
Tónlistarkennsla skapar jafnvægi 
milli líkama og sálar. 

„Tónlistin er undarsamleg list, e.t.v. undursamlegust allra lista.  
Í stórbrotnustu verkum tónbókmenntanna birtist einhver mesta snilligáfa 
sem mannsandinn hefur búið yfir en jafnframt stórkostlegur lærdómur, 
margslungin kunnátta, þrotlaus vinna. Líklega er tónlistin skýrast dæmi á 
sviði allra lista og allra vísinda um það að andleg afrek eru ávallt árangur 
samstarfs snilldar og lærdóms, hugmyndaflugs og strits. En tónlistin býr yfir 
sérstökum töfrum, einn ljúfastur leyndardómur hennar er að hún túlkar það 
sem hvorki verður sagt né heldur þagað yfir. Schiller sagði um tónlistina,  
„myndlistin skal gædd lífi og andríkis krefst ég af skáldinu, en aðeins       
tónlistin tjáir sálina“. Þetta eru orð að sönnu. Þegar maður hefur jafnmikið 
að gera og ég hef haft um ævina er nauðsynlegt að nota tómstundir sínar sér 
til ánægju. Tónlistin hefur verið mín tómstundaiðja. Án þeirrar gleði sem ég 
hef haft af henni, efast ég um að ég hefði komið því í verk sem ég vildi 
gera.“  - Gylfi Þ. Gíslasson (1980)  

Í Tónlistarskóla Grindavíkur er fjölbreytt námsframboð. Boðið er upp á nám 
á píanó, gítar, rafmagnsgítar, fiðlu, trompet, þverflautu, slagverk, klassískan- 
og rytmískan söng og tónfræðigreinum. 

GILDI TÓNLISTARSKÓLANS Í GRINDAVÍK 
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Gylfi Þ. Gíslason 
( 1917 - 2004 )  

Alþingismaður og         
menntamálaráðher-
ra sem hafi haft  
mikil áhrif á það að 
lög voru sett um 
fjárhagslegan 
stuðning við         
tónlistarskóla og 
hafi verið sá 
drifkraftur sem 
þurfti til þess að  
fylgja málinu til 
enda. Áhrif laganna 
urðu til þess að 
styrkja stöðu       
tónlistarskóla um 
landið. Þeim       
fjölgaði mjög í    
kjölfarið og hafa 
stuðlað að blóm-
legu tónlistarlífi 
landsins. 

Um 15 þúsund   
nemendur stunda 
tónlistarnám í um 
90 tónlistarskólum á 
Íslandi. 

GÆÐI 
Áhersla lögð á velgengni 

nemandans á öllum 
sviðum.                           

Einstaklingsmiðað 
hljóðfæranám, samleikur 
og Eftirfylgniaðferð við 

heimanám.

G
SKÖPUN 

Búa nemendum skilyrði til 
að þroska                         

tónlistarhæfileika sína og 
sköpunargáfu og auka 

hæfni þeirra og getu til að 
flytja tónlist.

S
METNAÐUR 

Stöðug þróun við að 
tileinka sér nýjungar og 
tækni til framfara fyrir     

tónlistarkennslu. Að vera 
virkir þátttakendur í    

menningar- og             
skólasamfélagi.

M
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VISSIR ÞÚ AÐ ? 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar í sambandi við ávinning tónlistarnáms. Í  
hefðbundnum menningarheimum eru tónlist og dans oft ómissandi hluti af mikilvægum  
hópathöfnum s.s. vígsluathöfnum, brúðkaupum eða í undirbúningi fyrir orrustu. Tilgáta 
hefur verið uppi um að að tónlist hafi þróast í tól sem hlúir að félagslegri tengslamyndun 
og samheldni hópsins og eykur framsækna hegðun hóps og samvinnu. Þessi tilgáta er 
studd með tilraun sem gerð var á fjögurra ára börnum sem sýndi fram á aukningu á 
jákvæðri hegðun sem tengjast hjálpsemi og samstarfi þeirra sem stunduðu tónlistanám 
borið saman við 4 ára börn sem voru á sama félags- og málþroskastigi sem ekki stunduðu 
tónlistanám. 

Það að æfa á hljóðfæri krefst mikillar samhæfni. Æfa þarf margvíslega flókin tónverk og 
til þess þurfa mörg skynfæri hljóðfæraleikarans að vinna á sama tíma. Um er að ræða 
hreyfifærni, tóneyra/hlustun og margþáttafærni, þ.e. að þýða sjónrænt skynjað tákn í 
hreyfiskipanir á sama tíma og spilað er á hljóðfærið og þar með fá viðbrögð frá nokkrum 
skynfærum samtímis. Rannsóknir hafa leitt í ljós að sýnilegur munur er á heilavirkni  
barna sem annars vegar hafa hlotið þjálfun í tónlist og þeirra sem ekki hafa fengið slíka 
þjálfun. Rannsókn var gerð á heilavirkni 9-11 ára barna á meðan þau hlusta eftir rytma 
(RD) og laglínu (MD), til skýringar má sjá mynd neðst í greininni.   

Einnig hefur verið sýnt fram á að tónlistarnám barna hefur í för með sér langvarandi 
framfarir á sjónrænni, málfræðilegri og stærðfræðilegri getu. Ljóst er að jákvæð fylgni er 
milli tónlistarnáms og greindarmælikvarða. Í rannsókninni er tillit tekið til annarra  
breytna sem skipt geta máli varðandi niðurstöðurnar s.s. menntun og fjárhagur foreldra.  

FRÓÐLEIKSMOLAR
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HILDUR GUÐNADÓTTIR  ( 4. SEPTEMBER 1982 - ) TÓNSKÁLD, SELLÓLEIKARI OG TÓNLISTARMAÐUR.  
FYRSTI ÍSLENDINGURINN TIL AÐ 
HLJÓTA ÓSKARINN.  
Hildur hlaut í febrúar 2020 
Óskarsverðlaun fyrir tónlist í kvikmyndinni 
Joker. Hún hefur verið á sigurgöngu frá 
því í september en síðan þá hefur hún 
unnið  Golden Globe og BAFTA fyrir     
tónlist sína í Joker og einning Grammy og 
Emmy verðlaun fyrir tónlist sína í             
þáttunum Chernobyl. Í ræðu sinni á 
Óskarsverðlaunahátíðinni hvatti Hildur 
stúlkur og konur um allan heim til að láta 
ljós sitt skína.
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Mikið af daglegum samskiptum okkar eiga sér stað þar sem hávaði er í kringum okkur 
sem gerir það að verkum að geta okkar til að heyra skerðist. Þó að það geti verið áskorun 
fyrir alla að greina eigin samskipti frá bakgrunns hávaða, þá verður það sífellt erfiðara 
eftir því sem við eldumst. Þrátt fyrir að fylgikvilli öldrunar almennt sé heyrnartap er ekki 
algjörlega hægt að skrifa það á heyrnartap að geta ekki greint „tal í hávaða”.  

Tónlistarnám eykur hæfni til að heyra og greina tóna sem og að greina málhljóð og tal í 
hávaða. Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að því lengur sem viðkomandi stundaði  
tónlistarnám, því meiri hæfni hafði hann til að greina hljóð af ýmsu tagi. Að               
framangreindu leiðir að jákvæð fylgni er á milli tónlistarnáms og hæfni til að einbeita sér 
í truflandi og krefjandi aðstæðum.  

Ljóst er að ávinningur tónlistarnáms er margvíslegri en marga grunar. Tónlistarnám 
eykur ekki aðeins færni á hljóðfærið sjálft heldur styður það við almennan þroska       
einstaklinga. Það bendir margt til þess að tónlistarnám virkjar ýmsa þroskaþætti betur en 
flest annað sem við gerum og bætir líkamlega- vitsmunalega- og félagslega færni auk 
þess sem það hefur jákvæð áhrif á samhæfingu margra þátta. 

	

___________________________________________________________________________________ 

1.https://www.researchgate.net/publication/47638147_Joint_music_making_promotes_prosocial_behavior_in_4-year-
old_children 
 2.https://www.musicianbrain.com/papers/Schlaug_Music_Child_Brain_NYAS2005.pdf 
 3.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3092743/
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Tónlistarnemendur skólans hafa komið fram á 
fjölbreyttum tónleikum utan tónlistarskólans í       
tónlistarverkefnum innan Grindavíkur og á      
Suðurnesjum. Tónlistarskólinn fylgir nemendum 
sínum eftir og hafa nemendur staðið sig með  
eindæmum vel. Nokkrar ljósmyndir úr verkefnum 
fylgja.  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Dagur tónlistarskólanna  
 

Dagur tónlistarskólanna er haldinn árlega í tónlistarskólum á 
Íslandi. Í tilefni dagsins þann 8. febrúar s.l. voru               
nemendatónleikar haldnir í sal tónlistarskólans. 
Eftir tónleikana var opið hús þar sem fólki stóð til boða að 
skoða tónlistarskólann, prófa hljóðfærin og upplifa gleði    
tónlistarinnar.  
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VETRARSTARF  TÓNLIS-
TARSKÓLANS 
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7. desember  
Jólatónleikar 

8 . febrúar  
Dagur tónlistarskólanna  

17. - 18. febrúar 
Vetrarfrí 

20. - 21. febrúar 
Leikskólabörn frá Laut koma í 

heimsókn 
  

26. febrúar 
Tónsuð 

  

5. - 6. mars 
Leikskólabörn frá Króki koma í 

heimsókn 
  
  

17. mars  
Starfsdagur  
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Þrennir jólatónleikar voru haldnir þann 7. desember sl. í                    
tónlistarskólanum. Að þessu sinni voru margir nemendur að stíga sín 
fyrstu skref og stóðu nemendur sig allir með stakri prýði. Óhætt er að 
segja að tónleikarnir hafi komið bæjarbúum í jólaskap. Tónleikarnir 

heppnuðust afar vel og voru nemendur skólanum til sóma.  
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Hvað heitir þú og á hvaða hlóðfæri kennir þú? 
Ég heiti Sólrún Mjöll og ég kenni á trommur í  
Tónlistarskólanum í Grindavík og Skólahljómsveit 
Austurbæjar. 

Hvar lærðirðu þú að spila á trommur?  
Ég byrjaði að læra á trommur í Skólahljómsveit     
Austurbæjar þar sem ég var í einkatímum og í 
lúðrasveit. Þegar ég útskrifaðist þaðan hóf ég bæði 
verklegt og bóklegt nám í FÍH. 

Hverijr voru aðal kennarar þínir?  
Sá kennari sem hefur haft hvað mest áhrif á mig 
sem      trommuleikara og tónlistarkonu er 
Matthías   Hemstock, en ég byrjaði að læra hjá 
honum fyrir u.þ.b tveimur árum. Fyrsti kennarinn 
minn var Óli Hólm en í FÍH lærði ég hjá Einari 
Scheving og seinna lærði ég hjá Matthíasi. Annar 
kennari sem hefur haft gríðarlega mikil áhrif á mig 
er Vilborg Jónsdóttir. Hún byggði þann sterka  
tónlistargrunn sem ég hef í dag með því að m.a. kynna mig fyrir alls kyns tónlist og kenna mér að spila 
í hljómsveit og þá sérstaklega með því að búa til einstaklega hvetjandi tónlistarumhverfi. 

Hvert er þitt mottó í lifinu? Þú getur ekki spilað vel hratt ef þú getur ekki spilað vel hægt. 

Hvar voru stærstu og skemmtilegustu tónleikar / hátíð / viðburður sem þú hefur tekið þátt í?  
Ég er mjög heppin að hafa fengið að spila á mörgum skemmtilegum tónleikum sem gerir mér erfitt 
fyrir að velja bara eina tónleika. Eftirfarandi tónleikar eru þeir sem mér dettur fyrst í hug og eru með 
þeim stærstu tónleikum sem ég hef spilað á: 
Þorláksmessutónleikar Bubba Morthens í Eldborg 2015. 
Una Stef & SP74 í Hljómskálagarðinum á GayPride 2019. 
Una Stef & SP74 í Gamla Bíó Airwaves 2018. 
Ceasetone á South by Southwest, Texas US 2016. 
Kjurr á Westerpop festival Delft, Holland 2013. 
Auk þess hef ég spilað á ýmsum tónlistarhátíðum á Íslandi og erlendis og hefur það alltaf verið 

skemmtilegt. 

Hvað finnst þinum tónlistarnemendum er skemmtilegast 
við að spila á trommur? Flestum nemendum mínum finnst 
skemmtilegast að læra að spila uppáhalds lögin sín á      
trommurnar og að spila með öðrum hljóðfæraleikurum hvort 
sem það er í slagverkshópum eða í lúðrasveit. Flestum finnst 
þeim gaman að kynnast allskonar slagverkshljóðfærum auk 
þess að kynnast nýrri tónlist og deila sinni tónlist með       
kennaranum sínum. Mörgum finnst skemmtilegt að notast við 
tæknina og búa til trommutakta í einföldum forritum á borð 
við drumbit og ableton og spila svo taktana sem þau búa til.                                                                     

Sólrún Mjöll Kjartansdóttir kennir á trommur í okkar skóla. 
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- Hvað finnst þér tónlistarnám gera fyrir barnið þitt? -  Svör foreldra barna sem stunda tónlistarnám ve-
turinn 2019-2020 við Tónistarskóla Grindavíkur:
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