veldur framkalla oft á tíðum samskonar viðbrögð hjá hlustandanum og önnur

tilfinningaáreiti. Sem dæmi segjast fullorðnir upplifa hroll, hlátur, tár og kökk í hálsi sem

líffræðileg viðbrögð við tónlist (Blood og Zatorre, 2001; Sloboda, 1991). Sú

tilfinningalega upplifun sem fylgir því að hlusta á tónlist ræðst af ýmsum þáttum, eins og

til dæmis þeim minningum sem hún vekur upp, en einnig því hvort einstaklingurinn hefur

sjálfur valið tónlistina sem hann heyrir (Sacks, 2007). Enginn vafi leikur þó á því að fólk

notar gjarnan tónlist til þess að hafa áhrif á tilfinningar sínar og andlega líðan (Bishop,

Karageorghis, og Loizou, 2007; Juslin og Laukka, 2004; Juslin, Lijestrom, Vastfjall,

Barradas, og Silva, 2008; Larson, 1995; Saarikallio og Erkkila, 2007; Thayer, Newman,

og Mcclain, 1994).

Eftirminnilegustu upplifanir fólks af tónlist verða á unglingsárum og snemma á

fullorðinsárum (Saarikallio, 2008a). Á því skeiði vex þörfin fyrir tónlist og jafnframt

nauðsyn þess að standa á eigin fótum. Sumir ganga svo langt að segja að ástríðan fyrir

tónlist sé sterkasta einkenni unglingsáranna. Í tónlistinni finna unglingar sér
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sameiginlegan vettvang og hún er mikilvægur þáttur í samskiptum þeirra og menningu

(Bakagiannis og Tarrant, 2006; A. C. North, Hargreaves, og O´Neill, 2000; A. C. North

og Hargreaves, 1999). Rannsóknir benda til þess að tónlist auðveldi unglingum að ráða

við daglega streitu og fá útrás fyrir tilfinningalegt eirðarleysi, sem fylgir líffræðilegum og

félagslegum breytingum unglingsáranna (Miranda og Claes, 2009). Unglingar virðast í

raun nota tónlist sem einhverskonar bjargráð við lausn ýmissa vandamála og einnig nota

þeir tónlistina gagngert til þess að hafa áhrif á andlega líðan sína (Miranda og Claes,

2009; Saarikallio og Erkkila, 2007; Saarikallio, 2008a; Saarikallio, 2008b) Þá er tónlistin

mikilvægur þáttur fyrir þá ímynd sem unglingurinn reynir að skapa sér og getur því haft

áhrif á félagsleg samskipti unglingsins (Knobloch, Vorderer og Zillmann, 2000; Miranda

og Claes, 2009; North, Hargreaves og O´Neill, 2000; Saarikallio og Erkkila, 2007;

Saarikallio, 2008a; Saarikallio, 2008b; Zillmann og Gan, 1997).

Tónlistarhlustun unglinga hefur aukist gríðarlega undanfarin ár samfara

tækninýjungum á tónlistarmarkaðnum. Tæknin gerir unglingunum, sem og öðrum

neytendum, kleift að hlaða þeirri tónlist sem þeir kjósa helst að hlusta á niður í tölvu og á

MP3 spilara. MP3 spilarar hafa orðið sérstaklega vinsælir hjá ungu fólki og æ algengara

er að sjá unglinga með heyrnartækin í eyrunum við ýmiss tækifæri að hlusta á uppáhalds

tónlist sína.

Tónlistarsmekkur unglinga getur hugsanlega skapað greiðari leið að myndun

félagahópa og þannig getur tónlistarhlustun haft bein eða óbein áhrif á félagslega hugsun

unglinga og hegðunarmynstur þeirra (A. C. North o.fl., 2000; A. C. North og Hargreaves,

1999; Rentfrow, McDonald, og Oldmeadow, 2009; Zillmann og Gan, 1997). Í þessari
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rannsókn verða skoðuð tengsl tónlistarhlustunar íslenskra unglinga við andlega líðan

þeirra og samskiptamynstur við vini.

Áhrif tónlistar á tilfinningalega upplifun

Skiptar skoðanir hafa verið á því hvort og þá hvernig tónlistin tjái tilfinningar

(express emotions), valdi tilfinningum (enduce emotions), eða veki hjá hlustendum

ímyndanir og/eða minningar sem framkalla tilfinningatengsl (Blood, Zatorre, Bermudez,

og Evans, 1999; Gabrielsson og Juslin, 1996; Juslin og Laukka, 2004; Juslin, Lijestrom,

Vastfjall, Barradas og Silva, 2008; Saarikallio og Erkkila, 2007). Sem dæmi má nefna

einnar og hálfrar aldar gamla kenningu Eduard Hanslick, sem Geoffrey Payzant (1986)

hefur endurskoðað. Kenningin segir að það sé ekki á færi tónlistarinnar sjálfrar að tjá

tilfinningar, heldur eru tilfinningar afleiðing þeirrar ímyndunar sem tónlistin vekur hjá

hlustandanum. Tónlist getur sannarlega hjalað, segir Hanslick, verið heiftúðug og tekist á,

en tilfinningar eins og ást og reiði eiga sér aðeins stað í hjörtum okkar. Falleg tónlist getur

því vakið ímyndunaraflið hjá fólki, en tilfinningaleg upplifun er einungis afleiðing þeirrar

ímyndunar sem tónlistin vekur upp. Leonard Meyer (1961) er á annarri skoðun og segir

að það sé ástæðulaust að efast um raunveruleika og eðli þeirra tilfinninga sem innihald

tónlistar flytur og færir rök fyrir því að tónlist bæði geti og sjái um að tjá tilfinningar.

Samkvæmt Meyer getur tónlist skírskotað til atburða eða hluta í heiminum, eins og

styrjaldar eða ástarsögu, og þannig tjáð ákveðna tilfinningu, til dæmis gleði eða sorg.

Þessar tilvísanir tónlistar í ákveðna atburði eru þó ekki endilega auðskildar fyrir

hlustandann, heldur virðist skilningurinn byggjast smám saman upp. Á þann hátt öðlast

tónlistin merkingu fyrir hlustandann eftir því sem henni vindur fram og samkvæmt

væntingum hvers einstaklings til framvindunnar. Við hlustun á tónlist virkjast vilji
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hlustandans til að skilja hana, vegna þess að ósjálfráð viðbrögð fólks við óþekktu áreiti

eru að reyna að setja upplifunina í þekkt samhengi. Viðbrögð hlustandans eru því að

reyna að átta sig á því sem hann heyrir og fella það að einhverju skipulagi. Þannig gerir

hann sér væntingar um framhald tónlistarinnar, en væntingin framkallar spennu og

tónfræðilega óvissu. Þessi tónfræðilega óvissa, það er hvernig tónasamsetningin verður

leidd til lykta og væntingar um framhaldiðm veldur tónlistartengdum tilfinningum fólks.

Niðurstöður könnunar Juslin og Laukka (2004) leiddu til bráðabirgðalista yfir þær

tilfinningar sem vakna þegar hlustað er á tónlist. Almennt upplifðu hlustendur að tónlistin

miðli til þeirra tilfinningum á borð við sorg, gleði, reiði, stemningu og hamingju, ásamt

ýmsum skilaboðum, eins og „lifðu núna“ og „þess vegna er lífið eins og það er“. Einnig

kemur fram að flestir hlustendur hafa þá skoðun að tónlistarflytjendur hafi þörf fyrir

tjáskipti við hlustendur sína og að flytjendurnir þurfi að finna fyrir tilfinningunni sem þeir

vilja gefa hlustendum til kynna. Meðal þrettán efstu hugtaka sem þátttakendur í könnun

Juslin og Laukka völdu til að lýsa áhrifum tónlistarinnar er „spenna“, en rannsakendur

telja það eðlilegt þar sem þetta hugtak er mikið notað í tengslum við tónlist. Nær öll

tónsmíð byggir á vídd þar sem ómstríðir hljómar (dissonance), það er tónar sem eru nógu

nálægt hvor öðrum í tíðni til þess að erfitt sé að aðgreina þá, framkalla spennu og

ómblíðir hljómar (consonance), það er tónar sem hljóma þægilega eða mjúklega saman,

losa um spennuna (Guðmundur Hafsteinsson og Snorri Sigfús Birgisson, 1993; Trainor

og Schmidt, 2003).

Niðurstöður könnunnar Juslin og Laukka (2004) gáfu einnig vísbendingar um það

hvernig hlustendur nota tónlist í mismunandi tilfinningalegum tilgangi við hinar ýmsu

aðstæður daglegs lífs. Tónlist var sjaldan megin viðfangsefni hlustandans, heldur fór
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hlustunin fram við dagleg störf og ólíkar aðstæður, svo sem á heimili, vinnustað eða

annarsstaðar og var á tíðum í bakgrunni annarra athafna sem kröfðust athygli. Í

samanburðarrannsókn Juslin og félaga (2008a) þar sem þeir rannsökuðu tilfinningar fólks

í tengslum við tónlist, undir eðlilegum kringumstæðum í hversdagslífinu, kom fram að

tónlist hafði áhrif á andlega líðan fólks. Þegar tilfinningarnar tengdust tónlist upplifðu

þátttakendur oftar andlega líðan eins og hamingja-kæti og söknuður-þrá, en þegar

tilfinningarnar tengdust ekki tónlist upplifðu þátttakendur oftar andlega líðan eins og

reiði-pirringur, leiði-sinnuleysi og kvíði-ótti.

Svo virðist sem tónlist gefi sumar tilfinningar betur til kynna en aðrar, þar sem

hlustendur eru almennt sammála um það hvort hún sé glaðleg eða sorgleg, en ekki jafn

sammála um aðrar tilfinningar í tónlistinni, eins og til dæmis afbrýðisemi (Gabrielsson og

Juslin, 1996; Juslin og Laukka, 2004). Eins og fram kemur í könnun Juslin og Laukka

(2004) hafa ótal rannsóknir sýnt að tilfinningar á borð við gleði, sorg, reiði og ótta eru

almennt flokkaðar sem „grunntilfinningar“ og völdu þátttakendur könnunarinnar þau

hugtök meðal tíu efstu á listanum yfir tilfinningar sem tónlistin miðlar, á meðan „flóknar“

tilfinningar, eins og afbrýðisemi og skömm, birtust almennt neðarlega á listanum.

Ennfremur sýnir könnun Juslin og Laukka að tæplega helmingur þátttakenda upplifði

sterkar tilfinningar einna helst við þá tegund tónlistar sem kallast dægurtónlist og í 53%

tilfella upplifðu hlustendur að auðveldast var að ná tilfinningalegum viðbrögðum við

tónlist í einrúmi frekar en með öðrum. Niðurstöður Juslin og Laukka benda einnig til þess

að margir hlustendur (um 50%) nota tónlistina oft eða alltaf til að breyta andlegri líðan

sinni og í enn fleiri tilfellum (80%) velja hlustendur oft eða alltaf tónlist sem hæfir

andlegri líðan þeirra hverju sinni. Þá sögðu margir (64%) að oft eða alltaf hafi tónlistin
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vakið hjá þeim tilfinningar og einnig (61%) að tónlistin kallaði oft eða alltaf fram sterkar

tilfinningalegar minningar.

Rannsakendur virðast því vera sammála um að á einhvern hátt hreyfir tónlist við

tilfinningum fólks og hefur áhrif á andlega líðan þess (Bishop o.fl., 2007; Juslin og

Laukka, 2004; Saarikallio og Erkkila, 2007; Saarikallio, 2008a; Thayer o.fl., 1994;

Trainor og Schmidt, 2003). Hlustun á tónlist getur vakið tilfinningatengdar minningar

sem geta breytt andlegri líðan (Blood o.fl., 1999; Gabrielsson og Juslin, 1996; Juslin og

Laukka, 2004; Juslin o.fl., 2008; Saarikallio og Erkkila, 2007). Einnig getur hlustandinn

stundum skynjað innihald tónlistarinnar, einkum þegar hún er glaðleg eða sorgleg, og hún

vekur einhverskonar viðbrögð hjá hlustandanum (Meyer, 1961; Peretz, Gagnon, og

Bouchard, 1998). Viðbrögðin eru tilfinningaleg og vísbendingar eru um að þau séu einnig

líkamleg (Blood o.fl., 1999; Peretz o.fl., 1998; Saarikallio og Erkkila, 2007).

Áhrif tónlistar á tilfinningar: Líffræðilegar undirstöður

Til að skilja betur tengsl tónlistar við tilfinningalega upplifun er mikilvægt að

skoða betur undirliggjandi líffræðileg ferli sem tengjast upplifuninni. Að mati Justlin og

Västfjäll (2008b) skorti í fyrri rannsóknum á að skýra hvernig tilfinningar vakna hjá

hlustandanum og á hverju þær byggja. Þeir leggja fram þá tilgátu að væntingar

einstaklings til tónlistarinnar séu einn af sex undirliggjandi þáttum sem valda

tilfinningum þegar hlustað er á tónlist. Hinir þættirnir eru viðbrögð heilastofns (brain

stem reflexes), matsbundin skilyrðing (evaluative conditioning), tilfinningaleg matsáhrif

(emotional contagion), sjónræn ímyndun (visual imagery) og atvikaminni (episodic

memory). Enn sem komið er vita rannsakendur þó lítið um þá líffræðilegu þætti sem hafa

áhrif á úrvinnslu tilfinninga tengdum tónlist.
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Trainor og Schmidt (2003) benda á þrjár leiðir til að nálgast svör við spurningum

er varða þau áhrif sem tónlistaráreiti hefur á tilfinningar. Í fyrsta lagi geta rannsóknir á

heilaskaða, sem valdið hefur tónlistarlegri fötlun, gefið vísbendingar um þau heilasvæði

sem tengjast áhrifum tónlistar á tilfinningalega upplifun. Í öðru lagi geta PET skannanir

(positron emission tomography) á heilbrigðum fullorðnum, sem hlusta á mismunandi

tónlist, gefið vísbendingar um viðeigandi heilasvæði og í þriðja lagi gefa EEG heilalínurit

(electroencephalogram) vísbendingar, þar sem bera má saman virkni heilasvæða þegar

tónlist veldur tilfinningum og þegar annað áreiti veldur þeim. Í rannsókn Isabelle Peretz

og félaga (1998) á sjúklingi með tvíhliða heilaskaða en óskaddaða málfærni kemur fram

að þrátt fyrir verulega sköddun á hæfileikanum til að þekkja og aðgreina laglínur, er

hæfileikinn til að greina hvort tóndæmi eru glaðleg eða sorgleg enn til staðar. Markmið

rannsakenda var að kanna hæfni sjúklings með heilaskemmdir í báðum gagnaugablöðum

og framheilasvæðum til að skynja þær tilfinningar sem vöknuðu hjá honum við hlustun á

tónlist. Með mismunandi tóndæmum sígildrar tónlistar, sem var ætlað að gefa til kynna

glaðlegan eða sorglegan tónblæ, sýndu niðurstöður að tilfinningalegt mat á tónlist gerist

tafarlaust og er mjög mikið samræmi í því á milli manna. Jafnframt sýndu niðurstöður að

getan til að greina á milli gleði og sorgar í tónlist skerðist ekki þrátt fyrir þessa tegund

heilaskaða. Þessar síðastnefndu niðurstöður fengu Peretz og félagar með því að nota

tóndæmi sem höfðu hvorki glaðlegan né sorglegan tónblæ, það er að hvorki tónfræðilegt

innihald tóndæmanna né flutningur þeirra hafði tilfinningalega merkingu. Í þeim

tóndæmum reyndist frammistaða sjúklingsins til að leggja tilfinningalegt mat á tónlistina

slök, nema þegar breytingar áttu sér stað í takti og tóntegund, þá var frammistaða

sjúklingsins í námunda við að vera eins og almennt gerist. Rannsakendur komust því að
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þeirri niðurstöðu að jafnvel þó tóndæmin höfðu enga skírskotun til tilfinninga í flutningi

gat sjúklingurinn greint á milli glaðlegra og sorglegra tóndæma með því að byggja mat

sitt á takti og tóntegund tóndæmanna. Það bendir meðal annars til þess, að tilfinningaleg

túlkun tónlistar kemur að einhverju leyti fram í takti og tóntegund, en Peretz og félagar

gera ráð fyrir því að taktur og tóntegund geti haft áhrif á mat og skynjun einstaklinga á

tónlist, þótt þeir búi ekki að sérstakri tónlistarþekkingu.

Anne Blood og félagar (1999) gerðu rannsókn á breytingum á blóðflæði í heila

sem tengdust tilfinningalegum viðbrögðum við hlustun á tónlist. Tíu sjálfboðaliðar

hlustuðu á sex áður óþekkt tóndæmi sem voru mismunandi ómstríð, það er tónarnir í

tóndæmunum lágu mismunandi nálægt hver öðrum í tíðni. Með PET skanna sýndu

rannsakendur fram á að nálægð tónanna hver við annan, það er hversu ómstríðir þeir

voru, tengdist þægilegri og óþægilegri upplifun. Blóðflæði í nokkrum mismunandi

heilasvæðum breyttist í samræmi við styrk óþægindanna sem hver og einn þátttakandi

upplifði þegar hann hlustaði á ómstríð tóndæmi. Því ómstríðari sem hljómarnir í

tóndæmunum voru, þeim mun óþægilegri var hin tilfinningalega upplifun. Rannsakendur

telja niðurstöður benda til þess að tónlist geti virkjað taugakerfi sem eru svipuð þeim sem

áður hafa verið tengd við þægilegt/óþægilegt tilfinningalegt ástand, en eru þó frábrugðin

þeim sem liggja að baki annarri tónlistarskynjun og öðrum tilfinningum, svo sem ótta.

Blood og Zatorre (2001) komust að svipaðri niðurstöðu í síðari rannsókn sem gefur til

kynna að þau heilasvæði, sem eru virk þegar einstaklingar vinna úr tilfinningum tengdum

tónlist, skarist við þau heilasvæði sem tengjast almennri úrvinnslu tilfinninga.

Niðurstöður sýndu að upplifun jákvæðra tilfinningaviðbragða við tónlist virkjar sömu
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heilasvæði og jákvæðar tilfinningar sem vakna við aðrar kringumstæður en

tónlistarhlustun.

Taugasjúkdómafræðingurinn Oliver Sacks (2007) lýsir undarlegri lífsreynslu

tveggja sjúklinga sinna í bók sinni „The man who mistook his wife for a hat“, (Maðurinn

sem hélt að konan sín væri hattur). Þessir sjúklingar voru tvær konur sem upplifðu það að

vakna einn góðan veðurdag með tónlist frá æskuárunum hljómandi í höfðinu. EEG

rannsókn Sacks á konunum sýndi mein í heila sem framkallaði það sem hann kallar

„tónlistarflog“. Blóðtappamyndun eða drep í hluta gagnaugablaðanna gerði það að

verkum að konurnar upplifðu skýrt og greinilega tónlist hljóma í höfðinu. Samkvæmt

Sacks eru gagnaugablöðin sá hluti heilans sem tengist aðalframsetningu hljóðs og

tónlistar, ásamt því að framkalla flókið sögusvið úr reynsluheimi einstaklingsins. Í hvert

sinn sem konurnar tvær heyrðu tónlistina breyttist sveiflutíðni heilalínuritsins í háar,

oddhvassar og óreglulegar bylgjur. Í frásögn Sacks kemur fram að önnur kvennanna, sem

var nær heyrnarlaus, skýrði frá því að tónlistin sem hún heyrði í höfðinu vekti hjá henni

sterkar tilfinningar. Þegar hún heyrði tónlistina upplifði hún ljúfar endurminningar úr

barnæsku sinni, sem gerðu henni gott. Samkvæmt hinum heimsfræga heilaskurðlækni

Wilder Penfield (1978) eru þær endurminningar sem vakna í hvert sinn sem heilinn

verður fyrir áreiti af þessum toga, aldrei hugarórar einstaklingsins. Þær eru alltaf

minningar, jafnvel nákvæmar og lifandi, með þeim tilfinningum í kjölfarið sem vöknuðu

við hinn upphaflega atburð.

Eins og fram hefur komið sýna rannsóknir að hlustun á tónlist veldur breytingum

á ósjálfráðri líkamsstarfsemi, svo sem taugaboðum og blóðflæði, sem tengjast úrvinnslu

tilfinninga (Etzel o.fl., 2006; Krumhansl, 1997; Nyklicek o.fl., 1997). Einstaklingar
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upplifa oft að líkamleg tilfinningaviðbrögð, eins og hrollur, hlátur og tár, koma fram við

tónlistarhlustun (Blood og Zatorre, 2001; Sloboda, 1991). Svo virðist sem tónlist geti

virkjað taugakerfi svipuð þeim sem talin eru tengjast þægilegu/óþægilegu tilfinningalegu

ástandi (Blood o.fl., 1999). Einnig virðast jákvæð tilfinningaviðbrögð við upplifun

tónlistar virkja sömu heilasvæði og jákvæðar tilfinningar sem aðrar kringumstæður

orsaka (Blood og Zatorre, 2001). Skaði á hluta gagnaugablaða og framheilasvæða skerðir

ekki getuna til að greina á milli gleði og sorgar í tónlist (Peretz o.fl., 1998), en

gagnaugablöðin eru meðal þeirra heilasvæða sem tengjast framsetningu tónlistar (Sacks,

2007).

Hlutverk tónlistar sem áhrifavalds á andlega líðan

Í daglegu tali er fjallað um andlega líðan á að minnsta kosti þrjá mismunandi

vegu. Ein lýsingin er „ég er í stuði til að x“, sem táknar að einstaklingurinn er til í athöfn

eða virkni af einhverjum toga. Önnur lýsing er „ég er í x skapi“, sem vísar til ýmiskonar

tilfinningalegs og stundum hugræns ástands og að lokum „ég er í góðu/vondu skapi“, sem

segir til um jákvætt eða neikvætt ástand án frekari skilgreininga (Thayer, 1989).

Utanaðkomandi áreiti svo sem tónlist geta haft áhrif á þá andlegu líðan sem einstaklingur

upplifir á ákveðinni stundu. Í rannsókn sinni fundu Thayer og félagar (1994) að

tónlistarhlustun er meðal algengustu og árangursríkustu aðferða sem fólk velur til þess að

breyta slæmu andlegu ástandi sínu. Í ljós kom að 47% þátttakenda sögðust hlusta á tónlist

til þess að breyta andlegri líðan sinni, en aðrar algengar athafnir sem einnig voru nefndar

voru til dæmis að: Hringja, tala við einhvern eða vera með einhverjum (54%); hafa vald

yfir hugsunum (hugsa jákvætt, einbeita sér að einhverju öðru, láta hlutina ekki fara í

taugarnar á sér, hvetja sig til dáða) (51%); forðast hluti (einstaklinga) sem valda slæmri
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andlegri líðan (47%); og meta eða greina aðstæður til að finna ástæðu andlegrar líðanar

(47%). Tónlist var einnig nefnd sem árangursrík leið til þess að auka sér þrótt til skamms

tíma. Aðrar algengar athafnir sem fólk nefndi voru: Stutt hvíld og/eða svefn (68%); fara í

sturtu, bað eða skvetta framan í sig vatni (55%); fara út og fá sér ferskt loft (45%); drekka

kaffi eða drykki með koffeininnihaldi (41%); og hreyfing (gæti innifalið gönguferð)

(28%). Þá sögðust einnig 53% þátttakenda nota tónlist til þess að draga úr óróleika,

spennu og kvíða. Aðrar athafnir sem þátttakendur nefndu voru að: Hringja, tala við

einhvern eða vera með einhverjum (59%); hafa vald yfir hugsunum (hugsa sefandi

hugsanir, segja sjálfum sér að halda ró sinni og reyna að hugsa ekki um vandamál eða

aðstæður) (58%); hreyfing (44%); og að nota slökunaræfingar (djúpöndun, teygja sig og

beygja, vöðvaslökun, nudd og það að sjá eitthvað fyrir sér) (44%). Hlustun á tónlist var

einnig metin ein árangursríkasta aðferðin til að draga úr óróleika og kvíða strax á eftir

þátttöku í trúarlegum athöfnum.

Rannsóknir benda til að tengsl séu á milli tónlistar og andlegrar líðanar. Fólk

notar tónlist til þess að ráða betur við ýmsar aðstæður sem koma upp og kunna að valda

áhyggjum og kvíða, en einnig til að sækja sér styrk og þrek til að takast á við daglegt

amstur (Thayer o.fl., 1994). Samkvæmt mörgum fræðimönnum hefur tónlist rík tengsl við

áhrif á andlega líðan, sérstaklega hjá ungu fólki sem hlustar mjög mikið á tónlist og álítur

hana þýðingarmikinn þátt í tilveru sinni, enda falla flestar sterkar tilfinningalegar

upplifanir sem tengjast tónlist til á unglingsárum og snemma á fullorðinsárum

(Greenwood og Long, 2009; Larson, 1995; Miranda og Claes, 2009; Saarikallio, 2008b).
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Tengsl tónlistar við andlega líðan og samskiptamynstur unglinga

Unglingsárin eru tímabil umbreytinga með mörgum áskorunum tengdum þroska

sem geta orsakað tilfinningalegan óróa og aukna þörf fyrir að hafa áhrif á andlega líðan

sína. Mikil hlustun unglinga á tónlist gæti tengst þroskaferli sem stefnir að aðskilnaði við

fjölskylduna (Greenwood og Long, 2009; Larson, 1995; Saarikallio, 2008a; Saarikallio,

2008b). Umskiptin milli bernsku og fullorðinsára valda spennu og vilja til sjálfstæðs lífs.

Sjónarhorn unglingsins færist frá foreldrum og fjölskyldu yfir á félagahópinn. Líkamlegar

breytingar hjá unglingum geta vakið óöryggi, þörfin fyrir að falla inn í hópinn verður

meiri á þessum árum og henni fylgir aukinn félagslegur þrýstingur. Sú tegund tónlistar

sem unglingar kjósa helst að hlusta á getur hugsanlega verið grundvöllur þess að meðal

félagahópa skapast ákveðnir menningarkimar sem standa fyrir mismunandi félagslega

hugsun og hegðunarmynstur (Bakagiannis og Tarrant, 2006; Zillmann og Gan, 1997).

North og Hargreave (1999) segja að sú tónlist sem unglingur velur verði

„vörumerki“ hans út á við og jafnframt viðmið hans þegar hann leggur mat á aðra.

Unglingurinn hefur jákvæð viðhorf til þeirra sem aðhyllast samskonar tónlist og hann,

jafnvel þó hann hafi engin samskipti við þá. Val unglingsins á tónlist ræður miklu um

þann félagahóp sem hann eignast.

Rentfrow og McDonald (2009) komust að því að unglingar telja val sitt á

tónlistartegund marka sérstöðu sína sem einstaklings betur en klæðaburður eða önnur

áhugamál. Fylgjendur ýmissa tónlistarstefna hafa sterkar staðalímyndir í augum

almennings, þannig að tónlistarval unglingsins getur verið álitið merki til annarra um það

hvernig hann hagar lífi sínu.

North og félagar (2000) gerðu rannsókn til að kanna hversu þýðingarmikil tónlist

var í hugum enskra unglinga á aldrinum 13-14 ára. Spurningalisti var lagður fyrir
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þátttakendur þar sem meðal annars var spurt um magn tónlistarhlustunar og

tónlistariðkunar, þýðingu tónlistar miðað við aðrar athafnir og annað mat þátttakenda á

ýmsum þáttum, sem gætu varpað ljósi á það hvers vegna þeir aðhylltust tónlist.

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu meðal annars að meðalhlustunartími á tónlist var 2.45

klukkustundir á dag og hlustun á tónlist var tekin fram yfir aðrar athafnir innandyra en

ekki fram yfir útiveru. Einnig bentu niðurstöðurnar til þess að hlustun eða iðkun

dægurtónlistar væri talinn betri kostur en hlustun á sígilda tónlist. Þá töldu North og

félagar niðurstöðurnar benda til þess að tónlist sé unglingunum mikilvæg vegna þess að

hún gefur þeim kost á að skapa sér ímynd gagnvart félögunum og umheiminum. Þar að

auki gefur tónlistin unglingunum kost á að sinna tilfinningalegum þörfum sínum.

Miranda og Claes (2009) komust að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að

unglingar geta notað tónlistarhlustun meðvitað sem bjargráð við lausn vandamála.

Rannsóknin tók til 15-19 ára fransk-kanadískra unglinga og var tilgangurinn meðal

annars sá að komast að því hvort munur væri á dapurleikastigi unglinga eftir því hvort

tónlistarhlustun væri notuð sem bjargráð við vandamálum eða tilfinningum. Bjargráð við

vandámálum var skilgreint sem það að ráða fram úr streitu, eða halda streituvöldum í

lágmarki og bjargráð við tilfinningum var skilgreint sem það að hafa áhrif á, eða draga úr

neikvæðum tilfinningum sem streita veldur. Niðurstöður staðfestu minni háttar dapurleika

hjá stúlkum þegar þær notuðu tónlistarhlustun sem bjargráð við vandamálum, en engin

dapurleiki kom í ljós þegar þær notuðu tónlist sem bjargráð við tilfinningum. Hins vegar

sýndu niðurstöður verulegan dapurleika hjá piltum, þegar þeir notuðu tónlistarhlustun

sem bjargráð við tilfinningavanda, en engin dapurleiki kom í ljós hjá þeim þegar þeir

notuðu tónlist sem bjargráð við vandamálum. Stúlkurnar virtust þó nýta sér
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tónlistarhlustun sem bjargráð við tilfinningavanda í meira magni heldur en piltarnir.

Bráðabirgðaskýring Miranda og Claes á þessum niðurstöðum er sú að fyrir unglingspilta

skiptir magn hlustunarinnar ekki máli, heldur hvaða gæði tónlistin og lagatextarnir

innifela. Auk þess telja rannsakendur að unglingspiltar séu mögulega gjarnari en

unglingsstúlkur á að takast á við flókin tilfinningatengd vandamál með því að fá útrás við

tónlistarhlustun. Hins vegar sækja stúlkur meira í hughreystingu og heilræði lagatextanna

heldur en piltar. Þær ná gjarnan að nýta sér betur en þeir tónlist og lagatexta á áhrifaríkan

hátt sem bjargráð við ýmsum vandamálum, sem snúa til dæmis að námi og samskiptum

við félaga (Miranda og Claes, 2009). Saarikallio (2008a) fjallar um tónlistarhlustun

unglinga í fyrirlestri sem fluttur var í háskólanum í Jyväskylä í Finnlandi. Þar kemur

meðal annars fram að stúlkur nota tónlist oftar til að hafa áhrif á andlega líðan sína heldur

en piltar og einnig að eldri unglingar nota tónlistina fremur í þeim tilgangi en þeir sem

yngri eru.

Ljóst er að unglingar nota tónlistarhlustun meðvitað sem bjargráð við lausn

vandamála, eins og til dæmis streitu og dapurleika (Miranda og Claes, 2009). Tilgangur

eigindlegrar rannsóknar Saarikallio og Erkkila (2007) var að kanna og útskýra betur

hvernig unglingar nota tónlist til þess að hafa áhrif á andlega líðan sína en tónlistin hefur

áhrif á andlega líðan með margvíslegum hætti (Saarikallio og Erkkila, 2007). Saarikallio

og Erkkila (2007) fjalla um þau áhrif sem tónlistin hefur á andlega líðan sem einskonar

„beislun“, eða „temprun“ unglingsins á andlega líðan sína (mood regulation). Algengast

er að flokka aðferðir til að hafa áhrif á andlega líðan í hegðunaraðferðir, til dæmis að

gera eitthvað sem veldur betri líðan, og hugrænar aðferðir, til dæmis að túlka ástandið

sér í hag, sjá hið jákvæða í aðstæðunum. Tónlistarhlustun hefur verið skilgreind sem
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hegðunaraðferð við að hafa áhrif á andlega líðan (Saarikallio, 2008a). Í rannsókn

Saarikallio og Erkkila (2007) kom fram að þarfir unglinga fyrir tónlist áttu sér rót í

andlegri líðan þeirra, viðhorfum og upplifunum sem vörðuðu aðstæður og athafnir í

umhverfinu og félagsskap við annað fólk. Til dæmis hlustuðu unglingarnir jafnvel alltaf á

sömu hljómsveitina þegar þeir voru niðurdregnir og völdu annarskonar tónlist þegar þeir

slöppuðu af heima hjá sér heldur en þegar þeir dönsuðu í partíum eða stunduðu íþróttir.

Vísbendingar eru um að hlustun á tónlist samhliða íþróttum geti dregið úr upplifaðri

áreynslu og bætt tilfinningaástandið, auk þess að geta aukið árangur í íþróttum (Bishop

o.fl., 2007). Sú tegund andlegrar líðanar sem unglingunum í rannsókn Saarikallio og

Erkkila (2007) fannst mikilvægust var mismunandi milli einstaklinga og byggði á

persónuleika þeirra og því sem þeir höfðu upplifað. Einnig virtust unglingarnir vita

hverskonar tónlist þeir þurftu á ákveðnum tímapunktum til að bæta andlega líðan sína.

Leiðin að ákveðinni andlegri líðan virtist fara eftir bæði aðstæðubundnum og

stemningarbundnum þörfum, en einnig persónluleika þeirra og lífsferli, ásamt

kynbundnum og aldursbundnum þörfum (Saarikallio og Erkkila, 2007). Í kjölfar

rannsóknar Saarikallio og Erkkila (2007) framkvæmdi Saarikallio (2008b) könnun í því

augnamiði að búa til mælikvarða sem gæti metið hvernig unglingar nota tónlist til þess að

hafa áhrif á andlega líðan sína. Mælikvarðinn, Music in Mood Regulation scale (MMR),

mælir hvernig mismunandi háttur unglinga til að hafa áhrif á andlega líðan sína með

hlustun á tónlist tengist aldursmun, kyni, tónlistarbakgrunni og almennum hæfileikum til

að hafa áhrif á eigin andlega líðan (Saarikallio, 2008b).

Saarikallio og Erkkila (2007) notuðu margskonar tónlistarlegar athafnir, allt frá

því að hlusta á tónlist upp í það að skrifa sönglög, til að ná fram tiltekinni andlegri líðan
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hjá unglingunum í rannsókn sinni. Til þess að tónlistin gæti fullnægt þörfum unglinganna

varð hún að vera fjölbreytt og þeir þurftu að hafa tekið upp hjá sjálfum sér að notfæra sér

hana. Unglingarnir urðu sjálfir að vilja breyta andlegri líðan sinni og velja sér aðferðirnar

til þess. Þeir tóku sjálfir ákvarðanir um hverskonar tónlist og hversu háværa þeir hlustuðu

á. Ein af skilgreiningum unglinganna á góðri tónlist var upplifun einstaklingsins á því

hversu vel hún hæfði tilfinningum hans á því augnabliki. Túlkun hans á tónlistinni fór

eftir ýmsu, svo sem hvaða minningum hún tengdist, við hvaða aðstæður hann hlustaði og

hvernig honum leið.

Í rannsókn sinni taka Saarikallio og Erkkila (2007) fram hvernig tónlist í

umhverfinu skapaði eftirsótta tilfinningu hjá unglingunum, hvort sem um var að ræða í

einveru eða í félagsskap. Því til viðbótar gat tónlist skapað svo sterka upplifun að hún olli

geðshræringu hjá unglingunum. Þá sýndi rannsóknin að tónlistarlegar athafnir virðast

hafa áhrif á að minnsta kosti þrjá þætti einstaklingsbundinnar upplifunar: Gildi, styrkleika

og skýrleika (valence, intensity, clarity). Hvað gildið varðar hefur tónlist mikil áhrif,

aðallega með því að styrkja jákvæðar tilfinningar og draga úr neikvæðum tilfinningum.

Tónlist ræður einnig styrkleika áhrifanna, upplifuninni af því hversu sterk og djúpstæð

andlega líðanin verður. Alla jafnan jók tónlistin styrkleikann. Unglingarnir vildu oft

hlusta á tónlist sem var í takt við andlega líðan þeirra og sökkva sér niður í þær

tilfinningar og upplifanir sem hún skapaði. Einnig hafði tónlistin áhrif á skýrleika

upplifunarinnar með því að gefa ólíkum tilfinningum ákveðið form. Unglingarnir

upplifðu að stundum hjálpaði tónlistin þeim til að skýra hugsanir þeirra og á einhvern hátt

hjálpaði hún þeim til að átta sig betur á tilfinningum sínum. Einnig völdu unglingarnir

stundum að hlusta á tónlist á háum styrk til að finna verulega fyrir henni í líkamanum.
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Sumu ungu fólki finnst hávær tónlist nauðsynleg vegna þess að hún nær algjöru

valdi á huga þeirra og gerir þeim kleift að losa um spennu (Vogel, Brug, van der Ploeg og

Raat, 2007). Tónlist á háum styrk getur þannig haft notaleg áhrif á líkamann.

Gögnin í rannsókn Saarikallio og Erkkila (2007) sýndu að áhrif á andlega líðan

takmörkuðust ekki við tilfinningar, heldur komu fram margar vísbendingar um áhrif

tónlistar á lífeðlisfræðileg ferli. Tónlist gat til dæmis á áhrifaríkan hátt breytt atorkustigi,

skapað spennu og hvatt til dans og hreyfingar. Oft blönduðust saman í eitt áhrifaferli það

að létta lund og öðlast orku frá tónlistinni, sem er dæmi um það, samkvæmt niðurstöðum

Saarikallio og Erkkila, að þau áhrif eða viðbrögð sem tónlistin framkallar í líkamanum

tengjast órjúfanlega því hvernig andlega líðanin breytist eða verður fyrir áhrifum. Þau

telja tónlistina hvetja til túlkunar á eigin tilfinningum og mynda form fyrir tilfinningar allt

frá reiði til ofsakæti. Niðurstöður Saarikallio og Erkkila (2007) benda til þess að notkun

tónlistar sé ótrúlega fjölhæft úrræði fyrir unglinga til að hafa áhrif á andlega líðan þeirra.

Meginmarkmiðin, sem kennsl voru borin á í rannsókninni, voru þörfin fyrir að ráða eigin

tilfinningum og þráin eftir að láta sér líða vel eða betur og voru þau kölluð

„skapsmunabeislun“ (mood control) og „skapsmunabæting “(mood improvement).

Unglingarnir gátu notað tónlist á ýmsan hátt, til dæmis með því að hlusta, syngja eða

leika sjálfir á hljóðfæri þegar þeir notuðu hana sem áhrifaaðferð. Hlustun á ákafa

partítónlist gat þjónað mörgum markmiðum í senn, til dæmis útilokað áhyggjur eða

skólaverkefni, en jafnframt skapað skemmtilegt andrúmsloft fyrir gleðskap eða jafnvel

náð fram sterkum tilfinningalegum skynjunum. Tónlist virtist hafa sérlega mikil áhrif á

skapsmunabætingu svo framarlega sem einstaklingurinn hafði sjálfur valið að nota hana

til þess. Undir þeim kringumstæðum virtist tónlistin alltaf bæta andlega líðan unglingsins
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og breyta henni til hins betra. Þetta kom í ljós hjá öllum átta þátttakendunum, en

tímabundin frávik áttu sér stað frá þessu mynstri. Þegar unglingarnir notuðu tónlist til

íhugunar eða til að fá útrás fyrir neikvæðar tilfinningar, þá jók tónlistin tímabundið þessar

neikvæðu tilfinningar, sem gerði líðan þeirra stundum verri en hún var fyrir. Samt sem

áður hafði ferlið smám saman þau áhrif á unglingana að neikvæðu tilfinningarnar hurfu

og þeim leið betur. Skapsmunabeislunin birtist þegar unglingarnir reyndu að ná tökum á

tilfinningalegum viðbrögðum sínum. Það gerðist meðal annars þegar þeir vildu róa sig

niður með því að hlusta á rólega tónlist; þegar þeir gerðu tilraun til að skilja eigin

hugsanir og tilfinningar með íhugun; og með því að reyna að samhæfa andlega líðan og

orkuástandið því sem aðstæður kröfðust. Í raun og veru mátti telja allar tilraunir til

skapsmunabeislunar sem aðgerðir til að reyna að hafa áhrif á og ákveða sjálf/ur andlega

líðan sína og fá hana til að passa við ólíkar persónulegar og samhengisbundar þarfir.

Með hliðsjón af því hvernig tónlistarhlustun íslenskra unglinga hefur þróast á

undanförnum árum í kjölfar tæknivæðingar á tónlistarmarkaðnum, þótti vert að rannsaka

tengsl hennar við andlega líðan þeirra og um leið öðlast betri skilning á tengslum

daglegrar tónlistarhlustunar unglinga og samskiptamynstri við vini sína. Rannsóknin

miðar að því að kanna hvort tengsl séu á milli tíðni tónlistarhlustunar annars vegar og

hins vegar a) andlegrar líðanar og b) samskiptamynsturs. Tilgátur rannsóknarinnar eru: 1)

Unglingar, sem hlusta daglega á tónlist að eigin vali, finna oftar fyrir andlegri vanlíðan

heldur en jafnaldrar þeirra, sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist. 2) Unglingar, sem

hlusta daglega á tónlist að eigin vali, eru líklegri til að hafa meiri samskipti við vini sína,

heldur en jafnaldrar þeirra, sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist.
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Aðferð

Þátttakendur

Þátttakendur þessarar rannsóknar voru 3678 einstaklingar úr 123 grunnskólum á

Íslandi. Þátttakendurnir voru fæddir árið 1991 og stunduðu nám í 10. bekk þegar

spurningalistum rannsóknarinnar var svarað. Kynjaskipting þátttakenda var jöfn, 1867

piltar og 1752 stúlkur og var svarhlutfall úr þýðinu öllu tæp 82%.

Mælitæki

Rannsóknin byggir á gögnum evrópsku vímuefnarannsóknarinnar European

School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) (2007). ESPAD

rannsóknin, sem var unnin að tilstuðlan Evrópuráðsins og Forvarnarmiðstöðvar

Evrópusambandsins, hefur verið framkvæmd á fjögurra ára fresti frá árinu 1995 og hefur

Ísland tekið þátt frá upphafi. Mælitækið í þessari rannsókn eru gögn úr íslenska hluta

ESPAD rannsóknarinnar, spurningalisti sem var lagður fyrir í fjórða sinn á Íslandi í

febrúar og mars árið 2007. Spurningalistinn inniheldur spurningar sem er ætlað að mæla

áfengis- og vímuefnaneyslu íslenskra unglinga og snúa að notkun á tóbaki, áfengi og

ýmsum öðrum vímuefnum. Að auki snúa spurningarnar að bakgrunni einstaklinganna og

daglegu lífi, skoðunum þeirra og viðhorfum, fjölskyldugerð og innra sambandi

fjölskyldunnar, sambandi einstaklinganna við foreldra og að lokum líðan þeirra og því

sem komið hefur fyrir þá (sjá nánar á www.espad.is) (Þóroddur Bjarnason og Stefán

Hrafn Jónsson).
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Úrvinnsla gagna

Til að meta tíðni tónlistarhlustunar var ákveðið að nýta svör þátttakenda við

spurningunni „Hversu oft: Hlustar á tónlist sem þú velur sjálf/ur (t.d. af geisladiski,

netinu, IPod)?“. Svör þátttakenda við eftirfarandi spurningum voru nýtt til að meta

andlega vanlíðan og samskiptamynstur og flokkuð undir tiltekna þætti:

1) Andleg vanlíðan: a) „Síðustu sjö daga, hversu oft hefur þú fundið fyrir: Verið

dapur/döpur“ b) „Síðustu sjö daga, hversu oft hefur þú fundið fyrir: Átt erfitt með að

einbeita þér að því sem þú vildir.

2) “Samskiptamynstur: a) „Hversu oft: Ert á ferðinni með vinum“ b) „Hversu oft:

Ferð út á kvöldin (t.d. á ball, kaffihús, í partí)“ c) „Ég á auðvelt með að fá hlýju og/eða

umhyggju frá besta vini eða vinkonu“.

Andleg vanlíðan var skilgreind sem dapurleiki á einhverju stigi.

Þátttakendum rannsóknarinnar var skipt í tvo hópa eftir tíðni tónlistarhlustunar.

Þeir sem hlustuðu nánast daglega á tónlist að eigin vali lentu saman í hóp og þeir sem

hlustuðu vikulega eða sjaldnar lentu saman í hóp. Í ljós kom að langflestir, eða um 84%

þátttakenda, hlustuðu nánast daglega á tónlist sem þeir völdu sjálfir, á meðan um 16%

þátttakenda skiptu hlutfallslega á milli sín svörunum „aldrei“, „nokkrum sinnum á ári“,

„1-2 sinnum í mánuði“ og „að minnsta kosti vikulega“. Munurinn á hópunum var því

mjög afgerandi.

Þar sem gögnin sem unnið var með í tölfræðilegri úrvinnslu voru flokkabreytur og

raðbreytur var notast við krosstöflur til að skoða tengsl á milli breytanna og kí-kvaðrat

próf til að athuga hvort hægt væri að fullyrða um marktækan mun á milli hópanna. Þeirri

forsendu var mætt að aldrei voru færri en 15 einstaklingar sem svöruðu hverjum
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svarmöguleika. Til að gefa vísbendingar um styrk tengslanna voru áhrif frumbreytunnar á

fylgibreytuna skoðuð með fylgnistuðlinum Cramer´s V, sem þótti koma betur að gagni en

aðrir fylgnistuðlar, þar sem önnur breytan (fylgibreytan) hafði fleiri en tvö stig (fjöldi

svarmöguleika þátttakenda). Styrkur fylgnistuðulsins er skilgreindur frá -1 til +1, þar sem

gildið -1 táknar engin tengsl á milli breyta og gildið 1 táknar fullkomin tengsl á milli

breyta (Field, 2006). Almennt viðurkenndar áhrifastærðir Cohens (Cohens d) voru

notaðar til viðmiðunar fyrir niðurstöðurnar, en hann skilgreinir áhrifastærðirnar á

eftirfarandi hátt: Lítil áhrif eru um 0.2-0.3, miðlungs áhrif eru í kringum 0.5 og mikil

áhrif eru frá og með 0.8 (Cohen, 1988). Þess er þó ekki að vænta að styrkur áhrifanna

verði mikill, þar sem óalgengt er að sjá mikil áhrif í svo stóru úrtaki. Sjaldgæft er til

dæmis að sjá fylgnistuðul hærri en 0.2.

Framkvæmd

Rannsakandi fékk leyfi ábyrgðarmanna íslensku ESPAD rannsóknarinnar fyrir

aðgangi að ákveðnum hluta gagnanna til úrvinnslu. ESPAD rannsóknin árið 2007 var

framkvæmd þannig að bréf var sent til skólastjóra allra íslenskra grunnskóla, þar sem

fram fór kennsla nemenda í 10. bekk og óskað eftir þátttöku þeirra í rannsókninni.

Skólastjórarnir voru beðnir um að útnefna einn kennara sem tengilið milli skólans og

rannsakenda. Hlutverk hvers tengiliðs var að senda lista yfir alla bekki skólans til

rannsakenda og hafa umsjá með framkvæmd fyrirlagnarinnar í skólanum. Rannsakendur

sendu nákvæman fjölda spurningalista til skólanna, ásamt gögnum sem útskýrðu tilgang

rannsóknarinnar. Bréf var einnig sent til foreldra/forráðamanna nemendanna þar sem

rannsóknin og mikilvægi hennar var kynnt. Þar kom fram samþykki skólayfirvalda fyrir

rannsókninni og að foreldrum væri heimilt að neita því að barn þeirra tæki þáttt í
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rannsókninni. Nemendur svöruðu spurningalistanum að fengnu samþykki

foreldra/forráðamanna. Listinn ásamt leiðbeiningum var lagður fyrir í kennslustofu undir

eftirliti umsjónaraðila og var nemendum tilkynnt að þátttaka þeirra væri valfrjáls, en

jafnframt mjög mikilvæg. Þá var lögð áhersla á að ekki væri hægt að rekja svör

þátttakenda til hvers og eins. Fyrirmæli umsjónaraðila voru þau að hafa gott skipulag

innan kennslustofunnar á meðan á fyrirlögn stóð og leyfa engin samskipti meðal

þátttakenda. Ef nemandi þurfti að spyrja einhvers, átti hann að snúa sér að umsjónaraðila.
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Niðurstöður

Þessi rannsókn skoðaði tengslin hjá íslenskum unglingum á milli tíðni

tónlistarhlustunar annars vegar og andlegrar líðanar og samskiptamynsturs hins vegar. Kí-

kvaðrat próf voru reiknuð til þess að skoða tengsl á milli breytanna. Áhrif frumbreytunnar

á fylgibreytuna voru skoðuð með fylgnistuðlinum Cramer´s V, sem er skilgreindur frá -1

til +1, þar sem gildið -1 táknar engin tengsl á milli breyta og gildið 1 táknar fullkomin

tengsl á milli breyta (Field, 2006). Notast var við alpha stuðulinn 0.05.

Tónlistarhlustun og andleg vanlíðan

Til að kanna andlega vanlíðan þátttakenda voru eftirfarandi spurningar skoðaðar:

a) Síðustu sjö daga, hversu oft hefur þú fundið fyrir: Verið dapur/döpur? og b) Síðustu sjö

daga, hversu oft hefur þú fundið fyrir: Ekki getað einbeitt þér að því sem þú vildir?

Dapurleiki

Þegar tengsl á milli tíðni tónlistarhlustunar og dapurleika hjá þátttakendum voru

skoðuð, sýndu niðurstöður útreikninga kí-kvaðrat prófs að unglingar sem hlusta nær

daglega á tónlist að eigin vali eru marktækt líklegri til að finna fyrir dapurleika, heldur en

jafnaldrar þeirra sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist að eigin vali χ2(3, n = 3479) =

22.198, p< .05. Styrkur tengslanna var mældur með fylgnistuðlinum Cramer´s V sem

sýndi, að áhrif tónlistarhlustunar á dapurleika eru lítil (V = .08, p = .001), eins og búast

mátti við. Niðurstöður benda til þess að það séu meiri líkur á því að unglingar sem hlusta

daglega á tónlist að eigin vali finni fyrir dapurleika á einhverju stigi, heldur en unglingar

sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist að eigin vali. Tafla eitt sýnir svarhlutfall

þátttakenda og hlutfallslega skiptingu á milli hópanna. Þar kemur meðal annars fram að
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af þeim þátttakendum sem finna stundum, mörgum sinnum og yfirleitt alltaf fyrir

dapurleika, eru daglegir hlustendur tónlistar að eigin vali í meirihluta (56%) samanborið

við þá sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist að eigin vali (45%).

Tafla 1 Dapurleiki

Síðustu sjö daga, hversu oft hefur þú fundið fyrir: Verið dapur/döpur

Hlustar á tónlist sem velur sjálf/ur

Tíðni
Hlustar sjaldnar en
daglega á tónlist

Hlustar daglega
á tónlist

Svarhlutfall
þátttakenda χ2 Cramer´s V

Sjaldan eða aldrei 54,7% 44,0% 45,6% 22,198* 0,08

Stundum 33,6% 40,1% 39,1%

Mörgum sinnum 8,5% 12,2% 11,6%

Yfirleitt alltaf 3,1% 3,8% 3,7%

Alls 100% 100% 100%
*p = .001

Einbeiting

Tengsl voru skoðuð á milli tíðni tónlistarhlustunar og þess hversu oft þátttakendur

eiga erfitt með að einbeita sér að því sem þeir vildu. Niðurstöður kí-kvaðrat prófs sýndu

að unglingar sem hlusta daglega á tónlist að eigin vali eiga marktækt oftar erfiðar með að

einbeita sér að því sem þeir vilja, samanborið við unglinga sem hlusta sjaldnar en daglega

á tónlist að eigin vali χ2(3, n = 3448) = 14.441, p< .05. Styrkur tengslanna var mældur með

fylgnistuðlinum Cramer´s V, sem sýndi lítil áhrif tónlistarhlustunar á einbeitingargetu (V

= .065, p = .002), eins og við var að búast. Niðurstöður gefa vísbendingu um að unglingar

sem hlusta daglega á tónlist að eigin vali eru líklegri til að geta ekki einbeitt sér að því

sem þeir vilja, heldur en jafnaldrar þeirra sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist að eigin

vali. Tafla tvö sýnir svarhlutfall þátttakenda og hlutfallslega skiptingu á milli hópanna.
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Þar má sjá að af þeim þátttakendum sem finna mörgum sinnum og yfirleitt alltaf fyrir

erfiðleikum með einbeitingu, eru daglegir hlustendur tónlistar að eigin vali 21,5% á móti

15% þeirra sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist að eigin vali.

Tafla 2 Einbeiting

Síðustu sjö daga, hversu oft hefur þú fundið fyrir: Átt erfitt með að einbeita þér að því sem þú vildir

Hlustar á tónlist sem velur sjálf/ur

Tíðni
Hlustar sjaldnar en
daglega á tónlist

Hlustar daglega
á tónlist

Svarhlutfall
þátttakenda χ2 Cramer´s V

Sjaldan eða aldrei 42,8% 36,5% 37,4% 14,441* 0,065

Stundum 42,2% 42,0% 42,0%

Mörgum sinnum 11,3% 16,9% 16,0%

Yfirleitt alltaf 3,7% 4,6% 4,5%

Alls 100% 100% 100%
*p = .002

Niðurstöður rannsóknar á tengslum tónlistarhlustunar og andlegrar vanlíðanar

sýndu að unglingar sem hlusta daglega á tónlist að eigin vali voru marktækt líklegri til að

finna fyrir dapurleika og erfiðleikum með einbeitingu, heldur en unglingar sem hlusta

sjaldnar en daglega á tónlist að eigin vali.

Tónlistarhlustun og samskiptamynstur

Til að kanna samskiptamynstur þátttakenda voru eftirfarandi breytur skoðaðar: a) Hversu

oft: Ert á ferðinni með vinum (t.d. í verslunarmiðstöð, úti á götu eða á opnu svæði), b)

Hversu oft: Ferð út á kvöldin (t.d. á ball, kaffihús, í partí) og c) Ég á auðvelt með að fá

hlýju og/eða umhyggju frá besta vini eða vinkonu.
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Á ferð með vinum

Þegar tengsl voru skoðuð á milli tíðni tónlistarhlustunar og þess hversu oft

þátttakendur eru á ferðinni með vinum, sýndu niðurstöður kí-kvaðrat prófs að unglingar

sem hlusta daglega á tónlist að eigin vali eru marktækt oftar á ferðinni með vinum, heldur

en unglingar sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist að eigin vali χ2(4, n = 3580) = 215.619,

p< .05. Styrkur tengslanna var mældur með áhrifastærðarstuðlinum Cramer´s V, sem

sýndi, samkvæmt viðurkenndum áhrifastærðum Cohens, lítil áhrif tónlistarhlustunar á

útiveru með vinum, en þó meiri en við var að búast miðað við stærð úrtaksins (V = .245,

p = .001). Niðurstöður gefa vísbendingu um að unglingar sem hlusta daglega á tónlist að

eigin vali eru líklegri til að vera oftar á ferðinni með vinum, heldur en jafnaldrar þeirra

sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist að eigin vali. Í töflu þrjú má sjá svarhlutfall

þátttakenda ásamt hlutfallslegri skiptingu á svörum milli hópa. Af þeim þátttakendum

sem segjast vera nánast daglega á ferðinni með vinum, eru þeir sem hlusta daglega á

tónlist að eigin vali í töluverðum meirihluta, eða 33,2%, á móti 14,5% þeirra sem hlusta

sjaldnar en daglega á tónlist að eigin vali.
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Tafla 3 Á ferð með vinum

Hversu oft: Ert á ferðinni með vinum (t.d. í verslunarmiðstöð, úti á götu eða á opnu svæði)

Hlustar á tónlist sem velur sjálf/ur

Tíðni
Hlustar sjaldnar en
daglega á tónlist

Hlustar daglega
á tónlist

Svarhlutfall
þátttakenda χ2

Cramer´s
V

Aldrei 7,1% 1,6% 2,5% 215,619* 0.245

Nokkrum sinnum á ári 14,8% 4,7% 6,3%

1-2 sinnum í mánuði 25,9% 16,8% 18,2%

A.m.k. vikulega 37,7% 43,7% 42,8%

Nánast daglega 14,5% 33,2% 30,2%

Alls 100% 100% 100%
*p = .001

Úti á kvöldin

Tengsl voru skoðuð á tíðni tónlistarhlustunar og þess hversu oft þátttakendur fara

út á kvöldin. Niðurstöður kí-kvaðrat prófs sýndu að unglingar sem hlusta daglega á tónlist

að eigin vali fara marktækt oftar út á kvöldin, til dæmis á ball, kaffihús eða í partí, heldur

en unglingar sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist að eigin vali χ2(4, n = 3580) = 206.928,

p< .05. Styrkur tengslanna var mældur með fylgnistuðlinum Cramer´s V og sýndu

niðurstöður að áhrif tónlistarhlustunar á ferðir unglinganna út á kvöldin eru lítil,

samkvæmt viðurkenndum áhrifastærðum Cohens, en þó meiri en búast mátti við miðað

við stærð úrtaksins (V = .24, p = .001). Niðurstöðurnar benda til þess að meiri líkur eru á

að unglingar sem hlusta daglega á tónlist að eigin vali séu úti á kvöldin, heldur en

unglingar sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist að eigin vali. Tafla fjögur sýnir

svarhlutfall þátttakenda og hlutfallslega skiptingu á milli hópanna. Þar má til dæmis sjá

að af þeim þátttakendum sem fara að minnsta kosti vikulega og nánast daglega út á
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kvöldin, eru daglegir hlustendur tónlistar að eigin vali í miklum meirihluta, eða 52,5%, á

móti 27,3% þeirra sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist að eigin vali.

Tafla 4 Úti á kvöldin

Hversu oft: Ferð út á kvöldin (t.d. á ball, kaffihús, í partí)

Hlustar á tónlist sem velur sjálf/ur

Tíðni
Hlustar sjaldnar en
daglega á tónlist

Hlustar daglega
á tónlist

Svarhlutfall
þátttakenda χ2 Cramer´s V

Aldrei 7,6% 2,6% 3,4% 206,928* 0,24

Nokkrum sinnum á ári 31,0% 12,5% 15,4%

1-2 sinnum í mánuði 34,2% 32,4% 32,7%

A.m.k. vikulega 23,4% 41,4% 38,5%

Nánast daglega 3,9% 11,1% 9,9%

Alls 100% 100% 100%
*p = .001

Hlýja og/eða umhyggja

Þegar tengsl voru skoðuð á milli tíðni tónlistarhlustunar og þess hversu auðvelt

þátttakendur eiga með að fá hlýju og/eða umhyggju frá besta vini eða vinkonu, sýndu

niðurstöður kí-kvaðrat prófs að unglingar sem hlusta daglega á tónlist að eigin vali eiga

marktækt auðveldar með að fá hlýju og/eða umhyggju frá besta vini eða vinkonu,

samanborið við jafnaldra sína sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist að eigin vali χ2(4, n =

3524) = 57.265, p< .05. Styrkur tengslanna var mældur með fylgnistuðlinum Cramer´s V

og sýndu niðurstöður lítil áhrif tónlistarhlustunar á aðgengi unglinga að hlýju og/eða

umhyggju besta vinar eða vinkonu, en þó meiri en búast mátti við miðað við svo stórt

úrtak (V = .127, p = .001). Niðurstöður gefa vísbendingar um að unglingar sem hlusta

daglega á tónlist að eigin vali séu líklegri til að eiga auðveldar með að fá hlýju og/eða
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umhyggju frá besta vini eða vinkonu, heldur en jafnaldrar þeirra sem hlusta sjaldnar en

daglega á tónlist að eigin vali. Í töflu fimm má sjá svarhlutfall þátttakenda ásamt

hlutfallslegri skiptingu á svörum milli hópa. Af þeim þátttakendum sem segjast oft og

nær alltaf eiga auðvelt með að fá hlýju og/eða umhyggju frá besta vini eða vinkonu, eru

daglegir hlustendur tónlistar að eigin vali í miklum meirihluta, eða 75%, á móti 62%

þeirra sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist að eigin vali.

Tafla 5 Hlýja og/eða umhyggja

Ég á auðvelt með að fá hlýju og/eða umhyggju frá besta vini eða vinkonu

Hlustar á tónlist sem velur sjálf/ur

Tíðni
Hlustar sjaldnar en
daglega á tónlist

Hlustar daglega
á tónlist

Svarhlutfall
þátttakenda χ2 Cramer´s V

Nær aldrei 6,2% 3,7% 4,1% 57,265* 0,127

Sjaldan 10,4% 5,3% 6,1%

Stundum 21,8% 16,3% 17,2%

Oft 27,8% 26,1% 26,4%

Nær alltaf 33,8% 48,6% 46,3%

Alls 100% 100% 100%
*p = .001

Niðurstöður sýndu tengsl á milli tíðni tónlistarhlustunar og andlegrar vanlíðunar

og samskiptamynsturs hjá unglingum. Unglingar sem hlusta daglega á tónlist að eigin vali

eru líklegri til að finna fyrir dapurleika og eiga í erfiðleikum með einbeitingu heldur en

þeir sem hlusta sjaldnar á tónlist að eigin vali. Einnig eru daglegir hlustendur tónlistar

líklegri heldur en þeir sem hlusta sjaldnar til að eiga oftar í samskiptum við vini sína, þeir

eru oftar á ferð með þeim, fara oftar út á kvöldin og eiga auðveldar með að fá umhyggju

og/eða hlýju frá besta vini eða vinkonu.
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Umræða

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja fyrri rannsóknartilgátuna sem gerir ráð fyrir

því að unglingar sem hlusta daglega á tónlist að eigin vali finna oftar fyrir andlegri

vanlíðan heldur en jafnaldrar þeirra sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist að eigin vali.

Niðurstöðurnar leiddu í ljós tengsl á milli tíðni tónlistarhlustunar og andlegrar vanlíðanar

hjá unglingum og eru þær í samræmi við erlendar rannsóknir sem benda til þess að með

tónlist geti unglingar haft áhrif á andlega líðan sína og tilfinningalíf og látið sér líða vel

eða betur (Bishop, Karageorghis og Loizou, 2007; Greenwood og Long, 2009; Larson,

1995; Miranda og Claes, 2009; Saarikallio og Erkkila, 2007; Saarikallio, 2008).

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar finna íslenskir unglingar, sem hlusta

daglega á tónlist að eigin vali, oftar fyrir dapurleika og skorti á einbeitingu, heldur en

jafnaldrar þeirra sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist að eigin vali. Svo virðist sem

þeir unglingar sem finna fyrir vanlíðan af þessu tagi leiti frekar í að hlusta á tónlist,

heldur en jafnaldrar þeirra sem finna ekki eins mikið fyrir dapurleika og

einbeitingarskorti. Þessa ályktun má skoða í samræmi við niðurstöður úr nýrri rannsókn

Miranda og Claes (2009) sem benda til þess að unglingar nota tónlist meðvitað sem

bjargráð við lausn vandamála, eins og til dæmis að ráða við daglega streitu og

tilfinningalegt eirðarleysi. Niðurstöður Miranda og Claes sýndu einnig tengsl á milli

notkun tónlistar sem bjargráðs við vandamálum og dapurleika hjá unglingunum (Miranda

og Claes, 2009).

Algengt er að flokka þær aðferðir sem notaðar eru til að hafa áhrif á andlega líðan,

annars vegar sem hugrænar aðferðir (reyna að sjá hið jákvæða í aðstæðunum) og hins

vegar sem hegðunaraðferðir (gera eitthvað sem veldur betri líðan) og hefur tónlist verið

flokkuð sem hegðunaraðferð þegar reynt er að hafa áhrif á andlega líðan (Saarikallio,
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2008). Í því samhengi, að tónlist sé hegðunaraðferð frekar en hugræn aðferð hvað varðar

tilraun til þess að hafa áhrif á andlega líðan, má draga þá ályktun að hlustun á tónlist sé

markviss og meðvituð hegðun, ætluð til þess að ná ákveðnu markmiði, svo sem góðri eða

betri líðan. Unglingarnir í rannsókn Saarikallio og Erkkila (2007) notuðu tónlistina meðal

annars til þess að hafa áhrif á andlega líðan sína og oft með þeim árangri að atorkustigið

breyttist og unglingarnir fóru að dansa og hreyfa sig. Ein tegund tónlistar gat haft þau

áhrif að unglingarnir gleymdu áhyggjum, á meðan önnur tegund gat kallað fram sterka

tilfinningalega skynjun.

Í samanburði við niðurstöður Saarikallio og Erkkila (2007) og Miranda og Claes

(2009) er freistandi að draga þá ályktun að íslensku unglingarnir í þessari rannsókn, sem

hlusta daglega á tónlist að eigin vali og finna meira fyrir dapurleika og einbeitingarskorti

heldur en jafnaldrarnir sem hlusta sjaldnar, sæki markvisst og meðvitað í

tónlistarhlustunina til þess að bæta andlega líðan sína. Ástæðan fyrir daglegri

tónlistarhlustun þeirra gæti því mögulega verið sú að tónlistin hjálpi þeim til að fá útrás

fyrir andlega vanlíðan sína, eins og til dæmis tilfinningaflækjur og streitu.

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja einnig síðari tilgátuna, sem gerir ráð fyrir því

að unglingar sem hlusta daglega á tónlist að eigin vali, séu líklegri til að hafa meiri

samskipti við vini sína, heldur en jafnaldrar þeirra sem hlusta sjaldnar en daglega á tónlist

að eigin vali. Niðurstöðurnar leiddu í ljós tengsl á milli tíðni tónlistarhlustunar og

samskiptamynsturs unglinga við vini sína, sem og auðveldara aðgengi að umhyggju

og/eða hlýju frá besta vini eða vinkonu. Niðurstöðurnar leiða ekki í ljós ótvíræð

orsakatengsl sem skýra sambandið á milli tónlistarhlustunar og samskiptamynsturs

unglinga. Þær gefa hins vegar vísbendingar um samræmi við niðurstöður annarra
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rannsókna sem hafa sýnt fram á að með tónlist skapar unglingurinn sér ímynd út á við

sem hefur áhrif á félagaval hans, viðhorf, hugsun og hegðunarmynstur (Bakagiannis og

Tarrant, 2006; Knobloch, Vorderer og Zillmann, 2000; A. C. North, Hargreaves og

O´Neill, 2000; A. C. North og Hargreaves, 1999; Rentfrow, McDonald og Oldmeadow,

2009; Zillmann og Gan, 1997).

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eiga íslenskir unglingar, sem hlusta

daglega á tónlist að eigin vali, oftar samskipti við vini sína og eiga auðveldar með að fá

hlýju og/eða umhyggju frá þeim, heldur en jafnaldrar þeirra sem hlusta sjaldnar en

daglega á tónlist að eigin vali. Svo virðist sem tíðni tónlistarhlustunar hafi áhrif á tíðni

samskipta unglingsins við vini sína. Því meiri sem hlustunin er, þeim mun líklegra er að

unglingurinn eigi tíð samskipti við vinina, vegna þess að slík hegðun getur bent til þess

að hann sé kominn á það þroskastig að beina félagsþörf sinni af heimilinu og til jafnaldra

í meira mæli en áður. Þessa ályktun má skoða í samræmi við niðurstöður rannsókna sem

benda til þess að mikil hlustun á tónlist tengist á einhvern hátt því ferli unglingsins að

greina sig frá fjölskyldunni (Larson, 1995). Breytingarferlið frá barni til unglings er

jafnframt það æviskeið þegar vilji unglingsins til að lifa sjálfstæðu lífi vaknar (Zillmann

og Gan, 1997). Unglingurinn velur sér gjarnan tónlistarstefnu, tekur upp það

hegðunarmynstur og þá hugsun sem henni fylgir og hefur þar með fundið sér stað í

unglingamenningunni (A. C. North og Hargreaves, 1999; Rentfrow o.fl., 2009). Í gegnum

tónlistina finna unglingar sér vettvang fyrir félagsskap við þá sem hafa svipaðan

tónlistarsmekk. Áhugi á tónlist og mikil hlustun á hana eru einkenni unglingsáranna, hún

er stór þáttur í lífi flestra unglinga og oft tengir hún saman einstaklinga og hópa sem

aðhyllast svipaða tónlist (Bakagiannis og Tarrant, 2006; Larson, 1995; Zillmann og Gan,
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1997). Niðurstöður rannsókna virðast því benda til að tónlistin sé áhrifavaldur á

samskiptamynstur unglinga.

Rannsóknin miðaði að því að kanna tengsl hjá íslenskum unglingum á tíðni

tónlistarhlustunar annars vegar og andlegrar líðanar og samskiptamynsturs við vini hins

vegar. Til þess að komast að niðurstöðu var tíðni tónlistarhlustunar annars vegar borin

saman við þá þætti sem þóttu geta varpað ljósi á andlega líðan unglinganna og hins vegar

var hún borin saman við þá þætti sem þóttu geta gefið vísbendingar um samskiptamynstur

unglinganna við vini sína. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að slík tengsl voru til

staðar hjá íslenskum unglingum á þann hátt að þeir sem hlustuðu daglega á tónlist að

eigin vali voru líklegri til að finna oftar fyrir dapurleika heldur en hinir sem hlustuðu

sjaldnar en daglega á tónlist að eigin vali. Einnig komu tengslin fram á þann hátt að

daglegir hlustendur voru líklegri til að eiga oftar samskipti við vini sína og eiga auðveldar

með að fá hlýju og/eða umhyggju frá þeim, heldur en hinir sem hlustuðu sjaldnar.

Spurningarnar sem lagðar voru fram í þessari rannsókn gefa ákveðnar

vísbendingar um það hvernig einkenni vanlíðanar unglinga geta birst í mikilli

tónlistarhlustun. Sú vitneskja gæti komið foreldrum og umönnunaraðilum að gagni. Þyki

tónlistarhlustun unglingsins vera óhóflega mikil gæti verið nauðsynlegt að kanna ástæður

hennar með hliðsjón af grun um andlega vanlíðan og grípa til viðeigandi ráðstafana. Það

gæti verið fróðlegt að kanna nánar tengsl tónlistarhlustunar og – iðkunar við

samskiptamynstur unglinga, en tengja það jafnframt fleiri þáttum, svo sem

fjölskyldugerð, aldri, kyni og/eða búsetu. Í því samhengi væri fróðlegt að sjá hvort búseta

hefur áhrif á möguleika unglinga á tónlistariðkun.
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