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Inngangur 

 

Með tilkomu internetsins og heimasíðna sem bjóða ótakmarkað niðurhal á 

tónlistarefni  hefur aðgengi almennings að tónlist aukist mjög mikið.  

Ipodar, mp3 spilarar eða símtæki sem þjóna tilgangi tónlistaspilara eru orðin sjálfsögð 

eign unglinga og hluti af menningarheimi þeirra kynslóðar, en ipodar og mp3 spilarar 

eru stafrænir tónlistaspilarar sem geta geymt gríðarlegt magn tónlistar. Spilararnir eru 

fyrirferðalitlir og fara vel í vasa líkt og nýir farsímar sem bjóða upp á samskonar 

tækni og geta margir hverjir geymt nokkur hundruð lög sem hægt er að hlusta á. 

Samhliða þessari þróun er það einnig að færast í aukana að unglingar kjósi að stunda 

nám sitt og vinna verkefni við undirspil tónlistar. Vaknar þá sú spurning hvort að 

nemendur telji sig ná betri einbeitingu eða meiri árangri með tónlist fyrir eyrum sér en 

án hennar.  

 

Það er engin nýlunda að unglingar læri við tónlist og raunar er fólk á öllum aldri sem 

kýs að vinna vinnu sína með tónlist við hæfi, hraða og gáskafulla eða rólega og 

afslappaða allt eftir því hvað viðkomandi er að fást við. Það er hinsvegar nýlunda að 

unglingar gangi með hljómandi tónlist fyrir eyrum sér eins löngum stundum og raun 

ber vitni í dag, hvort sem er úti á gangi, í skólanum eða heima fyrir.  

 Við æfingakennslu í Réttarholtsskóla haustið 2006 urðum við sem vorum þar 

við kennslu á unglingastigi frá KHÍ vör við gríðarlega ipoda menningu. Það sem 

okkur þótti athyglisvert var hve margir vildu hlusta á tónlistina inni í kennslustund. 

Flestir nemendur áttuðu sig á því að ekki þótti æskilegt að vera með spilarann í 

innlögn eða umræðutímum en strax og verkefnavinna hófst voru nemendur búnir að 

setja spilarna í gang. Þarna vaknaði áhugi á rannsókn sem byggir á spurningunni, 

hvaða áhrif telja nemendur á unglingastigi tónlist og ipoda hafa á námsframvindu 

sína?  
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Fræðileg umfjöllun og rannsóknir  

 

Þegar fjallað er um tónlistarhlustun með námi átt er við hlustun á meðan nemendur 

stunda á nám sitt. Á meðan þeir lesa, vinna verkefni í hóp eða einir og þegar innlögn 

kennara á sér stað, þ.e.a.s. á meðan nemendur meðtaka upplýsingar frá kennara eða 

leiðbeinanda.  

 Til að átta sig betur á aukinni tónlistarhlustun með námi meðal unglinga er 

rétta að líta á nokkrar staðreyndir. 

 

Tónlistariðnaðurinn 

 

Bandarískar rannsóknir hafa sýnt að börn þar í landi  á aldrinum 10 – 14 ára eyða að 

meðaltali 4 klukkustundum á dag í að hlusta á tónlist. Þá eru ótalin tónlistarmyndbönd 

sem börnin horfa á í sjónvarpi og tölvuleikir með tónlist. Áhorf og hlustun tónlistar 

getur því náð allt að 7 klukkustundum á sólahring sem er meirihluti af degi barnanna 

utan skólatíma þeirra (Zillmann og Gan, 1997). 

 

Það  getur verið erfitt fyrir þá sem eldri eru að setja sig í spor yngri kynslóða og átta 

sig á því hvað það er sem orsakar þessa þróun. 

 Ein ástæðan gæti legið í því hve risavaxinn popp og rokktónlistaiðnaðurinn er 

orðinn. Samkvæmt tölum frá RIAA (Recording Industry Association of America) árið 

2005 voru afgreiddir 170 milljón hringitónar með tónlist í síma sem skiluðu 241,6 

milljónum dollara í smásölu. Á internetinu voru á seld 1,9 milljón tónlistarmyndbönd 

og skilaði sú sala 3,7 milljónum dollara í hagnað.  

 Árið 2005 jókst sala smáskífa um 163 % frá árinu áður og skilaði 366,9 

milljónum dollara í kassann það árið. Sala breiðskífa jókst um 198,5 % frá árinu 2004 

til 2005 og stóð salan í 13,6 milljónum eintaka í lok árs 2005 (Hunter, Engebretsen og 

Lamy,  2006). 

Fastar áskriftir af tónlistatengdu efni hafa einnig aukist gríðarlega síðustu ár. Talið er 

að um 1,3 milljón manna séu með fasta áskrift að tónlistatengdu efni. Áætlað 

verðgildi slíkra áskrifta er talið vera um 149,2 milljónir dollara (Hunter, Engebretsen 

og Lamy,  2006). 
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Samkvæmt tölum frá markaðsrannsóknarfyrirtækinu NPD Group eru 4.2% internet 

notenda að notfæra sér löglega áskrift að tónlistartengdu efni á internetinu. Þessar 

tölur sýna þó aðeins brot af magni þeirrar tónlistar sem er í umferð því 

tónlistaútgáfurnar eiga í harðri samkeppni við ólöglega starfsemi. Ber þar helst að 

nefna sjóræningjaútgáfur af efni og ólöglegt niðurhal tónlistar frá einkaaðilum eða 

stórum heimasíðugrunnum sem gerir fólki kleift að skiptast á tónlistarefni (Hunter, 

Engebretsen og Lamy,  2006).  

 Síðustu ár hefur verið mikið um það að einstaklingar hér á landi hafi verið að 

skipta með sér tónlist á heimasíðum eins og deilir.is eða torrent.is. Þetta má glögglega 

sjá þegar inn á svona síðu er komið því teljari sýnir hve margir notendur eru með 

skráða þjónustu. Þetta eru dæmi um íslenskar síður en einnig er til fjöldinn allur af 

erlendum síðum eins og imesh.com, limewire.com og rocket.com svo eitthvað sé 

nefnt. Þetta eru einungis örfá dæmi til að sýna fram á hve auðfengin gjaldfrjáls tónlist 

er í dag. 

Nielsen SoundScan er upplýsingakerfi sem heldur utan um sölu smáskífa, breiðskífa 

og tónlistarmyndbanda, fyrir Billboard listann og önnur fyrirtæki í tónlistariðnaðnum í 

Kanada og Bandaríkjunum. Samkvæmt SoundScan seldust topp 100 breiðskífurnar 

árið 2005 í 128,1 milljónum eintaka í plötubúðum samanborið við 153,3 milljón 

eintök árið 2004. Þessar tölu gefa vísbendingu um aukið umfang ólöglegra miðla sem 

dreifa efninu (Hunter, Engebretsen og Lamy,  2006). 

 Þessi samantekt gefur mynd af því hve risavaxinn tónlistariðnaðurinn er í 

heiminum í dag þar sem Bandaríkjamarkaður hefur verið leiðandi ásamt þeim breska 

en ekki hafa verið gerðar sambærilegar rannsóknir á því hve miklum tíma unglingar 

eyða til tónlistarhlustunar á degi hverjum á Íslandi. 

Þeir sem sinna kennslu unglinga vita að ekki má láta markaðinn einn ráða því hve 

mikið nemendur fá að hlusta á tónlist með námi. Gerðar hafa verið ýmsar rannsóknir 

til að sýna fram á fylgni milli tónlistarhlustunar og námsárangurs. Skyldu flestir ætla 

að niðurstöður þeirra rannsókna séu góður mælikvarði á æskilega tónlistarhlustun með 

námi. 
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Yfirfærsla tónlistarnáms og hlustunar yfir á önnur greindarsvið  

 

Það helst ekki alltaf í hendur að hlusta mikið á tónlist og að stunda hana. Hægt er að 

njóta tónlistar en oftast verður ekki hjá því komist að leggja á sig mikla vinnu ef ná á 

árangri við tónlistaflutning, sér í lagi þegar flytjandi þarf að lesa tónlistina af nótum. 

Tónlist byggist ekki einungis á skynjun tónhæðar, hrynmynstra og hlutfalla, heldur 

einnig á minni, væntingum, samanburði, flokkun og fjölda annarra vitsmunalegra ferla 

sem reynir á í öðru námi (Þórir Þórisson , 2001). 

 Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að sýna fram á hvort tónlistarnám eða 

tónlistarhlustun geti aukið færni einstaklinga í öðrum greinum eins og t.d. stærðfræði. 

Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að ekki er hægt að neita því alfarið að 

tónlistarnám geti aukið árangur á öðru afmörkuðu sviði. Ekkert bendir þó til þess að 

tónlistarnám eða hlustun auki almenna greind fólks (Hodges, 2000). 

 Heilarannsóknir hafa sýnt að tengingar milli heilasvæða sem verða fyrir tíðri 

örvun skapa sitt eigið minni og vensl. Þetta gæti skýrt yfirfærslu tónlistarnáms og 

hlustunar yfir á önnur greindarsvið (Spychinger, 1998). 

Mozart-áhrif 

Í kringum 1970 var töluverð gróska í rannsóknum á yfirfærsluáhrifum tónlistarnáms. 

Vinsæl blöð gáfu þessum rannsóknum byr undir báða vængi á ný á miðjum 10. 

áratugnum þegar þau héldu á lofti og oftúlkuðu rannsóknarniðurstöður Frances 

Rauscher og félaga varðandi hin svokölluðu Mozart-áhrif (Þórir Þórisson , 2001).  

 Oftúlkunin fólst í því að eftir 10 mínútna hlustun á Mozart, nánar tiltekið 

sónötu í D dúr K. 448 fyrir tvö píanó bættu háskólanemar frammistöðu sína á einu af 

15 undirprófum Stanford Binet-greindarprófsins um 8-9 stig (Lewis, 2002). 

 Fyrirsagnir blaðanna voru hinsvegar á borð við „Music raises IQ scores” eða 

tónlist eykur almenna greind. Litið var alfarið fram hjá því að aðeins var um eitt af 15 

undirprófum Stanford Binet prófsins að ræða, en sameiginlega er prófunum ætlað að 

mæla almenna greind (IQ). Í ljósi þessarar fréttamennsku hafa Mozart-áhrifin verið 

mjög umdeild. Í síðari rannsóknum hefur verið allur gangur á því hvort tekist hafi að 

framkalla þessi jákvæðu áhrif, þótt kringumstæður hafi verið þær sömu og í 

upphaflegu tilrauninni (Demorest og Morrison, 2000).  
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Það vekur einnig athygli að tekist hefur að framkalla „Mozart-áhrif” með öðrum 

áreitum, til dæmis með háttbundnum hrynmynstrum án tónhæðar og með því að segja 

fólki sögu. Þetta hefur leitt til þeirrar tilgátu að örvun þátttakenda ein og sér, en ekki 

tónlist Mozarts sem slík, leiði til þess að þeir standa sig betur á tilteknu prófi (Þórir 

Þórisson, 2001).   

 Niðurstöður heilarannsókna og hefðbundinna félagsvísinda á þessu sviði eiga 

langt í land með að sanna hvort tónlistarnám eða hlustun auki námsgetu á öðrum 

sviðum. Til þess eru þær of ónákvæmar og grófgerðar enn sem komið er. Það má 

hinsvegar leiða af því líkur að langt og strangt tónlistarnám og sá agi sem það krefst 

nýtist einstaklingnum til náms í öðrum greinum. Einnig má það vera alveg ljóst að 

tónlistarnám og mikil tónlistarhlustun gagnast vel til tónlistariðkunar (Lewis, 2002). 

 

Rannsóknaraðferð 

 

Þegar rannsaka á atferli, hegðun eða viðhorf er oftar en ekki litið til fyrri rannsókna. 

Niðurstöður fyrri rannsókna geta spáð fyrir um niðurstöður og flokkast þá sem 

samanburðarrannsókn. Í þessu tilfelli er ekki til rannsókn hér á landi sem tekur til 

þessa efnis og hætta á að skökk mynd sé gefin ef notaðar eru rannsóknir erlendis frá. 

Úrtakið sem unnið er með er aðeins lítil prósenta af þýðinu hér á Íslandi og því ekki 

samanburðarhæft við erlendar niðurstöður.  

 Spurningarkönnun er sérstök rannsóknaraðferð og sú leið sem notuð er við 

öflun gagna með því að spyrja. Styrkur spurningakannana er fyrst og fremst sá að 

safna má fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma. Þá hefur það styrkt slíkar kannanir 

að þær eru réttmætar í þeim skilningi að sterk tengsl eru milli þess sem fólk segist 

gera og þess sem það gerir eins og margar innlendar og útlendar rannsóknir hafa sýnt 

(Þorlákur Karlsson,  2003).  

Ætlunin er að skoða viðhorf unglinga til tónlistarhlustunar og verður því notast við 

viðhorfskönnun í framhaldinu í stað spurningarkönnunar. Spurningarnar eru unnar í 

samræmi við 18. kafla um spurningarkannanir í bókinni Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum í heilbrigðisvísindum. (Þorlákur Karlsson, 2003) 

 

Eigindlegi hluti rannsóknarinnar byggir á viðtölum við nemendur og kennara til að 

gefa meiri dýpt í niðurstöður viðhorfskönnunarinnar.  
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Viðtöl eiga vel við þegar rannsökuð eru skynjun, viðhorf, þekking, 

heilbrigðisvenjur, væntingar og gildismat. Ákvörðun um notkun á viðtali sem 

gagnasöfnunaraðferð byggist fyrst og fremst á því að viðtal mun vera öflugasta 

aðferðin til að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar hafa verið fram (Helga 

Jónsdóttir, 2002). 

 

Viðhorfskönnunin 

 

Þátttakendur könnunarinnar eru nemendur í 10. bekk í Austurbæjarskóla í Reykjavík,  

Réttarholtsskóla í Reykjavík og Flúðaskóla á Flúðum í Hrunamannahreppi. Ástæðan 

fyrir því að nemendur í 10. bekk voru valdir er fyrst og fremst sú að í 10. bekk er 

vinnuálag verulega aukið á nemendur og metnaður oft meiri en ella fyrir tilstilli 

samræmdu prófanna. Nemendur 10. bekkjar eru því klárlega sá hópur 

grunnskólanema sem tekur nám sitt hvað alvarlegast. Það hvort nemendur læri með 

tónlist og telji hana sér til framdráttar ætti því að gefa raunhæfari mynd hjá 10. bekk 

en t.d. 8. eða 9. bekk þar sem minna álag er á nemendum gagnvart lokaprófum. 

Umsjónakennarar 10. bekkjar voru einnig þátttakendur í verkefninu og verður betur 

greint frá þeim síðar. 

Sendur var póstur til nokkurra skóla með upplýsingum um verkefnið. Gerð var grein 

fyrir uppbyggingu þess og að óskað væri eftir því að ná tali af umsjónarkennara 10. 

bekkjar og fá að leggja viðhorfskönnun fyrir nemendur 10. bekkjar. Svör bárust frá 

flestum skólum þar sem verkefninu var vel tekið og boðið upp á aðstoð. Sumir vildu 

þó ekki vera með sökum þess að 10. bekkur mætti ekki við neinni röskun fyrir 

samræmd próf í vor. Niðurstaðan var sú að Austurbæjarskóli, Réttarholtsskóli og 

Flúðaskóli urðu fyrir valinu. Sökum veikinda náðist ekki tal af umsjónakennara 10. 

bekkjar í Réttarholtsskóla. Var farið þá leið að ræða við Jóhönnu Lilju sem er 

aðstoðarskólastjóri í Skeiða og –Gnúpverjahreppi. Hún hefur auk þess kennt mikið í 

10. bekk og þekkir umhverfi og starfshætti þeirrar kennslu mjög vel.  

 

Nemendur vissu ekki af því að þeir ættu að taka þátt í viðhorfskönnuninni fyrr en 

þeim var tilkynnt það í tíma og blöðum dreift (sjá fylgiskjal nr. 1). Nemendum var þá 

gerð grein fyrir því út á hvað könnunin gengi og að þeir væru að taka þátt í 

lokaverkefni í Kennaraháskóla Íslands. Nemendum var bent á að þeir væru ekki 

skyldugir til að taka þátt og að þeir mættu kalla eftir aðstoð ef þeir skildu ekki 



 7 

spurningar á blaðinu. Enginn nemandi óskaði eftir því að sleppa könnuninni og allir 

mættir nemendur tóku þátt. Þegar blöðum var safnað saman  var nemendum gerð 

grein fyrir því að í verkefnið vantaði einstaklinga til viðtals. Margir gáfu kost á sér og 

var valið af handahófi strák og stelpu í hvert skipti. Þau fengu nánari upplýsingar um 

verkefnið og viðtal tekið upp við þau í framhaldi. 

 

Gagnasöfnun og greining 

 

Viðhorfskönnunin samanstóð af spurningalista með átta spurningum (sjá fylgiskal nr. 

1) sem kanna viðhorf nemenda til tónlistarhlustunar með námi. Spurningarnar eru 

allar lokaðar og gefa einungis möguleika á fáum svörum sem nemendur merkja við.  

Niðurstöður könnunarinnar eru settar fram hér að neðan með tölfræðilegum og lýsandi 

hætti svo lesa megir auðeldlega í gögnin. Einnig er að finna samantekt viðtala sem 

tekin voru við tvo nemendur úr hverjum skólanna þriggja (sjá fylgiskjöl nr. 4 , 5 og 6). 

 

Tilgangurinn með viðtölunum við nemendur var að fá nánari upplýsingar um viðhorf 

nemenda. Með beinu viðtali gafst tækifæri til opnari spurninga og ítarlegri svara. 

Nemendur gátu gert grein fyrir afstöðu sinni til viðfangsefnisins og bent á hluti sem 

þeir töldu að fjalla mætti um í sambandi við það. Samskonar viðtöl voru tekin við einn 

umsjónakennara 10. bekks í hverjum skóla nema Réttarholtsskóla eins og fram hefur 

komið (sjá fylgisjöl nr. 7, 8 og 9). Tilgangurinn var að fá sjónarmið kennara inn í 

könnunina og bera þau saman við viðhorf nemenda. Er mikil skörun viðhorfa 

nemenda og kennara eða er skörunin kannski mest meðal nemenda? Þessu verða 

vonandi gerð skýr skil í úrvinnslu gagna. Viðtölin við nemendur og kennara eru 

kóðuð og sett fram eins nákvæmlega og unnt er sem fylgigögn við þetta rit. Reynt er 

eftir fremsta megni að draga saman þá þætti sem viðmælendur eru sammála um og 

hvað það er sem þeim greinir á um.  

 

 Spurningarnar sem hafðar voru til viðmiðunar í viðtölunum eru í fylgiskjölum 

nr. 2 og 3. 
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Niðurstöður 

 

Alls 174 nemendur tóku þátt og svöruðu viðhorfskönnuninni. Svörin er að finna í 

töflunni hér að neðan. Einnig er búið að setja fram hverja spurningu á töfluriti 

lesendum til glöggvunar. Litur súlnanna táknar kyn nemenda þar sem blár stendur 

fyrir stráka og rauður fyrir stelpur. 

 

Þátttakendur stelpur strákar heild 

Fjöldi 84 90 174 

Hvað hlustar þú mikið á tónlist á dag? stelpur strákar heild 

< 3 tíma 42 36 78 

1- 3 tímar 27 39 66 

1 - 6 tímar 15 15 30 

minna en 1 tíma á viku 0 0 0 

Merktu við það sem á við þig stelpur strákar heild 

Ég er í tónlistanámi 18 21 39 

Ég er í kór 6 0 6 

Ég spila á hljóðfæri 24 30 54 

Ekkert af ofangreindu 45 54 99 

Áttu ipod, mp3 spilara eða sambærilegan spilara sem 

þú tekur með þér í skólann? 
stelpur strákar heild 

Ég á spilara en tek hann ekki með í skólann 18 21 39 

Ég á spilara og tek hann með í skólann 63 48 111 

Ég á ekki slíkan spilara 3 18 21 

Hlustar þú á tónlist þegar þú lærir (t.d. verkefni í 

skólanum eða heimanám)? 
stelpur strákar heild 

Alltaf 9 15 24 

Oft 30 30 60 

Stundum  24 21 45 

Sjaldan 12 12 24 

Aldrei 9 12 21 

hlustar þú þá á sömu tónlistina þegar þú lærir og þegar stelpur strákar heild 
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þú ert í fríi frá námi? 

Já ég hlusta á sömu tónlistina 48 54 102 

Nei, ég hlusta á rólegri tónlist en venjulega þegar ég læri 21 18 39 

Nei, ég hlusta á harðari tónlist en venjulega þegar ég læri 3 3 6 

Hvaða áhrif telur þú tónlistarhlustun með námi (að 

hlusta á tónlist þegar þú lærir) hafa á nám þitt? 
stelpur strákar heild 

Mjög jákvæð áhrif 12 24 36 

Jákvæð áhrif 27 33 60 

Engin áhrif 36 12 48 

Neikvæð áhrif 9 21 30 

Mjög neikvæð áhrif 0 0 0 

Telur þú að kennarar ættu að nota tónlist meira við 

almenna kennslu. Spila t.d. tónlist í tímum? 
stelpur strákar heild 

Já  42 30 72 

Alveg sama 30 39 69 

Nei 12 21 33 
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Hvað hlustar þú mikið á tónlist á dag?
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Niðurstöður sýna að mikill meirihluti nemenda hlustar að jafnaði á tónlist í 

annaðhvort 1-3 tíma á dag eða meira, þar eru 83% nemenda. Einungis 17% nemenda 

hlustar á tónlist í minna en 1-6 tíma á viku. Athygli vekur hve jafnt hlutfall er milli 

stráka og stelpna.  

 

Samantekt úr viðtölum við nemendur: Allir nemendur töldu sig hlusta mikið á 

tónlist. Flestir voru sammála um að ekki væri gott að lesa við tónlist en að verkefni 

væri gott að vinna með tónlist. Anna Jóna, nemandi í Réttarholtsskóla, segir orðrétt í 

viðtali:  “Ég er eiginlega alltaf með tónlist þegar ég er að labba eitthvað eða er í 

tölvunni og læri. Svo þegar ég er að horfa á sjónvarpið þá er ég að horfa á tónlist. Svo 

það eru örugglega meira en 3 til 4 tímar á dag”. 
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Merktu við það sem á við þig
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Hér gátu nemendur merkt við fleiri en einn reit ef þeir voru virkir í tónlistariðkun. 

57% nemenda merktu við ekkert að ofangreindu sem þýðir að þeir stunda tónlist ekki 

á neinn annan hátt annan en að hlusta á hana. Nokkuð jafnt hlutfall er milli stráka og 

stelpna.  

 

Samantekt úr viðtölum við nemendur: Allur gangur var á því hvort nemendur leggi 

stund á tónlist. Svörin voru allt frá því að hlusta eingöngu á tónlist upp í það að búa til 

sína eigin tónlist. Flestir höfðu þó einhvern tímann lært á hljóðfæri að einhverju marki 

við skólann eða í almennu tónlistarnámi. 
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Átt þú ipod, mp3 spilara eða sambærilegan spilara sem þú 
tekur með þér í skólann?
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Niðurstöður sýna að 88% nemenda eiga ipod eða sambærilegan spilara og 65% 

nemenda taka hann með sér í skólann. Talsvert fleiri stelpur taka spilarann með sér í 

skólann en strákar en athygli vekur að það er mikill meirihluti stráka í hópi þeirra sem 

ekki eiga spilara. 

 

Samantekt úr viðtölum við nemendur: Allir nemendur sem tekið var viðtal við 

sögðust eiga ipod eða spilara og taka hann með sér í skólann. Það samræmist 

niðurstöðum úr viðhorfskönnuninni.  

 Tveir nemendur fengu sína ipoda í jólagjöf síðustu jól og fannst það löngu 

orðið tímabært að eignast slíkan spilara. Frásögnin þeirra var með þeim hætti að þeim 

fannst þeir hafa eignast spilarana mjög seint miðað við samnemendur sína. 
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Hlustar þú á tónlist þegar þú lærir (t.d. verkefni í skólanum 
eða heimanám)?
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Einungis 26% nemenda svara sjaldan eða aldrei þegar spurt er um hvort hlustað sé á 

tónlist þegar lært er. Flestir svara oft eða 34%. Athygli vekur hve gríðarlega jafnt 

hlutfall stráka og stelpna eru við hvert svar. 

 

Samantekt úr viðtölum við nemendur: Allir nemendurnir sögðust hlusta á tónlist 

við nám en það var þó mismikið. Lestur virðist vera það nám sem músíkhlustun á 

hvað síst við en það er þó ekki algilt. Verkefnavinna eins og stærðfræði, eða skrif eru 

þó nánast undantekningarlaust unnin með tónlist. Ástæður þess að nemendur nota 

ipdoda í kennslustofum eru áhugaverðar. Sumir töldu sig læra betur við róandi tónlist 

og aðrir nota tónlist einfaldlega til að einangra sig frá kliðnum og látunum í 

kennslustofunni. Með ipod í eyrunum þurfa þau ekki að hlusta á og taka þátt í öllu 

sem er að gerast hjá samnemendum sínum. Það að tónlist geti verið truflandi á því 

ekki við ef hún kemur í staðinn fyrir eitthvað meira truflandi samkvæmt viðtölum við 

nemendur. 
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hlustar þú þá á sömu tónlistina þegar þú lærir og þegar þú ert 
í fríi frá námi?
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Í ljósi þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á námsárangri og tónlistarhlustun er 

fróðlegt að sjá hvað kom út úr þessum niðurstöðum. Klassísk tónlist hefur löngum 

verið talin sú tónlist sem hefur hvað jákvæðust áhrif á námsframvindu en samkvæmt 

nemendum hlusta flestir á sömu tónlistina við nám og frá námi. Þessar niðurstöður 

eiga einungis við hóp þeirra nemenda sem svaraði því til að þeir hlustuðu einhvern 

tímann á tónlist með námi sínu. 12% nemenda sagðist aldrei hlusta á tónlist þegar þeir 

lærðu. Enn er athyglisvert hve jöfn dreifing er meðal stráka og stelpna. 

 

Samantekt úr viðtölum við nemendur: Flestir kjósa tónlist í rólegri kantinum til að 

læra við en þó er það ekki algilt því hipp hopp tónlist og Kraftverk voru sérstaklega 

nefnd á nafn sem góð lærdómsmúsík og telst hvorugt til rólegrar tónlistar. Líðandi 

músík sem ekki er hægt að syngja með virðist vera það sem virkar best samkvæmt 

viðtölum við nemendur. 

 Óskar Axel er nemandi við Austurbæjarskóla og sagðist hlusta á hipp hopp 

þegar hann lærir. Óskar segir eftirfarandi um tónlistarhlustun með námi: “Ef maður er 

með geðveikt hressa tónlist þá kemst maður alveg í gang og svo ef maður þarf að 

einbeita sér mikið þá lækkar maður”. 
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Hvaða áhrif telur þú tónlistarhlustun með námi (að hlusta á 
tónlist þegar þú lærir) hafa á nám þitt?
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Miðað við að 12 % nemenda hlusti aldrei á tónlist með námi eru niðurstöður hér 

merkilegar því enginn nemandi telur tónlistarhlustun með námi hafa mjög neikvæð 

áhrif á sig. Það kann að vera skekkja í hönnun spurningarinnar að bjóða upp á tvær 

neikvæðar afstöður en 17% nemenda töldu tónlistarhlustun með námi hafa neikvæð 

áhrif á sig. Flestir töldu tónlistarhlustun með námi þó hafa jákvæð eða engin áhrif, eða 

62% nemenda. 

 

Samantekt úr viðtölum við nemendur: Svör nemenda voru allt frá engin áhrif til 

þess að nám örvaði undirmeðvitundina og þannig næðist betri tenging við námsefnið. 

Allt byggist þetta á því að hlusta á tónlist við sitt hæfi. Einn nemandinn sagðist 

stundum detta inn í tónlistina í stað þess að læra en það kemur ekki fyrir með réttri 

tónlist. Með þessu réttlæta nemendur ipdoa og kjósa þá fremur en að kennarar spili 

tónlist fyrir þá í tímum því það sé misjöfn tónlist sem henti hverjum og einum með 

námi. 
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Telur þú að kennarar ættu að nota tónlis t m eira við 
almenna kennslu. Spila t.d. tónlis t í tímum?
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Mjög jafnt var í hópum þeirra sem töldu að kennarar ættu að nota tónlist meira en gert 

er við almenna kennslu og þeirra sem var alveg sama eða um 40% í hvorum hópi. 

19% nemenda vildi ekki að tónlist yrði notuð meira í kennslu og eru það talsvert fleiri 

strákar en stelpur eða 21 á móti 12.Þessar niðurstöður eru í samræmi við hlutfall ipoda 

eignar stráka og stelpna. Leiða má af því líkur að sá fjöldi stráka sem ekki á ipod sé sá 

sami og telji að kennarar ættu ekki að nota tónlist meira við kennslu. 

 

Samantekt úr viðtölum við nemendur: Það var allur gangur á því hvað nemendum 

fannst um hvort kennarar mættu nota tónlist meira í kennslu. Sumir voru á því að 

kennarar notuðu næga tónlist og voru ánægðir með það. Aðrir töldu að ekki mætti 

spila tónlist yfir bekkinn í verkefnum þar sem það kallaði á ósætti um lagaval. Þessi 

svör endurspegla niðurstöður viðhorfskönnunarinnar þar sem 40% nemenda var alveg 

sama hvort kennarar notuðu meira tónlist og 40% vildu meiri tónlist í kennslu. 20% 

vildu ekki að notuð yrði meiri tónlist í kennslu. 

 

Ekki er hægt að bera saman þessar niðurstöður við sambærilegar niðurstöður 

rannsókna á landsvísu eins og oft er gert í úrvinnslu gagna. Niðurstöður gefa mynd af 
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því þýði sem unnið er með. Þýðið eru þeir nemendur sem tóku þátt í 

viðhorfskönnuninni af heildarúrtakinu sem eru allir nemendur 10. bekkjar á landinu. 

 

Samantekt á viðtölum við kennara 

 

Kennararnir þrír sem tekið var viðtal við eiga það allir sameiginlegt að hafa áhuga á 

tónlist og að vinna með hana þó að tónlistalegur bakgrunnur þeirra sé mjög ólíkur. 

Erling er ekkert í tónlist að öðru leyti en því að hann hlustar á tónlist. Alma Jenný 

spilar á gítar og í uppáhaldi hjá henni er suður- amerísk tónlist. Jóhanna er alin upp í 

mikilli tónlistafjölskyldu og syngur í þremur kórum.  

 

Allir voru kennararnir sammála um að ipodar og tónlist í tímum væri ekki æskileg 

nema að takmörkuðu leyti og að stýra þurfi hlustun nemenda. Einstaklingsverkefni 

geta verið hentugur vettvangur til að leyfa tónlistarhlustun eða sérstaklega stýrð 

verkefni á vegum kennarans. Kennararnir nota allir tónlist í kennslu en mismikið þó. 

Alma Jenný sagðist lítið nota tónlist og bar því við að hún væri nýbyrjuð að kenna og 

að það gæti tekið smá tíma að brjótast út úr hinum klassíska kennsluaðferðar ramma. 

Allir voru sammála um að tónlist í kennslu sé mjög jákvæð og auki áhuga nemenda 

frekar en hitt. Þar virðast nemendur einnig vera á sama máli. 

 

Kennararnir voru sammála um að mikil aukning hefði verið síðastliðið eitt til tvö ár á 

notkun tónlistaspilara meðal nemenda. Alma Jenný sem er nýútskrifaður kennari átti 

ekki orð yfir það hve mikið nemendur voru með spilara í tímum þegar hún byrjaði að 

kenna í haust. Hún hefur ekki fylgst með þróun síðustu ára á þessu sviði og minnist 

þess þegar hún var í 10 bekk árið 1986, þá hefðu nemendur aldrei fengið að vera með 

nokkuð þessu líkt að hennar sögn.  

 Það var athyglisvert að Erling sem kennt hefur í 25 ár vildi meina að svipað 

ástand og ipoda æðið hefði gripið um sig þegar vasadiskóin náðu vinsældum. Það æði 

hefði staðið í 2 – 3 ár og spurning hvort ipoda æðið gangi yfir á svipaðan hátt. 

 Jóhanna er viss um að þessi tækni séu komin til að vera og að næsta skref sé 

að notfæra spilarana með náminu. Til dæmis með því gefa nemendum kost á því að 

hlaða niður af internetinu fyrirlestrum eða námsefni á hljóðformi sem hægt er að spila 

í ipod eða mp3 spilara. Jóhanna bendir einnig á athyglisvert sjónarhorn sem er 

félagslegur þáttur. Kennarar og foreldrar þurfa að vera vakandi fyrir því að börn 
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einangri sig ekki um of og hluti af því er að vera ekki með tónlist í eyrunum alla daga 

og við aðstæður þar sem samtöl eða samskipti eiga sér stað. 

 

Niðurstöður úr báðum könnunum  

 

Niðurstöður viðhorfakönnunarinnar og viðtala við nemendur sýna að úrtakið sem 

valið var til viðtals endurspeglaði verulega niðurstöður viðhorfskönnunarinnar. 

Viðtölin gáfu eilítið dýpri innsýn í svörin eins og við var að búast. Það sem vakti 

athygli var hve jákvæðir kennararnir voru sem tekið var viðtal við. Það er augljóst að 

þessi menning sem er að vaxa í kringum ipodana er ekki valdabaráttuferli milli 

kennara og nemenda eins og oft vill verða þegar æði af einhverjum toga grípur um sig 

í skólum. Ef kennarar líta á ipodana og spilarana sem krakkarnir eru með sem jákvætt 

hjálpargagn fremur en truflandi aðskotahlut má ná verulegum árangri með nýtingu 

spilaranna og tónlistar yfir höfuð með námi. Nemendur benda á að þeir kjósi að vinna 

við tónlist og kennarar veita því athygli að áhugi nemenda vex við að samþætta tónlist 

við námið. Jóhanna bendir á mjög athyglisverðan möguleika sem kennsla á hljóðformi 

getur verið. Nemendur meðtaka á mismunandi hátt og til að mynda eru hljóðglærur 

vaxandi kennslumáti við KHÍ. Þessi viðhorf kennara voru ófyrirséð og jákvæð að 

mínu mati. Það að nýta sér aðstöðuna til gangs en ekki gagnrýnis er hluti af þróun og 

því að bregðast skjótt við breyttum aðstæðum með klókindum. Erlingur vinnur með 

þessari þróun þó að hann hafi ákveðnar efasemdir um varanleika ipoda 

menningarinnar. Hann man tímana tvenna og ber þessu æði við vasadiskóin og því 

þegar sú bylgja reið yfir.  

 Niðurstaðan er í það minnsta nokkuð ljós þar sem nemendur kjósa ipoda og 

tónlist með námi. Kennarar vilja nýta tæknina og tónlistina á jákvæðan hátt. 
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Lokaorð 

 

Þetta verkefni hefur verið lærdómsríkt fyrir mig sem verðandi kennara. Þegar lagt er 

af stað í vinnu líkt og þetta verkefni eru ákveðin viðhorf til staðar þó að þeim sé ekki 

hleypt að í vinnunni fyrr en á þessu stigi. Það að nemendur kjósi að vera með tónlist í 

tímum var nokkuð fyrirséð en ástæðurnar sem gefnar voru komu á óvart. Það að 

nemendur kjósi tónlist til að einangra sig frá kliðnum í bekknum og ná betri 

einbeitingu eru rök sem erfitt er að setja út á. Mínar skoðanir voru í takt við það sem 

Alma Jenný greindi frá. Þegar ég var í 10. bekk hefði verið litið á svona tæki eins og 

tyggjó, að teikna á borðin eða að vera með fætur uppi á borði. Það var ástand sem 

kennarar sættu sig ekki við og var ekki í boði meðan á kennslu stóð. Nú er öldin önnur 

og kennarar meðvitaðir um mikilvægi fjölbreyttra kennsluhátta. Það vakti athygli 

mína þegar ég vann að þessu verkefni að það birtist frétt í Fréttablaðinu með 

fyrirsögninni iTunesforrit og engir bekkir.  

 Fréttin greinir frá því að grunnskólar og nýstofnaður menntaskóli í 

Borgarbyggð vinna að samræmdum kennsluháttum á grunn- og framhaldsskólastigi. 

Nýi menntaskólinn hefur starfsemi í haust. Nýi skólinn verður tæknivæddur mjög en 

forsvarsmenn hans vinna nú með Apple-umboðinu að því að þróa áfram notkun á 

forritinu iTunes við nám og kennslu en þar verður kennsluefni til dæmis miðlað með 

„pod-cast". Nemendur skólans munu fá fartölvu sér að kostnaðarlausu á meðan þeir 

eru í námi. (Vísir.is,  2007) 

 Þessi kennslunýjung var nýverið samþykkt af menntamálaráðherra og 

fyrirmyndin sótt til Svíþjóðar þar sem samskonar kennsla er hafin. Greinina í heild má 

finna á vísi.is og er fróðleg lesning fyrir áhugasama á þessu sviði. 

Þessa þróun tel ég gefa vísbendingu um það að þeir kennarar sem tileinka sér þessa 

tækni og læra að vinna með hana eiga eftir að vera í fararbroddi hvað varðar kennslu 

næstu ár.  
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Þakkir 

 

Ég þakka fyrir þann velvilja sem mér var sýndur í garð þessa verkefnis hjá þeim 

skólum sem tóku þátt í því og þá sérstaklega þeim nemendum og kennurum sem ég 

tók viðtöl við. Kristínu Valsdóttur leðsagnakennara mínum þakka ég ákflega gott 

samstarf og skjót vinnubrögð. Að lokum vil ég þakka Bryndísi Ásmundsdóttur fyrir 

yfirlestur og leiðrettingar meðan á vinnu stóð.  
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Fylgiskjal nr. 1  - Viðhorfskönnunin 

 
1) Merktu við kyn 
□  Karkyn  
□ Kvenkyn 
 
2) Hvað hlustar þú mikið á tónlist? 
□  Mera en 3 tíma á dag 
□ 1-3 tímar á dag 
□  1-6 tímar á viku 
□  minna en 1 tíma á viku 
 
3) Merktu við það sem á við þig 
□  Ég er í tónlistanámi 
□ Ég er í kór 
□  Ég spila á hljóðfæri 
□  Ekkert af ofangreindu 
 
4) Áttu ipod, mp3 spilara eða sambærilegan spilara sem þú tekur með þér í 
skólann? 
□ Ég á spilara en tek hann ekki með í skólann 
□  Ég á spilara og tek hann með í skólann 
□  Ég á ekki slíkan spilara 
 
5) Hlustar þú á tónlist þegar þú lærir (t.d. verkefni í skólanum eða heimanám)? 
□  Alltaf 
□ Oft  
□  Stundum  
□  Sjaldan  
□  Aldrei 
 
6) Ef svarið við spurningunni á undan er játandi,  hlustar þú þá á sömu 
tónlistina þegar þú lærir og þegar þú ert í fríi frá námi? 
□  já ég hlusta á sömu tónlistina 
□  Nei, ég hlusta á rólegri tónlist en venjulega þegar ég læri 
□  Nei, ég hlusta á harðari tónlist en venjulega þegar ég læri 
 
7) Hvaða áhrif telur þú tónlistarhlustun með námi hafa á nám þitt? 
□  Mjög jákvæð áhrif 
□  Jákvæð áhrif 
□  Engin áhrif 
□  Neikvæð áhrif 
□  Mjög neikvæð áhrif 
 
8) Telur þú að kennarar ættu að nota tónlist meira við almenna kennslu. Spila 
t.d. tónlist í tímum? 
□  Já  
□  Alveg sama 
□  Nei 
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Fylgiskjal nr. 2 

Viðmiðunarspurningar í viðtöl við nemendur. 

 

• Hlustar þú mikið á tónlist? 

• Ertu í tónlistarnámi, kór eða spilar á hljóðfæri? 

• Áttu ipod, mp3 spilara eða sambærilegan spilara sem þú tekur með þér í 

skólann? 

• Hlustar þú á tónlist þegar þú lærir (t.d. verkefni í skólanum eða heimanám) 

• Er það sama tónlistin og þú hlustar á venjulega. 

• Telur þú tónlistarhlustun með námi hafa áhrif á nám þitt? 

• Ef svarið er já – með hvaða hætti 

• Ef svarið er nei – Skiptir þig þá engu máli hvort þú hlustar á tónlist eður ei 

þegar þú lærir? 

• Telur þú að kennara ættu að nota tónlist meira við almenna kennslu. Spila t.d. 

tónlist í tímum. 
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Fylgiskjal nr. 3 

Viðmiðunarspurningar í viðtöl við kennara. 

 

• Hefur þú áhuga á tónlist? 

• Iðkar þú tónlist á einhvern hátt ? T.d. hljóðfæri, kór... 

• Hver er afstaða þín til tónlistarhlustunar með námi? 

• Verður þú var/vör við mikla aukningu á mp3 / ipod spilurum meðal nemenda? 

• Telur þú að hlustun á tónlist hafi áhrif á einbeitingu og / eða námsárangur 

nemenda? 

• Notar þú tónlist í þinni kennslu? 
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Fylgiskjal nr. 4 

Viðtöl við nemendur. Jenný og Tómas í Flúðaskóla. 
 
H: Tómas, hlustar þú mikið á tónlist? 
J: Já 
H: Hvað heldurðu að þú hlustir mikið? 
J: Ég veit það ekki, bara mjög mikið. Ég er alltaf að hlusta á tónlist. 
H: Er það á hverjum einasta degi í marga klukkutíma? 
J: Já 
H: En þú, Jenný? 
T: Já sama  
H: Mjög mikið? 
T: Já 
H: Og eruð þið í tónlistastarfi, kór eða einhverju slíku? 
J: nei 
T: Já, hljóðfæri, maður kann svona sæmilega á þau en maður er ekki að stunda það 
neitt. Ég hef verið í tónlistanámi.  
H: Eigið þið bæði ipod? 
J: Já  
T: Já 
H: Og takið þið hann með í skólann? 
J: Já 
T: Já 
Hlustið þið á tónlist þegar þið lærið heima? 
J: Já oftast 
T: Nei, nema ég vilji ekki læra. Ég get ekki einbeitt mér að því  að læra og hlusta. 
Hlustar þú á sömu tónlistina þegar þú lærir og þegar þú ert ekki við nám? 
J: Já en ég hlusta á allt. 
H: Þú segist ekki hlusta á tónlist af því þér finnst það trufla þig.  
T: Já en ég geri það samt alveg stundum.  
H: Og hvað finnst þér þá betra við að hlusta en að hlusta ekki? 
J: Ég hlusta sko ekki á tónlist þegar ég er að lesa.  
H: Er það þá meira í verkefnum og slíku? 
J: Já 
T: Já það er þannig líka með mig, ég get ekki lesið og hlustað á tónlist 
H: Eru einhverjir kennarar sem leyfa ykkur að vera með ipoda í tímum? 
T: Já flestir, nema á meðan þeir eru að tala. 
J: Já 
H: Sjáið þið fyrir ykkur að kennarar gætu notað tónlist meira við kennslu en þeir gera? 
J: Nei 
T: Nei, allavega ekki eins og að spila útvarp í tímum eða slíkt því að það færi 
örugglega tími í það að rífast um hvaða útvarpsstöð það væri og hvað ætti að hlusta á. 
H: Er eitthvað varðandi tónlist og kennslu sem þið viljið koma á framfæri? 
T: Já, mér finnst bara að tónlist ætti ekki að vera valfag heldur skyldufag. 
H: Ert þú sammála því? 
J: Mér er bara alveg sama. 
H: Takk fyrir þetta spjall og þessi svör. 
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Fylgiskjal nr. 5 

Viðtöl við nemendur. Anna Jóna og Ingi í Réttarholtsskóla.  
 
H: Hlustar þú mikið á tónlist? 
A: Já, ákaflega mikið 
H: Hvað heldurðu að það sé mikið? 
A: Ég er eiginlega alltaf með tónlist þegar ég er að labba eitthvað eða er í tölvunni og 
læri. Svo þegar ég er að horfa á sjónvarpið þá er ég að horfa á tónlist. Svo það eru 
örugglega meira en 3 til 4 tímar á dag. 
I: Hjá mér er það eiginlega alltaf þegar ég hef tækifæri til þess.  
A: Hann hlustar örugglega meira í tímum en ég því ég er oft meira í umræðum en þá 
er hann meira með tónlistina. 
H: Takið þið þátt í tólistarstarfsemi að einhverju tagi? 
I: Ég hef spilar á píanó síðan ég var 7 ára og verið í tónfræði og tónheyrn og svoleiðis. 
A: Og ég líka síðan ég var 7 ára en ég hef ekki verið í tónfræði reyndar, en ég hef 
verið í heimakennslu. Svo á ég bassa sem ég fékk fyrir hálfu ári og hef verið að leika 
mér á hann. 
H: Svo þið eru bæði nokkuð virk í tónlistanámi.  
A: Já  
I: Ég myndi reyndar ekki segja að ég væri mjög virkur, en svona jú, jú. 
H: Þið eigið þá trúlega bæði ipoda? 
A: Já, já 
I : Já 
H: Þú sagðist hlusta á tónlist þegar þú lærir? 
A: Oftast já, sérstaklega ef það eru einhver einstaklingsverkefni eins og t.d. stærðfræði 
þá hjálpar það mér að ná einbeitingu. 
I: Já þá leiðist maður ekki út í samræður við aðra og heldur einbeitingu.  
A: Já maður getur lokað sig betur af. Eins og ég sit með oftast með 4 bestu vinkonum 
mínum og þá er alltaf eitthvað verið að tala um hvað var verið að gera í gær o.s.frv. og 
þá er mjög gott að geta lokað sig af með tónlist og unnið verkefni. 
H: Finnst þér þú líka ná að einbeita þér betur með tónlist í verkefnum?  
I: Ja stundum dett ég alveg inn í tónlistina í staðin en það kemur ekki fyrir með réttri 
tónlist, þegar er lítið um söng og ekki taktfast.  
H: Hlustar þú þá alltaf á einhverja spes tónlist þegar þú lærir? 
I: Ég hlusta alltaf á sömu tónlistina þegar ég er að læra fyrir próf því þá kikkar 
undirmeðvitundin inn og maður tengir það saman við tónlistina sem maður er að læra 
og hvað maður las.  
H: Hvaða tónlist er það sem þú hlustar á? 
I: Það er Neo með upphrópunarmerki. Það er franskt band, svo er eitthvað með 
strákunum í kraftverk. Þá er trommarinn að rembast við að  herma eftir tölvu og 
takturinn alltaf voðalega eins og svo hækkar hann í styrk og lækkar og fer hægar og 
hraða til skiptis. En voða sjaldan hlusta ég á þetta þegar ég er ekki í prófi eða að læra 
fyrir próf. Þetta er tónlist sem maður dettur alveg inn í.  
H: Finnur þú fyrir þessu, að þú hlustir á eitthvað sérstakt þegar þú er að læra? 
A: Nei en ég hlusta á mjög fjölbreytta tónlist og kannski helst tónlist í rólegri 
kantinum. Svo finnst mér betra að hlusta á eitthvað sem ég þekki ekki textann við. Ef 
það er eitthvað geðveikt hress tónlist þá fer maður frekar að dilla sér eitthvað með eða 
syngja eitthvað en vil frekar hlusta á t.d. eins og Skúla Sverrisson sem er með rosalega 



 28 

rólegt elektrónuískt samt út í mjög melló og er rosalega róleg og þægileg tónlist. Það 
finnst mér rosalega gott því þetta róar mann og hjálpar mér að einbeita mér.  
H: Ráðið þið hvenær þið hlustið á tónlit í skólanum? 
I: Það fer eftir kennurum, auðvitað harðbanna þeir manni að hlusta á tónlist þegar þeir 
eru að kenna sko. 
A: Já 
I: En þeir kennarar sem eru því miður of fáir sem eru í skipulagðari kantinum, byrja á 
kennslu og gefa svo afganginn af tímanum til þess að læra sem mundi þá fara upp í 
heimavinnu ef maður mundi ekki læra. 
A: Já og þá er í lagi að hlusta á tónlist 
I: Já þá hafa þeir ekkert til málanna að leggja og leyfa okkur alveg að vera í friði. 
H: Sjáið þið einhverja möguleika á því hvernig mætti nota meira tónlist í náminu 
ykkar?  
I: Já, ég man ekki alveg hvaða kennari það var sem spilaði Bach í 6. eða 7. bekk. Það 
var eitthvað voðalega frægt lag sem byggist alltaf meira og meira upp og verður alltaf 
meira og meira úr því. Ég man að það kom dauðaþögn í bekkinn og allir bara stein 
héldu kjafti og lærðu bara. Þetta hefur líka oft verið gert að krakkar fá að velja tónlist 
til að spila í svona gettoblasterum sem hafa verið í stofunum en það hefur minnkað.  
A: Já það er líka smekkurinn sem veldur því að fólk er ekkert sammála um hvað á að 
spila. 
I: Já þetta er t.d. oftast ég á móti rest 
A: Já, hahaha.. 
I: Það getur tekið einbeitinguna frá náminu. Þá fara allir að rífast um hvað á að hlusta 
á, það er gallinn á því.  
A: Já í staðin fyrir að kennarinn spili bara Bach eða eitthvað svona rólegt og segi bara 
þetta er það sem verður spilað og þið bara hlustið á það. 
H: Svo þið teljið að klassískt efni henti vel.  
A: Já eitthvað sem fólk þekkir kannski ekki og getur ekki raulað með. 
H: Þá er þetta komið hjá okkur nema þið hafið eitthvað sem þið viljið koma á 
framfæri varðandi þetta efni sem við erum að fjalla um.  
I: Það væri þá ekki nema þetta sem við vorum að tala um að gefa því  séns að spila í 
tímum fyrir alla. 
A: Já ef það væri samstaða um það þá ætti að kenna kannski í 20 mín og vinna í 20 
með tónlist í bekknum.  
I: Já en ef einhverjir í bekknum eru á móti því þá færi þetta í vitleysu undir eins. 
Þannig að það þyrfti að prófa það og reyna það. 
H: Já þetta eru góðar hugmyndir. Ég þakka ykkur bara kærlega fyrir spjallið og gangi 
ykkur vel í skólanum.  
I: Takk og þér sömuleiðis með verkefnið 
H: Já takk. 
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Fylgiskjal nr. 6 

Viðtöl við nemendur.  Óskar Axel og Viktoría í Austurbæjarskóla. 

H: Hlustar þú mikið á tónlist? 
Ó: Ég hlusta rosalega mikið á tónlist 
H: Hvað heldurðu að það sé mikið? 
Ó: Alveg svona 4 tíma á dag eða eitthvað 
H: Eða ég veit það ekki, það er svo misjafnt sjáðu. Ég er t.d. með ipodinn anna hvern 
dag í skólanum og svo hlusta ég alltaf mikið þegar ég kem heim. 
H: Hvernig er með þig? 
V: Já ég er alltaf með ipod í skólanum og hlusta aðallega í stærðfræði, mér finnst gott 
að hlusta í stærðfræði, og svo bara þegar ég kem heim, kannski bara á kvöldin. Líka 
oft þegar ég er bara að labba úti þá finnst mér gott að hlusta á tónlist. 
H: Eruð þið í tónlistanámi eða einhverju starfi sem tengist tónlist að öðru leyti.? 
V: Ég var í gítarskóla en ég er hætt því núna 
Ó: Ég hef verið eitthvað að fikta við að búa til tónlist en bara svona hobby.  
H: Þið eigið væntanlega bæði ipodana ykkar? 
V: Já ég fékk minn bara í jólagjöf 
Ó: Já ég líka, fékk minn í jólagjöf en ég hef alltaf átt mp3 spilara 
H: Þú talar um að þú lærir stundum stærðfræði í skólanum með tónlist á. Hvað finnst 
þér um heimavinnu. Finnst þér betra að vera með tónlist þegar þú ert í heimavinnu? 
V: Nei ekki endilega alltaf. Ef það er mjög hávær tónlist, rokk eða eitthvað þá truflar 
það náttúrulega. 
H: Er það eins með þig? 
Ó: Jaaa ég hlusta bara á einskonar tónlist, það er hipp hopp og það truflar mig ekkert 
þegar ég er að læra. Ef maður er með geðveikt hressa tónlist þá kemst maður alveg í 
gang og svo ef maður þarf að einbeita sér mikið þá lækkar maður. 
V: Eins og t.d. samræmdu prófin þá passa ég mig að hafa ekki neina tónlit á. Það er 
gott að hlusta á smá tónlist áður eða eftir að maður hefur verið að læra. Það er alveg 
skemmtilegra að hlusta á tónlist en maður einbeitir sér ekki eins vel. 
H: Finnst ykkur að kennararnir hér mættu nota tónlist meira við kennslu? 
V: Já mér finnst t.d. í ensku og dönsku að þeir mættu nota tólist meira. 
Ó: Já því það er ekkert sem getur skemmt fyrir. 
V: Eins og t.d. í lestímum. Hann er reyndar duglegur að nota tónlist og leggja fyrir 
okkur verkefni þar sem við eigum að fylla inni texta við ensk lög og þá hlustum við á 
lögin.  
Ó: Já og ef maður er bara í einhverju verkefni þá er fínt að hafa tónlist 
H: Og er það yfirleitt leyfilegt hjá ykkur í tímum að hlusta á tónlist? 
V: Já, en svo var einn kennari fyrir áramót sem var alltaf að spila fyrir okkur einverja 
svona undarlega tónlist. Hann vara að kynna fyrir okkur einhverja skrítna tónlist. 
Ó: Ahh já það var ekki gaman. 
H: Teljið þið að það mætti nota tónlist á einhvern átt í kennslu sem ekki er gert nú 
þegar? 
Ó: Já það er tónlist í valtíma, það mætti vera meira um tónlist í þeim tímum. Við 
höfum bara gert eitthvað lag saman sem var reyndar geðveikt gaman en ég held að 
það sé hægt að gera meira þar. 
V: Mér finnst við bara læra mjög mikið á því í ensku að fylla orð inn í texta sem búið 
er að taka út. Þá eru það oft ný orð og við verum að hlusta á lagið til að heyra orðið og 
þannig lærir maður oft ný orð. 
H: Þetta var gott að heyra. Ég þakka ykkur fyrir að taka þátt í þessu verkefni með mér. 
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Fylgiskjal nr. 7 

Viðtöl við kennara 

 
Erling Ó. Aðalsteinsson er umsjónakennari 10. bekkjar í Austurbæjarskóla. Hann 
hefur starfað þar í 25 og kennir nú fyrst og fremst ensku. Hér er viðtalið við Erling. 
 
H: Hver er þín afstaða til tónlistarhlustun nemenda þinna? 
E: Hvað áttu við með tónlistahlustun, þegar þau eru með ipod í eyrunum og svoleiðis? 
H: Ekki endilega með ipdoda. Bara það að krakkar hlusti á tónlist meðan þau læra, 
hvort sem er í útvarpinu, í ipod eða með örum hætti. Telur þú það hafa jákvæð áhrif á 
nemendur yfir höfuð? 
E: Það fer rosalega mikið eftir því hvað það er sem er að fara fram. Ef kennarinn er 
með innlögn þá finnst mér það ekki ganga. Ef að krakkarnir eru að vinna einhver 
verkefni og þau eru vön að vinna með tónlist heima þá finnst mér það í lagi svo 
framarlega sem það trufli ekki aðra, og það hentar sumum og öðrum ekki. Þess vegna 
geta þau nú kannski bara verið með hvert fyrir sig í eyrunum þegar þau eru að gera 
stílaverkefni eða eitthvað þannig í tímum. 
H: Þú telur semsagt að það séu aðilar sem hreinlega vinni betur með tónlist en án 
hennar? 
E: Já þau segja það mörg og bara eru vön því heima og finnst það betra. 
H: Ert þú sjálfur eitthvað í músík? 
E: Nei 
H: Hvað ertu búinn að vera lengi með þennan aldur í kennslu? 
E: Í 25 ár. 
H: Og finnst þér þú sjá mikla aukningu núna tónlistarhlustun meðal nemenda? 
E: Já mjög mikla. Þetta svona kemur aftur. Þegar vasadiskóin komu hér á árum áður 
og svo aftur núna þegar þessir mp3 spilarar komu á markaðinn. 
H: Já þannig að þetta hefur verið svona mikil aukning þegar vasadiskóin komu? 
E: Já það var það. 
H: Notfærir þú þér á einhvern hátt sjálfur tónlist í kennslu, öðruvísi en að leyfa 
krökkunum að hlusta eins og kom fram áðan.  
E: Já, já þau fá stundum texta með eyðufyllingum. Kannski gömul Bítlalög eða 
eitthvað annað, vinsæl lög sem þau hlusta á. Þá lesum við textann líka og pælum 
aðeins í honum. Þetta er í Ensku sem ég nota þessa aðferð.  
H: En þú ert ekki að spila tónlist yfir allan bekkinn í öðrum verkefnum.  
E: Jú það kemur nú fyrir. Við vorum að gera verkefni um Liam Rimes um daginn sem 
var gamalt samræmt próf. Nú þau vissu ekkert hver það var og ég spilaði aðeins fyrir 
þau og sagði þeim aðeins frá henni.  
H: Ég held að þetta sé komið hjá okkur nema þú hafir einhverju við að bæta. 
E: Já þetta er bara þannig að þetta hentar stundum og stundum ekki. Kennarar eru 
mjög misjafnir gagnvart þessu. Sumir líta á ipoda eins og að vera með tyggjó eða 
eitthvað því um líkt á meðan aðrir notfæra sér þessa aðstöðu. Ég er als ekki á móti 
þessu og kennsluaðferðir þurfa að vera fjölbreyttar. Það hentar því að nota tónlist í 
bland við allt annað. 
H: Takk fyrir spjallið og tímann sem fór í þetta hjá okkur. 
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Fylgiskjal nr. 8 

Viðtöl við kennara 

Alma Jenný Sigurðardóttir er umsjónakennari 10. bekks í Flúðaskóla á flúðum. Jenný 
er nýútskrifaður kennari og byrjaði að kenna í Flúðaskóla haustið 2006.  
 
H: Hver er áhugi þinn á tónlist, eða hefur þú áhuga á tónlist? 
J: Já, já ég hef alveg mikinn áhuga á tónlist og hef alltaf haft voða gaman af öll sem 
tengist tónlist. 
H: Leggur þú stund á tónlist, meira en að hlusta á hana? 
J: Já ég spila smá á gítar og syng mikið með börunum mínum. Ég er nú ekki neitt 
rosalega klár á gítarinn en ég get bjargað mér í gegnum einföld lög. Þegar ég var 
skiptinemi í suður amerkíku var mikið tónlistafólk í fjöskyldunni minni og þá var 
spilað á og sungið nánast á hverju kvöldi og það bara kenndi manni hvað það er 
rosalega skemmtilegt að gefa sér tíma í þetta. 
H: Hver er þá afstaða þín til tónlistarhlustunar með námi? 
J: Meinaru þá að að hlusta á tónlist meðan ég læri? 
H: Já þú eða krakkarnir sem þú kennir, er í boði fyrir þau að hlusta á tónlist í tímum til 
að mynda? 
J: Já.... ég læri nú oft við einhverja þægilega tónlist. Það fer auðvitað eftir því hvað ég 
er að gera. Ég get ekki lesið og einbeitt mér þannig með tónlist undir og vill helst vera 
í algjörri þögn en að vinna verkefni og fara yfir heimaverkefni hjá krökkunum, þá 
finst mér alveg gott að hlusta á góða suður ameríska tónlist eða útvarp bara.  
H: En hvað með nemendur, hvað finst þér um að þau læri með ipod eða tónlist? 
J: Krakkarnir reyna rosalega mikið að vera með ipdodana í tímum en við leyfum það 
yfirleitt ekki. Það er auðvitað oft sem þau eru bara að vinna verkefni og þá finst mér 
alveg í lagi að þau séu með ipdodana því að þau vinna ekkert minna og láta þá bara 
ekki truflast af því sem aðrir eru að segja eða gera. En mér blöskraði alveg fyrst þegar 
ég byrjaði að kenna , að þeim skuli hafa dottið í hug að þau mættu vera með þetta á 
sér alltaf. Ég man bara þegar ég var í skóla, ef ég hefði verið að hlusta á vasadiskó í 
tíma þá hefði mér verið hennt út á stundinni. Núna eru bara nánast allir krakkarni með 
ipod og þá finnst mér að við verðum bara að finna góða leið til að nýta okkur það.  
H: Finnur þú fyrir aukningu á spilurum meðal nemeda síðan þú byrjaði að kenna? 
J: Nei ég byrjaði bara að kenna í haust og þá voru náttúrlega allir komnir með ipdoda. 
Hinir kennararnir tala samt alveg um að þetta sé svaka bylgja sem er að ganga yfir.  
H: Notar þú tónlist í kennslunni þinni? 
J: Nei ekki mikið. Ég var að byrja í haust og þetta er búið að vera soldið stress að 
komst yfir allt og gera allt rétt. Ég leyfði krökkunum einusinni að heyra tónlist frá 
ólíkum heimslutum einusinni í landafræði af því að ég á dáldið af þjóðlagatónlist frá 
ýmsum löndum. Það var rosa gaman og þau höfðu gaman af því þannig að ég gæti 
alveg hugsað mér að nota meira svoleiðis í framtíðinni. 
H:Takk fyrir þessi svör og tímann sem í fór í þetta hjá okkur.  
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Fylgiskjal nr. 9 

Viðtöl við kennara 

Jóhanna Lilja er aðstoðarskólastjóri í Skeiða og gnúpverjahreppi í Árnessýslu. 
Jóhanna hefur kennt um árabil öllum aldurshópum en er mest með 4. og 5. bekk í dag 
auk þess sem hún gegnir stöðu aðstoðarskólastjóra eins og sagði.  
 
H: Hefur þú áhuga á tónlist, Jóhanna? 
J: Já, já, já, mikinn og hef alltaf haft.  
H: Leggurður stund á tónlist með einhverjum hætti? 
J: Já ég er í tveimur kórum.  
H: Spilar þú á hljóðfæri? 
J: Nei ég geri það ekki en bræður mínir þrír gera það og það er mikil tónlist í 
fjölskyldunni og mikið sungið og mikið hlustað á tónlist. 
H: Hver er þín afstaða til tónlistarhlustuna með námi meðal nemenda?  
J: Mér finnst við ákveðnar aðstæður þetta ekki henta en á móti kemur að stundum að 
að leyfa það, bara algjörlega. Þetta er það sem þau eru með og þau eru að hlusta á 
þetta. Í verkefnavinnu til dæmis sem er ekki hópavinna þá finnst mér það alveg eiga 
rétt á sér, en í hópavinnu er það ekki inni í myndinni. Það er ofsaleg hætta á því að 
þau eru að loka sig af ein. 
H: Já einmitt. 
J: Þú ert kanski með unglings krakka sem er með tölvuna inni í herbergi, dvd 
spilarann og sjónvarpið. Svo eru þau með tónlistina í eyrunum úti að labba og það 
verður bara að passa að þau einangrist ekki of mikið og halda í félagsþáttinn eins og 
hægt er... eða mér finnst það skipta dálittlu máli í dag. En svo er líka að það má ekkert 
banna þetta því þetta er komið til að vera. Við verðum bara að notfæra okkur þessa 
tækni á jákvæðan hátt og leyfa krökkunum að vera með tónlist þegar það á við. 
H: Sérðu þá fyrir þér að kenarar geti notað ipodinn á annan hátt en bara 
tónlistaspilara.  
J: Já það er svo margt hægt að gera núna með netinu og öllu. Svona upptaka eins og 
þú er með geta krakkar notað til að taka upp fyrirlestra eða kennslu og hlustað svo á. 
Kennarar geta líka sett kennsluefni á netið í hljóðformi sem krakkarnir geta sett inn á 
spilarana og hlustað á. Það er allskonar svona sem við eigum að notfæra okkur frekar 
en að vera að banna allt. 
H: Hefur þú orðið vör við mikkla aukningu á notkun ipdoa meðal nemenda.  
J: Já já, síðustu tvö ár er búin að vera alveg svakalega mikil aukning og núna eru bara 
allir nánast með svona spilara. Þetta er bara eins og með gemsana held ég, mér finnst 
ósköp svipuð þróun með þá.  
H: Notar þú sjálf tónlist í kennslu.  
J: Já ég geri það alveg. Með yngri krakkana upp í 4. bekk til dæmis þá byrjum við all 
morgna á söng og það er bara alveg frábært. Eldri krakkarnir eru ekki fyrir það og þá 
er því bara sleppt og kennararnir eru líka ekki eins spenntir fyrir því með eldri 
krökkunum þó að ég myndi alveg vilja það. En ég nota alveg tónlist með eldri 
krökkunum. Til dæmis ef við erum að fjalla um draugasögur að nota þá garún garún 
með Magga Kjartans eða eitthvað skilurðu til að búa til stemminguna. Svo auðvitað í 
tungumálakennslunni er svo mikið hægt að nota tónlist og við förum oft í enska og 
dsanska texta sem krakkarnir annaðhvort velja eða ég bara kem með handa þeim. Þá 
er hægt að hlusta á lögin og krakkarnir verða mun áhugasamari fyrir vikið. 
H: Ég helda að þetta sé komið hjá okkur ég þakka þér fyrir spjallið og tímann þinn. 
 


