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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Thế kỷ XXI, đời sống âm nhạc đương đại hết sức sôi động, lớp trẻ 

ngày nay rất yêu thích các thể loại âm nhạc có tính nhảy múa như Rock, 

Pop… mà ít chú ý đến các thể loại âm nhạc cổ truyền như Chèo, Tuồng, 

Quan họ, Ca trù, Hát Then… Điều đó đã dẫn đến nguy cơ âm nhạc cổ 

truyền Việt Nam bị mai một. 

Ngày nay, việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, văn học của 

các dân tộc đang là một vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đặc biệt 

là trong những năm gần đây, trước xu thế hiện đại hóa diễn ra ngày càng 

mạnh mẽ, những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đang có nguy cơ 

mai một thì việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống của dân tộc là một vấn đề thực sự cấp bách. 

Lạng Sơn là một trong những tỉnh miền núi mang dấu ấn văn hóa 

bản địa đặc sắc của nhiều dân tộc, trong đó có dân tộc Tày, Nùng. Người 

Tày, người Nùng luôn tự hào về những nét đặc trưng văn hóa của dân tộc 

mình với các làn điệu Sli, Lượn, Then, Quan làng, Phong Slư… Là một 

trong những thể loại âm nhạc cổ truyền đặc sắc, Hát Then đã ăn sâu vào 

tiềm thức của người dân tộc Tày, dân tộc Nùng xứ Lạng trong đời sống xưa 

và nay.  

 Trong kho tàng văn hóa dân gian của dân tộc Tày - Nùng, từ lâu hát 

Then đã nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Hát Then rất 

phong phú và có vị trí đặc biệt quan trọng trong văn hóa, văn học dân gian 

Việt Nam. Nói đến Hát Then, người ta thường nghĩ đến vùng Việt Bắc với 

các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn… Làn 

điệu Then ở vùng Việt Bắc đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng 

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 
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Hiện nay, một số trường THCS của tỉnh Lạng Sơn đã đưa Hát Then 

vào trong hoạt động ngoại khóa nhưng khá mờ nhạt và còn nhiều bất cập. 

Nhiều trường thậm chí còn không chú ý đến vấn đề này. Nằm trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, Trường THCS Đồng Đăng - Cao Lộc là Trường THCS duy 

nhất của thị trấn Đồng Đăng, sinh hoạt âm nhạc của trường khá phong phú, 

nhất là trong hoạt động ngoại khóa, GV âm nhạc của trường cũng đã dựng 

một số tiết mục Hát Then trong các buổi văn nghệ. Việc dàn dựng cũng đạt 

được những kết quả tốt như mang bản sắc địa phương, được học sinh hào 

hứng đón nhận… Tuy vậy, việc sử dụng Hát Then trong hoạt động ngoại 

khóa còn mang tính nhất thời, chỉ vào một số buổi biểu diễn, không mang 

tính thường xuyên.    

Là người con xứ Lạng, được học Đại học sư phạm Âm nhạc và nay 

đang theo học Cao học, tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé sức lực của 

mình vào sự nghiệp gìn giữ di sản truyền thống văn hóa quê hương, trong 

đó có thể loại Hát Then, muốn cho thể loại này được đưa vào các trường 

phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn để học sinh được hiểu về nét đẹp âm nhạc cổ 

truyền của quê hương mình. Từ những vấn đề nêu trên, tôi chọn nghiên cứu 

“Đưa Hát Then vào hoạt động ngoại khóa tại Trường THCS Đồng 

Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn” làm đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý 

luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.  

2. Tình hình nghiên cứu  

Đã có các sách, báo, công trình... nghiên cứu về Then, Hát Then 

và những đề án, dự án, đề tài đề cập đến việc đưa dân ca vào giáo dục 

âm nhạc, vào hoạt động ngoại khóa. Qua tìm hiểu các sách, báo, công 

trình nghiên cứu, chúng tôi nêu một số sách, đề tài dưới đây. 

Năm 2000, tác giả Hoàng Tuấn viết cuốn Âm nhạc Tày, Nxb Âm nhạc 

in. Trong cuốn sách này, tác giả Hoàng Tuấn đã đi sâu nghiên cứu giới 

thiệu về lịch sử và những đặc điểm của một số thể loại âm nhạc dân gian 

của dân tộc Tày, trong đó giới thiệu về Then của người Tày.  [39] 
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Nông Thị Nhình trong cuốn Âm nhạc dân gian các dân tộc Tày, Nùng, 

Dao Lạng Sơn, Nxb Văn hóa dân tộc, ấn hành năm 2000, nghiên cứu  và giới 

thiệu về một số thể loại âm nhạc dân gian của đồng bào các dân tộc Tày, 

Nùng, Dao ở Lạng Sơn. Nội dung cuốn sách của tác giả Nông Thị Nhình có 

đề cập đến Hát Then của người Tày và người Nùng ở Lạng Sơn.[22] 

Năm 2004, Nông Thị Nhình viết cuốn Nét chung và riêng của âm 

nhạc trong diễn xướng Then Tày, Nùng, Nxb Văn hóa dân tộc xuất bản. 

Nội dung cuốn sách tác giả phân tích những nét tương đồng, khác biệt giữa 

Then của người Tày và Then của người Nùng. [23] 

Tác giả Nguyễn Thị Yên với cuốn Then Tày (Nxb Khoa học Xã hội 

năm 2006) nghiên cứu về nguồn gốc lịch sử, các tập tục, lề lối và các hình 

thức diễn xướng trong nghi lễ Then, nét đặc trưng, đặc điểm âm nhạc trong 

nghi lễ của động bào dân tộc Tày, Nùng.[45] 

Trên đây là một số cuốn sách mà chúng tôi sưu tầm để tìm hiểu. Cùng với 

các cuốn sách, chúng tôi được biết có một số bài báo viết về Hát Then như:  

- Năm 2016, Phạm Trọng Toàn viết bài “Tiếp biến văn hóa trong 

diễn xướng Then” in trong Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật. Nội dung bài viết 

tác giả đề cập đến nguồn gốc lịch sử, tên gọi Then và Hát Then. Trong bài 

viết còn đề cập đến các tín ngưỡng từ thời nguyên thủy đến thời phong 

kiến. Đặc biệt là các yếu tố tôn giáo như Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo có 

trong Then, qua quá trình lịch sử đã du nhập, biến đổi trong nghi thức Then 

[34; tr.65-69]. 

- Năm 2017, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm 

Nghệ thuật Trung ương in bài “Vai trò của Tính Tẩu và chùm Xóc nhạc 

trong diễn xướng Then”, của Phạm Trọng Toàn. Trong bài viết tác giả đề 

cập đến hai loại nhạc cụ không thể thiếu mỗi khi diễn xướng Then là Tính 

Tẩu và chùm Xóc nhạc [35]. 

Những đề án, dự án, đề tài đề cập đến việc đưa dân ca vào giáo 
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dục âm nhạc, vào hoạt động ngoại khóa và đề cập đến dạy học Hát then, 

chúng tôi tìm hiểu được một số tài liệu: 

- Năm 2009, Phạm Lê Hòa làm chủ nhiệm Đề án Hỗ trợ đưa dân ca 

vào trường Trung học cơ sở. Đây là Đề án trong Dự án phát triển giáo dục 

Trung học cơ sở II của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học SPNTTW 

là cơ quan thực hiện đề án. Nội dung của đề án nêu rõ ý nghĩa việc đưa dân 

ca vào trường THCS là một trong những chương trình trọng tâm của Bộ 

Giáo dục & Đào tạo nhằm góp phần bảo tồn, phát huy dân ca các vùng 

miền của nước ta, đồng thời giáo dục cho học sinh biết các giá trị quý báu, 

từ đó trân trọng, yêu thích, cảm thụ được vẻ đẹp của dân ca.[7]  

 - Nguyễn Nguyệt Cầm năm 2010, bảo vệ thành công luận văn Thạc 

sĩ Văn hóa học, tại Viện Văn hóa dân tộc, Học Viện Khoa học Xã hội Việt 

Nam, đề tài Nghệ nhân và nghệ thuật hát Then của người Tày Bắc Kạn. 

Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học của Nguyễn Nguyệt Cầm nêu rõ vai trò của 

người nghệ nhân trong diễn xướng Hát Then nói chung, diễn xướng Hát 

Then của người Tày ở tỉnh Bắc Cạn nói riêng.[5] 

 - Năm 2012, Nguyễn Thị Thanh Thảo bảo vệ thành công luận văn 

thạc sĩ ngành Văn hóa học với đề tài Cây đàn Tính tẩu trong đời sống văn 

hóa của người Tày tỉnh Tuyên Quang. Nội dung đề tài chủ yếu đi sâu vào 

nghiên cứu sinh hoạt văn hóa của người Tày tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang và nêu rõ vai trò của cây đàn Tính gắn bó trong đời sống văn 

hóa của đồng bào[38]. 

- Năm 2014, Nguyễn Thế Hùng với đề tài Đưa hát Đúm, Thủy 

Nguyên vào chương trình Trung học cơ sở Thành phố Hải Phòng, luận văn 

thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc. Luận văn của tác 

giả tìm hiểu về lịch sử, đặc điểm nghệ thuật của hát Đúm, Thủy Nguyên, 

Hải Phòng. Từ đó, nêu rõ vai trò của hát Đúm trong sinh hoạt văn hóa nghệ 

thuật của nhân dân các làng xã ở Thủy Nguyên có tục Hát Đúm. Để góp 
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phần bảo tồn, phát huy Hát Đúm, tác giả đưa ra các biện pháp áp dụng hát 

Đúm vào chương trình âm nhạc trung học cơ sở, trong các hoạt động chính 

khóa và ngoại khóa.[12] 

 - Năm 2015, Nguyễn Văn Tân với đề tài Đổi mới phương pháp dạy 

học hát Then cho sinh viên hệ Trung cấp trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

Lạng Sơn, luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học 

âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Nội dung luận văn đề 

cập đến các nghiên cứu về nguồn gốc lịch sử, các đặc điểm âm nhạc, diễn 

xướng Hát Then. Đồng thời tác giả nêu giá trị của Hát Then, từ đó đề xuất 

biện pháp bảo tồn, phát huy Hát Then trong việc đổi mới dạy học ở Trường 

Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Lạng Sơn[33]. 

Các sách, công trình, bài viết về Then, Hát Then mang tính nghiên 

cứu cơ bản về nguồn gốc lịch sử, đặc điểm tín ngưỡng, nghệ thuật là những 

tài liệu hết sức cần thiết cho đề tài của chúng tôi khi nghiên cứu tìm hiểu về 

Then, Hát Then. 

Các đề án, luận văn nghiên cứu về đưa dân ca nói chung, đưa Hát 

Then nói riêng vào dạy học, hoạt động ngoại khóa… có những vấn đề liên 

quan trực tiếp, hữu ích cho nghiên cứu của chúng tôi. Đây là những tài liệu 

quan trọng chúng tôi sử dụng làm tham khảo. Qua quá trình tìm hiểu, 

chúng tôi chưa thấy có công trình nghiên cứu về đưa Hát Then vào hoạt 

ngoại khóa, tại Trường THCS Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn. Vì vậy, đề 

tài của chúng tôi không trùng lặp với các đề tài khác.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất các biện pháp đưa Hát 

Then vào hoạt động ngoại khóa cho học sinh tại trường THCS Đồng Đăng, 

Cao Lộc, Lạng Sơn nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị âm nhạc 
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truyền thống nói chung, Hát Then nói riêng, đồng thời làm phong phú thêm 

các hoạt động giáo dục âm nhạc ở trường THCS Đồng Đăng. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài: các khái 

niệm, đặc điểm của Hát Then… 

- Nghiên cứu thực trạng hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại Trường 

THCS Đồng Đăng - Cao Lộc - Lạng Sơn.  

- Đề xuất một số biện pháp đưa Hát Then vào hoạt động ngoại khóa 

âm nhạc cho học sinh Trường THCS Đồng Đăng - Cao Lộc - Lạng Sơn. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các biện pháp đưa Hát Then vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc cho 

học sinh Trường THCS Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là những bài Hát Then lời cổ và lời 

mới phổ biến và đưa những bài hát này vào giờ học ngoại khóa trong Câu 

lạc bộ Hát Then và một số hoạt động ngoại khóa, tổ chức thực nghiệm với 

khối lớp 9, Trường THCS Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn, năm học 2017 - 

2018. 

Việc dạy học được thực hiện trong giờ ngoại khóa tại không gian 

của Trường THCS Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn, năm học 2017 - 2018.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các phương pháp chính sau đây: 

- Phương pháp nghiên cứu phân tích, so sánh, tổng hợp  

   Được sử dụng xử lý tư liệu trong nghiên cứu để rút ra những đánh giá, 

nhận định khoa học.   

- Phương pháp quan sát, điều tra thực tiễn 
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 Để thu thập nguồn tư liệu cho luận văn, học viên thực hiện các công 

việc như: tham dự, quan sát, ghi chép, chụp ảnh để thu thập thông tin từ thực 

tế. Học viên sử dụng phương pháp này trong nghiên cứu viết luận văn. 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Luận văn thuộc lĩnh vực sư phạm, do đó phương pháp thực nghiệm sư 

phạm được sử dụng để kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu từ lý luận đến 

thực hành. 

6. Những đóng góp của luận văn 

- Hệ thống hoá được tiến trình lịch sử của Then và Hát Then.  

- Nêu rõ những đặc điểm chính trong nghệ thuật Hát Then. 

- Nêu rõ được những nét đặc trưng riêng biệt mang tính bản địa của 

Then và Hát Then, từ đó góp phần làm đậm đà thêm bản sắc văn hóa dân tộc. 

- Đề xuất biện pháp đưa Hát Then vào hoạt động ngoại khóa, góp 

phần nhằm bảo tồn, phát huy một thể loại dân ca độc đáo và đặc sắc của 

dân tộc. 

- Luận văn nếu bảo vệ thành công, sẽ là tài liệu phục vụ thiết thực 

cho hoạt động đưa Hát Then vào hoạt ngoại khóa tại Trường THCS Đồng 

Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn. Đồng thời giúp học sinh nơi đây tiếp cận với 

nghệ thuật Then. Hy vọng luận văn góp phần vào sự nghiệp giáo dục âm 

nhạc dân tộc trong trường THCS. 

- Kết quả của luận văn sẽ góp phần vào việc bổ sung về lý luận và 

thực tiễn cho phương pháp hoạt động âm nhạc ngoại khóa ở Trường THCS 

Đồng Đăng.  

- Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu 

cùng hướng ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc. 

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận 

văn gồm 3 chương: 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm, thuật ngữ 

1.1.1. Dân ca 

Trong kho tàng di sản âm nhạc của dân tộc ta, dân ca là một trong 

những di sản âm nhạc vô cùng quý báu. Dân ca Việt Nam rất đa dạng và 

phong phú, được hình thành từ thực tiễn lao động sản xuất, từ trong đời 

sống thường ngày, trong nghi thức cầu cúng tế lễ... Dân ca mỗi một tộc 

người ở nước ta đều mang những giá trị riêng, biểu hiện bản sắc văn hóa 

riêng của từng tộc người. Dân ca là những bài hát của nhân dân, hoạt động 

ca hát nói chung và dân ca nói riêng gắn liền với mọi hoạt động của đời 

sống như lao động, tâm linh, giải trí… Có thể nói những giai điệu của các 

bài dân ca đã xuất phát từ những tình cảm tự nhiên, trải nghiệm cá nhân và 

sự đóng góp của tập thể, được sáng tác do khả năng tự nhiên. Từ trong lao 

động sản xuất, trong sinh hoạt đời sống xã hội họ đã hát cho nhau nghe rồi 

người này học của người kia để trở thành bài ca như riêng của mình. 

Trong dân gian, dân ca thường được truyền bá bằng cách truyền 

khẩu. Sự hình thành một bài dân ca đầu tiên có thể do một người hát hoặc 

một nhóm người hát, sau đó lan truyền trong cộng đồng, người ta chỉnh 

sửa, bổ sung, thêm bớt âm điệu, lời ca… để hoàn chỉnh một bài dân ca. 

Cộng đồng nghe thấy hay, thấy hợp thì truyền nhau ca hát và bài dân ca 

được phổ biến rộng rãi. Phương thức lưu truyền chủ yếu của dân ca là 

truyền khẩu, là đặc điểm tiêu biểu của dân ca và các loại hình nghệ thuật 

diễn xướng dân gian. 

Khi đã được cả cộng đồng chỉnh sửa, bổ sung thì ban đầu có thể có 

tên tác giả, sau đó dân ca không có tác giả rõ ràng, người diễn xướng ứng 

tác tự do theo thẩm mỹ riêng tạo thành nhiều dị bản. Dị bản là một đặc 

điểm của dân ca. Để xác định được dân ca của một địa phương, một vùng, 
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miền ở nước ta, người ta thường dựa vào một vài đặc điểm có trong các 

bài hát đó như phương ngữ, những hư từ, tiếng đệm lót, đệm nghĩa… và 

những địa danh của vùng, miền.  

Tác giả Phạm Phúc Minh viết trong cuốn Tìm hiểu dân ca Việt Nam: 

“Dân ca là những bài hát cổ truyền do nhân dân sáng tác, được lưu truyền 

từ thế hệ này sang thế hệ khác và được nhân dân ca hát theo phong tục tập 

quán của từng địa phương, từng dân tộc” [19; tr.11]. 

Theo tác giả Trần Quang Hải thì “Dân ca là những bài hát, khúc ca 

được sáng tác và lưu truyền trong dân gian mà không thuộc về riêng một 

tác giả nào” [49].  

Như vậy có thể hiểu: Dân ca là những bài hát do nhân dân sáng tác, 

phương thức lưu truyền của dân ca là truyền khẩu (truyền miệng). Dân ca 

có đặc điểm luôn được biến đổi, tạo nên các dị bản và thường không xác 

định được tên tác giả. 

1.1.2. Giáo dục và giáo dục âm nhạc 

1.1.2.1. Giáo dục 

            Trong quá trình tiến hóa, từ những âm thanh chưa có nghĩa, con 

người tạo ra tiếng nói và từ tiếng nói con người tạo ra những quy định, quy 

ước thành một hệ thống được gọi là ngôn ngữ. Khi xuất hiện tiếng nói và 

ngôn ngữ, con người đã có hoạt động giáo dục. Giáo dục ban đầu chỉ giản 

đơn là tiếng nói mô tả lại cách săn bắt, đánh cá, cách chống lại thú dữ… 

sau đó người ta dạy cho nhau cách săn bắt, đánh cá, trồng cây… Đó là tiền 

đề của một ngành khoa học quan trọng nhất trong mọi ngành khoa học: 

Khoa học giáo dục. Sự truyền dạy các kinh nghiệm, kỹ năng sống bằng 

ngôn ngữ, bằng chữ viết, bằng các loại ký hiệu… đã giúp con người tiến 

hóa vượt bậc.  

Trong sách Lí luận giáo dục của tác giả Phạm Viết Vượng, Nxb Đại 

học Sư phạm in năm 2005, viết: “Với cách diễn đạt chung nhất: Giáo dục là 
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quá trình tác dộng có định hướng của nhà giáo dục đến các đối tượng giáo 

dục, nhằm giúp học hình thành những phẩm chất mới hay xóa bỏ những 

hành vi sai lệch nào đó cho phù hợp với chuẩn mực xã hội” [44; tr.9,10]. 

Cũng trong tài liệu này, trang 11, sau khi phân tích các vấn đề liên quan 

đến giáo dục, tác giả đi đến định nghĩa khái niệm giáo dục: 

Giáo dục là quá trình tác động có mục đích, có hệ thống của nhà 

giáo dục đến các đối tượng giáo dục, thông qua việc tổ chức các 

hoạt động đa dạng, với những nội dung, những hình thức và các 

phương pháp giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi, để 

hình thành cho họ những phẩm chất của người công dân theo 

yêu cầu của xã hội và thời đại [44; tr.11]. 

Trong Từ điển tiếng Việt (1996, Nxb Đà Nẵng) của Viện Ngôn ngữ 

học Hoàng Phê chủ biên có viết rõ:  

Giáo dục là "Hoạt động nhằm tác động một cách có hệ thống 

đến sự phát triển tinh thần, thể chất của một đối tượng nào đó, 

làm cho đối tượng ấy dần dần có được phẩm chất và năng lực 

như yêu cầu đề ra" [30; tr.379].  

Chúng tôi đồng quan điểm với định nghĩa trên. 

1.1.2.2. Giáo dục âm nhạc  

Giáo dục âm nhạc nằm trong hệ thống giáo dục ở nước ta. Giáo dục 

âm nhạc mang tính đặc thù, đó là sự tác động của người dạy đến người học. 

Dạy học trong giáo dục âm nhạc, yếu tố nghe là quan trọng nhất, sau đó là 

yếu tố nhìn (đọc, xem...). Giáo dục âm nhạc có có khả năng phối hợp, liên 

kết, sử dụng cũng như hỗ trợ, xen lồng vào tất cả các hình thức nội dung 

giáo dục khác, góp phần làm cho các hình thức giáo dục khác hấp dẫn hơn, 

đạt hiệu quả cao hơn trong việc thực hiện những yêu cầu mục tiêu giáo dục.  

Từ những định nghĩa, khái niệm về giáo dục, chúng tôi có quan niệm 

về giáo dục âm nhạc: Giáo dục âm nhạc là hoạt động có hệ thống nhằm tác 
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động đến đối tượng được giáo dục âm nhạc, để có được những kiến thức, 

kỹ năng âm nhạc như yêu cầu đề ra.  

1.1.3. Dạy học và dạy học Hát Then 

1.1.3.1. Dạy học  

Trong quá trình lịch sử, nhân loại không ngừng nhận thức và cải tạo 

thế giới khách quan, không ngừng tích lũy, hệ thống hóa, khái quát hóa 

những tri thức và truyền lại cho các thế hệ kế tiếp sau trong suốt chiều dài 

lịch sử. Quá trình truyền thụ kiến thức, kỹ năng… từ người truyền thụ đến 

người lĩnh hội kiến thức, kỹ năng… là quá trình dạy học.  

Trong quá trình dạy học, hai chủ thể là người dạy và người học cùng 

thực hiện mục tiêu đào tạo và nhiệm vụ dạy học. Người học chủ động tích 

cực tự điều khiển mọi hoạt động nhận thức dưới sự tổ chức và hướng dẫn 

của người dạy. Đây là những tác động qua lại trong hoạt động nhận thức 

của con người, là một quá trình hoạt động chung của thầy và trò. Quá trình 

này là một bộ phận hữu cơ của quá trình sư phạm tổng thể, trong đó vai trò 

của nhà sư phạm là định hướng tổ chức, thực hiện việc truyền thụ kiến 

thức, kỹ năng, kỹ xảo hình thành năng lực và thái độ đúng đắn, tạo ra động 

lực cho việc học với tư cách là chủ thể sáng tạo, hình thành nhân cách.  

Trong Từ điển tiếng Việt (Sđd) viết: “Dạy: Truyền lại tri thức hoặc kĩ 

năng một cách ít nhiều có hệ thống, có phương pháp. Dạy học sinh, dạy 

toán, dạy nghề cho người học việc, dạy hát. Dạy học: Dạy để nâng cao 

trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức, theo chương trình nhất định” [30; 

tr.236].  

Dạy học là khái niệm chỉ hoạt động chung của người dạy và người 

học, hai hoạt động này song song tồn tại và phát triển trong cùng một quá 

trình thống nhất. Dạy học là dạy cho người khác học. Mà học không phải là 

học thuộc, học thụ động, tiếp thu một chiều. Dạy học lấy việc học của 

người học làm tiền đề, làm cho người học thay đổi về trí tuệ, tình cảm, 
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nhân cách, kiến thức, kỹ năng... Dạy học là quá trình không chỉ truyền thụ 

kiến thức mà còn truyền thụ kinh nghiệm của mọi vấn đề liên quan đến đời 

sống vật chất và tinh thần của con người từ người dạy đến người học. Là 

một thành tố của giáo dục, quá trình dạy học/giáo dục làm cho con người 

hoàn thiện dần về các mặt đức-trí-thể-mỹ. Là một hiện tượng xã hội, dạy 

học có chức năng phát triển cá nhân và cộng đồng thông qua việc truyền 

thụ kinh nghiệm lịch sử - xã hội đến người học. “Bản chất của dạy học 

chính là gây ảnh hưởng có chủ định đến hành vi học tập và quá trình học 

tập của người khác, tạo ra môi trường và những điều kiện để người học duy 

trì việc học, cải thiện hiệu quả, chất lượng học tập, kiểm soát quá trình học 

tập của mình” [8; tr.35]. 

Trên cơ sở của các khái niệm nêu trên, học viên quan niệm: Dạy học 

là quá trình truyền thụ kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo của người dạy (thầy) cho 

người học (trò) để đạt được mục đích đề ra. Bản chất của quá trình dạy học là 

một quá trình nhận thức của người học dưới sự hướng dẫn của người dạy. 

1.1.3.2. Dạy học Hát Then 

Dạy học dân ca nói chung, Hát Then nói riêng là một trong những 

phương tiện hiệu quả, phát triển khả năng lĩnh hội và cảm thụ cái đẹp, từ đó 

hình thành nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu thưởng thức Hát Then của học sinh. 

Hát Then giáo dục tình yêu quê hương đất nước, giúp học sinh cầu sống 

theo những giá trị tốt đẹp đó. 

Dạy học Hát Then là hoạt động truyền thụ và hướng dẫn người học 

cách học, cách tìm kiếm, tự bổ sung kiến thức và rèn luyện kỹ năng để hình 

thành phẩm chất và năng lực thực hành Hát Then. Điểm đặc biệt nhất của 

Hát Then là mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với sự phát triển về 

mọi mặt đời sống xã hội, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái đã sáng tạo 

ra Hát Then trở thành món ăn tinh thần vô cùng quý giá đối với đời sống 

tinh thần không chỉ của đồng bào mà của nhân dân cả nước.  
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Dạy học Hát Then gồm cả lý thuyết và thực hành. Từ khái niệm về 

dạy học, có thể nói: Dạy học Hát Then là hoạt động truyền đạt kiến thức, kỹ 

năng của giáo viên đến hoạt động chủ động nhận thức của học sinh để hiểu rõ 

về nguồn gốc lịch sử, những đặc trưng nghệ thuật và thực hành diễn xướng tốt 

những bài Hát Then. 

1.1.4. Hoạt động ngoại khóa 

Từ điển tiếng Việt (Sđd) định nghĩa về ngoại khóa: “Môn học hoặc 

hoạt động giáo dục ngoài giờ, ngoài chương trình chính thức (nói khái 

quát); phân biệt với nội khóa” [30; tr.661]. Như vậy, hoạt động ngoại 

khoá là hoạt động giáo dục ngoài giờ, ngoài chương trình chính thức, do 

nhà trường tổ chức và quản lí. Hoạt động ngoại khoá được diễn ra liên tục, 

khép kín trong quá trình giáo dục, được thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc. 

Hoạt động ngoại khoá là các hoạt động nằm ngoài chương trình học 

chính khóa, là sự nối tiếp hoặc xen kẽ hoạt động dạy học chính khóa trên 

lớp, là việc tổ chức giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn của học sinh để 

giúp các em hình thành và phát triển nhân cách đạo đức, năng lực, sở 

trường... Hoạt động ngoại khoá chủ yếu được tổ chức ngoài thời gian học 

tập chính khóa trên lớp, là một trong hai hoạt động giáo dục cơ bản. Tuy 

hoạt động ngoại khoá nằm ngoài chương trình học tập, nhưng được thực 

hiện một cách có tổ chức, có mục đích theo kế hoạch của nhà trường.  

Các hoạt động giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao… thường được 

sử dụng trong hoạt động ngoại khóa. 

Hoạt động ngoại khóa âm nhạc là một trong hai hoạt động giáo dục 

âm nhạc trong trường THCS: chính khóa và ngoại khóa. Ngoại khóa âm 

nhạc được tổ chức ngoài giờ chính khóa. Trong nhà trường hoạt động âm 

nhạc ngoại khóa có những hình thức sinh hoạt tập thể lành mạnh, tạo không 

khí vui tươi phấn khởi. 
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Hoạt động ngoại khóa âm nhạc có nhiều hình thức đối với học sinh 

như: tham gia biểu diễn âm nhạc; xem biểu diễn âm nhạc; thành viên trong 

câu lạc bộ âm nhạc; tham gia các trò chơi âm nhạc; nghe nói chuyện về âm 

nhạc… Hoạt động âm nhạc ngoại khoá giúp học sinh củng cố những kiến 

thức, kĩ năng âm nhạc đã học ở các giờ chính khoá, là môi trường thuận lợi 

để học sinh phát huy khả năng âm nhạc, qua đó giáo viên phát hiện những 

học sinh có năng khiếu âm nhạc để hướng nghiệp cho nhân tài âm nhạc. 

Hoạt động ngoại khóa âm nhạc là một phần quan trọng, có mối quan hệ gắn 

bó khăng khít với chính khóa, là một hoạt động bổ sung và nâng cao chất 

lượng của hoạt động dạy học chính khóa âm nhạc. 

Hoạt động ngoại khóa âm nhạc được tổ chức theo nhóm, tập thể cả 

lớp hay theo nhiều hình thức như: câu lạc bộ âm nhạc, trò chơi âm nhạc, 

biểu diễn và xem biểu diễn âm nhạc… nhằm mục đích tạo ra các hoạt động 

trải nghiệm, thực hành, rèn luyện hay củng cố mở rộng những hiểu biết về 

âm nhạc.   

1.1.5. Phương pháp và phương pháp hoạt động âm nhạc ngoại khóa 

1.1.5.1. Phương pháp 

Thuật ngữ phương pháp trong tiếng Hy Lạp là “Méthodos” có nghĩa 

là con đường, cách thức hoạt động nhằm đạt được mục đích nhất định. 

Trong tài liệu Đổi mới phương pháp dạy học ở Trường Trung học cơ sở, do 

PGS. TS Trần Kiều chủ biên, Nxb Giáo dục, năm 1998 viết:  

Phương pháp được hiểu là hệ thống các nguyên tắc, các thao tác 

có thể nhằm từ những điều kiện nhất định ban đầu tới một mục 

đích định trước.  

Dấu hiệu bản chất của phương pháp là tính hướng đích. Phương 

pháp có chức năng phương tiện và đặc trưng kết thúc. Điều này 

thể hiện mối quan hệ giữa phương pháp và mục đích [14; tr.5]. 

Phương pháp có cấu trúc phức tạp, bao gồm mục đích được đề ra, hệ 

thống những hoạt động, phương tiện kỹ thuật, phương tiện kiến thức… 
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trong một quá trình làm biến đổi đối tượng để mục đích đạt được. Khi áp 

dụng phương pháp đúng sẽ đạt kết quả theo dự định. Nếu mục đích không 

đạt được thì có nghĩa là phương pháp không phù hợp với mục đích hoặc nó 

không được sử dụng đúng. Bất kỳ phương pháp nào, dù là phương pháp lý 

thuyết hay phương pháp thực hành, để thực hiện có kết quả vào đối tượng, 

thì phải biết được đặc điểm, tính chất của đối tượng, biến đổi nó dưới tác 

động của phương pháp. Nghĩa là phải nhận thức những quy luật khách quan 

của đối tượng mà chủ thể định tác động vào thì mới đề ra những biện pháp 

hoặc hệ thống những thao tác cùng với những phương tiện tương ứng để 

nhận thức và để hành động thực tiễn. 

Theo quan niệm của học viên, phương pháp là con đường, cách thức 

hoạt động nhằm đạt được mục đích nhất định.  

1.1.5.2. Phương pháp hoạt động âm nhạc ngoại khóa 

 Trên cơ sở khái niệm về phương pháp nêu trên, học viên quan niệm 

phương pháp hoạt động âm nhạc ngoại khóa là con đường, cách thức hoạt 

động nhằm góp phần vào giáo dục kiến thức, kỹ năng, thẩm mỹ âm nhạc 

cho học sinh.  

Trong xu hướng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo đã ban hành nhiều chỉ thị, văn bản liên quan đến việc đẩy mạnh 

các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Trong Quyết định số 

07/2007/QĐ-BGD & ĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, ghi:  

Nhà trường phối hợp với các tổ chức, cá nhân tham gia giáo dục 

ngoài nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 

lớp. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm các hoạt động 

ngoại khóa về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an 

toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, 

giáo dục pháp luật nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng 
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khiếu; các hoạt đông vui chơi, tham quan du lịch, giao lưu văn 

hóa, giáo dục môi trường; các hoạt động xã hội, từ thiện phù hợp 

với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh[4; tr.14]  

  Hoạt động ngoại khóa âm nhạc có nhiều tác dụng tới học sinh như: 

- Giáo dục nhận thức: giúp HS củng cố, mở rộng những kiến thức, 

kỹ năng đã học trên lớp, đồng thời giúp HS vận dụng kiến thức đã học vào 

thực hành theo phương châm học đi đôi với hành, lí thuyết gắn liền với 

thực tiễn. 

- Giáo dục tinh thần thái độ: tạo thêm yêu thích hứng thú với môn 

học, từ đó phát huy tính tích cực của HS. 

1.2. Thực trạng dạy học hát và hoạt động ngoại khóa tại Trường 

Trung học cơ sở Đồng Đăng, Lạng Sơn 

1.2.1. Giới thiệu khái quát về Trường Trung học cơ sở Đồng Đăng, Cao 

Lộc, Lạng Sơn  

Trên cơ sở trang thông tin điện tử thcsdongdang.congthongtin.edu.vn 

của Trường THCS Đồng Đăng và trong Kỷ yếu kỷ niệm 45 năm ngày thành 

lập Trường. Chúng tôi trình bày khái quát về Trường THCS Đồng Đăng. 

1.2.1.1. Vài nét về Trường Trung học cơ sở Đồng Đăng  

Quá trình xây dựng và phát triển Trường THCS Đồng Đăng có nhiều 

bước thăng trầm. Trường Trung học cơ sở Đồng Đăng, tiền thân là Trường cấp II 

Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn được thành lập từ năm 1959.  

Đến nay, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, do vị trí địa lý thị 

trấn Đồng Đăng gần biên giới với Trung Quốc, Trường Trung học cơ sở 

Đồng Đăng thay đổi địa điểm nhiều lần với tên gọi khác nhau.  

Năm 2004, Trường THCS thị trấn Đồng Đăng được tách ra từ 

Trường Phổ thông cơ sở Đồng Đăng. Hiện nay địa điểm trường tại khu Lò 

Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 
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Trong quá trình xây dựng và trưởng thành Trường THCS thị trấn 

Đồng Đăng đã khắc phục vượt mọi khó khăn, luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu 

vươn lên, không ngừng mở rộng về quy mô giáo dục, nâng cao chất lượng 

dạy và học, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện Cao Lộc. 

Từ những năm học 2004 - 2005 đến năm học 2013 - 2014 Trường 

THCS thị trấn Đồng Đăng liên tục đạt danh hiệu Trường tiên tiến, trường 

tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, luôn là một trong những đơn vị đứng đầu trong 

phong trào thi đua của toàn ngành giáo dục huyện Cao Lộc. Chất lượng 

giáo dục toàn diện của nhà trường ngày càng được nâng cao. Đội ngũ GV 

Nhà trường ngày càng vững vàng về tư tưởng và chuyên môn nghiệp vụ. 

Hằng năm, Trường đều có GV tham gia Hội thi GV giỏi cấp huyện, cấp 

tỉnh đạt thành tích cao. Đặc biệt, trong nhiều năm qua, nhà trường đều có 

học sinh đạt giải học sinh giỏi giải toán bằng máy tính cầm tay, giải thi 

tiếng Anh trên Intelnet các cấp; tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp THCS luôn đạt từ 98 

- 100%, tỷ lệ HS đỗ vào các trường Trung học phổ thông đạt từ 90 - 98%.  

1.2.1.2. Đội ngũ giáo viên Trường Trung học cơ sở Đồng Đăng  

Trường Trung học cơ sở Đồng Đăng trực thuộc sự quản lý của phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc. Nhà trường có tổng số cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên tính đến năm 2017-2018 là 51 người. Ban Giám 

hiệu nhà trường hiện nay có 1 hiệu trưởng, 2 Phó Hiệu trưởng, nhân viên 

hành chính là 5 người. Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy là 43 người, giáo 

viên đạt chuẩn là 100%, trong đó trên chuẩn là 75%.  

Thực hiện nghiêm túc điều lệ Nhà trường và quy chế chuyên môn, đội 

ngũ giáo viên luôn nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, luôn 

đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học.  

 Năm học 2017 - 2018, Trường THCS Đồng Đăng có 21 lớp, với tổng 

số 635 học sinh, trong đó, số học sinh là con em dân tộc Tày, Nùng là 410 

em, chiếm hơn 60%. Số học sinh các dân tộc khác là 215 học sinh, chiếm 
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khoảng 40%. Số lượng học sinh năm sau luôn tăng hơn so với năm học 

trước. Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo xã, 

huyện, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh.  

 Nhà trường những năm gần đây đã triển khai dạy học theo chuẩn 

kiến thức, kỹ năng, dạy học nội dung giáo dục địa phương, triển khai dạy 

học tích hợp giáo dục môi trường. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy 

học, kiểm tra đánh giá. Xây dựng nguồn học liệu mở, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giảng dạy theo đúng kế hoạch và phù hợp với điều kiện 

thực tế của nhà trường. 

 Công tác giáo dục đạo đức và các hoạt động giáo dục khác luôn được 

nhà trường thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Hoạt động ngoại khóa 

ngoài giờ lên lớp cũng thường xuyên được duy trì. 

Trường THCS Đồng Đăng hiện có 03 giáo viên dạy âm nhạc, trình 

độ đại học sư phạm là cô Nguyễn Thị Nga, cô Nguyễn Kim Hoa và thầy 

Nguyễn Ngọc Thanh. Các thầy cô có chuyên môn vững và lòng yêu nghề, 

có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý chí vươn lên. Ngoài 

nhiệm vụ giảng dạy âm nhạc hàng ngày cho học sinh, các thầy cô còn tham 

gia các công tác khác như: Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn... luôn tích cực 

trong các phong trào của Nhà trường.  

Trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy học và các hoạt động 

văn hóa văn nghệ của Nhà trường khá đầy đủ, đảm bảo cho các hoạt động 

dạy học và hoạt động ngoại khóa. Ngoài các phòng học đủ cho HS học, 

được xây dựng khang trang, có điện, có quạt, có máy tính, tivi... Nhà 

trường có phòng thí nghiệm, thư viện, phòng đồ dùng dạy học đầy đủ, có 

khu giáo dục thể chất, nước sạch tiện sử dụng… Môi trường luôn sạch đẹp, 

thoáng đãng. Tuy nhà trường chưa có phòng học âm nhạc riêng, nhưng các 

phương tiện phục vụ cho dạy học âm nhạc đầy đủ: đàn Phím điện tử, máy 

tính, loa đài, băng, đĩa... Đây là những thuận lợi cho việc học tập và  hoạt 
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động âm nhạc ngoại khóa trong Nhà trường. 

1.2.1.3. Đặc điểm khả năng âm nhạc của học sinh Trường Trung học cơ sở 

Đồng Đăng  

Học sinh Trường THCS Đồng Đăng, hầu hết là con em dân tộc Tày, 

Nùng Lạng Sơn. Cũng như học sinh THCS ở nước ta, HS THCS Đồng 

Đăng có đặc điểm tâm sinh lý giống nhau. Lứa tuổi HS THCS từ khoảng 

11 tuổi đến 15 tuổi. Đây là lứa tuổi có sự phát triển nhanh về cơ thể và tâm 

sinh lý. Về khả năng âm nhạc, HS có khả năng nghe và xác định tương đối 

tốt về cao độ, trường độ, tiết tấu và đặc biệt là giai điệu các bài hát. Khả 

năng cảm thụ và yêu thích nghệ thuật ở lứa tuổi này đa dạng, có em thích 

hát, có em thích nghe nhạc, có em thích nhảy múa, học đánh đàn… Đa số 

học sinh có khả năng nghe và trí nhớ âm nhạc tương đối phát triển, có thể 

học thuộc những bài hát có lời ca dài, có thể nghe và gõ lại tiết tấu từ đơn 

giản đến phức tạp. 

Sự nhạy cảm âm nhạc của học sinh THCS, nhất là HS khối lớp 9, 

THCS Đồng Đăng rất phù hợp với học và biểu diễn Hát Then. Sống trong 

môi trường quê hương của các bài Hát Then mượt mà, sâu lắng, trữ tình lại 

sôi nổi, vui tươi, học sinh Trường THCS Đồng Đăng rất yêu thích vừa đàn 

vừa hát những làn điệu Then. Đây là một thuận lợi để đưa Hát Then, đồng 

thời đưa cả việc học Tính Tẩu vào Trường THCS Đồng Đăng. Tuy nhiên, 

như đã trình bày về đặc điểm nguồn gốc lịch sử và đặc biệt là nội dung lời 

ca Hát Then cổ và giai điệu những bài Then cổ nhiều luyến láy, lối hát 

không chỉ nhẹ nhàng mà còn biểu hiện những trạng thái tư tưởng thần bí 

nên đối tượng học Hát Then, học Tính Tẩu trong hoạt động ngoại khóa âm 

nhạc, Trường THCS Đồng Đăng, chúng tôi lựa chọn HS lớp 9. Lứa tuổi HS 

lớp 9 là lứa tuổi của thời kỳ đầu tuổi thanh niên, các em đã đứng trong đội 

ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhưng thực chất là thời 

kì quá độ từ tuổi thơ sang tuổi trường thành. Thời kì này diễn ra sự cấu tạo 
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lại, cải tổ lại, hình thành các cấu trúc mới về thể chất, tâm sinh lí, tiếng nói, 

đặc biệt là giọng hát. 

Âm vực của học sinh lớp 9, xuống thấp nhất, không bị phô thì 

thường chỉ là nốt la quãng tám nhỏ, lên cao nhất, không bị vỡ, âm thanh 

đẹp là nốt rê quãng tám 2 (a - d2).  

 

Học sinh khối lớp 9, Trường THCS Đồng Đăng có khả năng tham 

gia hoạt động âm nhạc mang tính tập thể như hát trong lớp, đồng ca ngoài 

sân trường, có khả năng hát đơn ca. Đồng thời các em rất thích múa. 

Nhưng vì môi trường không ở vùng biên giới, xa trung tâm thành phố Lạng 

Sơn việc tiếp xúc, học tập âm nhạc không thật phong phú nên các em còn 

có biểu hiện của sự dụt dè, không mạnh dạn bằng HS thành phố. Đây cũng 

là một khó khăn trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc.  

Từ thực tế cho thấy, cần phải nghiên cứu các biện pháp tổ chức và 

thực hành hoạt động phải phù hợp với đặc điểm của HS mới đem đến kết 

quả tốt. Cũng qua thực tế dạy học và dự giờ dạy học âm nhạc của giáo viên 

âm nhạc ở Trường THCS Đồng Đăng, chúng tôi thấy, hứng thú học âm 

nhạc của các em có sự khác biệt rõ rệt. Đa số các em rất say sưa và tích cực 

tham gia các hoạt động âm nhạc, tự tin bày tỏ cảm xúc một cách hồn nhiên 

và chân thành. Số ít học sinh lại tỏ ra nhút nhát, rụt rè, thiếu tự tin. Vì vậy, 

quá trình dạy học âm nhạc đôi khi còn gặp khó khăn.  

Tìm hiểu rõ đặc điểm khả năng âm nhạc của học sinh Trường THCS 

Đồng Đăng nói chung, học sinh lớp 9 nói riêng là cơ sở quan trọng để có 

thể đưa Hát Then vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc phù hợp, sáng tạo và 

mang lại hiệu quả tích cực.  
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1.2.2. Thực trạng dạy học phân môn Học hát 

Trong đề xuất biện pháp hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại Trường 

Trung học cơ sở Đồng Đăng, có một nội dung quan trọng là dạy học Hát 

Then. Vì thế chúng tôi trình bày thực trạng dạy phân môn học hát nói 

chung, dạy hát dân ca nói riêng tại Trường Trung học cơ sở Đồng Đăng, để 

tìm hiểu so sánh, đúc kết, rút kinh nghiệm.  

Phân môn Học hát có vị trí chính quan trọng trong chương trình giáo 

dục âm nhạc ở bậc THCS. Chương trình phân môn HS được học 28 bài hát, 

chia theo từng năm học. Mục tiêu của phân môn Học hát nhằm rèn luyện  

cho học sinh những kỹ năng ca hát thông thường như tư thế hát, hơi thở, 

hát rõ lời, ngắt câu, lấy hơi…Tập cho học sinh hát tự nhiên, thoải mái, hát 

đúng âm điệu, biết hát đồng đều trong tập thể, biết bảo vệ giọng hát. Đồng 

thời hướng dẫn cho học sinh biết thể hiện sắc thái tình cảm, có ý thức thể 

hiện tình cảm bài hát theo nội dung và tính chất âm nhạc. Phân môn Học 

hát giới thiệu và hướng dẫn học sinh luyện tập một số bài hát có bè đơn 

giản, hát đơn ca, hát tập thể. Chương trình là những ca khúc cho lứa tuổi 

học đường, một số bài dân ca Việt Nam và một số bài hát nước ngoài. Các 

bài hát có hình thức một, hai, ba đoạn đơn. Dạy học phân môn Học hát tại 

Trường THCS Đồng Đăng được thực hiện theo đúng chương trình của Bộ 

GD&ĐT.  Tuy chưa có phòng học âm nhạc riêng, nhưng Nhà trường đã 

trang bị cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, phục vụ cho học tập như: tivi, máy 

chiếu, đầu đĩa, sách giáo khoa âm nhạc từ lớp 6 đến lớp 9. 

Chúng tôi xin được phản ánh về thực trạng dạy học một tiết học hát 

của giáo viên tại lớp 8A1, Trường THCS Đồng Đăng dưới đây. 

Người dạy: cô Nguyễn Thị Nga.  

Các bước tiến hành dạy: 

 Bước 1. GV ổn định tổ chức lớp. Thời gian 2 phút. 
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      Bước 2. Giới thiệu bà Lí dĩa bánh bò 

Giáo viên nói về tên gọi Lí, đó là thể loại dân ca rất phổ biến ở nước 

ta, đặc biệt ở vùng đồng bằng Nam Bộ. Thể loại dân ca này có hàng nghìn 

bài với nội dung khác nhau, rất phong phú, đa dạng và đặc sắc Bài Lí dĩa 

bánh bò,dân ca Nam Bộ, là bài rất hay. Nội dung mô tả về tình cảm của 

một người bạn, gọi là A với người bạn gọi là B, được biểu lộ rất hồn nhiên, 

trong sáng nhưng thật cảm động: bạn A, biết được bạn mình chuẩn bị đi thi, 

đang mải mê học tập dưới ánh đèn dầu. Bạn A đã giấu cha mẹ đem đĩa 

bánh bò sang cho người bạn B đang học. Cử chỉ, hành động của bạn A tuy 

mộc mạc, đơn sơ nhưng đã gây ấn tượng tốt đẹp đậm tính nhân văn, gây 

cảm xúc phấn chấn với người nghe bài hát này. Bài hát có giai điệu, tiết tấu 

vui tươi, rộn ràng. Trong lúc GV giảng, HS ghi chép. Thời gian dạy của 

bước này là 5 phút. 

Bước 3. Giáo viên đọc lời bài hát: 

     Hai tay bưng dĩa bánh bò 

                               Giấu cha, giấu mẹ cho trò đi thi  

Giáo viên không đọc tiếng đệm í a và những từ đệm tình, tính, tang… 

Giáo viên phân tích lời bài hát gồm 2 câu thơ, một câu 6 chữ, một 

câu 8 chữ, là thể thơ lục bát độc đáo, đặc sắc của dân tộc. Giai điệu âm 

nhạc phổ theo 2 câu thơ thể này, có thêm những tiếng đệm và những từ 

đệm í a, tình, tính, tang. Bài hát có cấu trúc như hình thức 1 đoạn đơn, HS 

lắng nghe, ghi chép. Thời gian của bước này là 5 phút. 

Bước 4. GV hát mẫu từng câu rồi hướng dẫn HS hát từng câu theo 

lối móc xích. Nếu thấy HS hát chưa đúng cao độ, tiết tấu, GV hát lại 2 hoặc 

3 lần làm mẫu để HS sửa cho đúng. Dạy xong từng câu, GV cho cả lớp hát 

toàn bài có đệm đàn phím điện tử để tạo sự sinh động. Thời gian cho phần 

này là 25 phút.  
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Bước 5. GV yêu cầu 1 HS khá nhất lớp, hát lại bài một lần, cả lớp 

lắng nghe bạn hát. Đây là cách thức GV củng cố bài. Thời gian của bước 

này là 5 phút. 

Bước 6. GV nhận xét về tinh thần, thái độ và kết quả học, sau đó, 

dặn dò HS về nhà ôn lại bài hát và chuẩn bị bài học mới. Thời gian của 

bước này là 3 phút. 

Ngoài dự giờ học hát lớp 8A1, chúng tôi còn dự giờ dạy tiết 11, phân 

môn Học hát lớp 9A2. Quy trình dạy học với các bước tiến hành và phương 

pháp dạy học như chúng tôi mô tả ở trên.   

Nhận xét về thực trạng dạy hát ở Trường THCS Đồng Đăng. 

Quy trình dạy hát của cô giáo Nguyễn Thị Nga ở Trường THCS 

Đồng Đăng, thực hiện đúng các bước theo đặc thù môn học. Về cơ bản 

phương pháp dạy học lý thuyết và thực hành sử dụng phù hợp, HS đã hát 

theo được đúng cao độ, trường độ của giai điệu bài hát. Tuy nhiên, phương 

pháp dạy học hát đang thực hiện còn bộc lộ tình trạng HS thuần túy thực 

hiện theo hướng dẫn của cô, ít có sự vẫn động, trao đổi giữa GV với HS. 

Phương pháp dạy ít gợi HS tự tìm tòi, suy nghĩ hay thảo luận cùng bạn, ít 

phát biểu ý kiến, và khám phá. Phương pháp dạy học này ít phát huy được 

tính tích cực ở HS. Phương pháp dạy học mới là: lấy học sinh làm trung 

tâm để học sinh chủ động tham gia vào quá trình dạy học.  

Tiết dạy học âm nhạc ở trường THCS Đồng Đăng, giáo viên sử dụng 

chủ yếu là phương pháp dùng lời, thị phạm làm mẫu, dạy HS thực hành. 

Chưa sử dụng phương pháp dạy học thảo luận theo nhóm, chưa khai thác 

để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Học sinh được tổ chức học 

và luyện tập chủ yếu bằng hình thức chung cả lớp, ít tổ chức hoạt động theo 

nhóm. Tiết học diễn ra chưa sôi nổi lắm, không khí học tập trầm lắng. 

Không có hoạt động vận động trong tiết học, học sinh chưa thật hào hứng 

với giờ học âm nhạc. 
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Sau buổi dự giờ, chúng tôi trao đổi với một số học sinh ở lớp vừa 

học âm nhạc về nguyện vọng học âm nhạc. Khi được hỏi có mong muốn 

được học Hát Then không thì các HS trả lời các thầy cô cần tạo điều kiện 

cho các em là được tiếp xúc và tham gia với nhiều hoạt động âm nhạc bổ 

ích, được học và tìm hiểu thêm về Hát Then, vì Hát Then rất hay mà 

không có bài trong chương trình âm nhạc. Bài hát Lí dĩa bánh bò rất hay, 

nhưng nhiều bài Hát Then cũng hay như bài Lí dĩa bánh bò. Các em còn 

nói Hát Then là dân ca của quê hương, từ nhỏ hồi học mẫu giáo các em đã 

được nghe, nên có nhiều ấn tượng, kỷ niệm mỗi lần được nghe, được hát 

Hát Then.  

Cô giáo Nguyễn Kim Hoa cũng chân thành nói với chúng tôi, dạy 

học hát sử dụng các phương pháp mới, ứng dụng công nghệ thông tin rất 

cần thiết, song chưa được tập huấn một cách bài bản, nên chưa ứng dụng. 

Cô cũng khẳng định trong thời gian tới sẽ mạnh dạn ứng dụng phương 

pháp dạy học thảo luận nhóm, nhất là sẽ nghiên cứu học hỏi để thiết kế các 

phần mềm trong dạy học âm nhạc.  

Một số ý kiến trao đổi, nhận xét của GV và HS nêu trên đã cho 

biết, vì sao giờ học âm nhạc ở trường THCS Đồng Đăng chưa sinh động, 

chưa đạt hiệu quả cao.  

1.2.3. Thực trạng hoạt động ngoại khoá âm nhạc tại Trường Trung học 

cơ sở Đồng Đăng 

Trường THCS Đồng Đăng đã xây dựng và tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa, đầu tư cơ sở vật chất cho các hoạt động âm nhạc ngoại khóa. 

Trong năm học, Trường thường tổ chức ngoại khóa, trong đó có ngoại khóa 

âm nhạc. Nhưng thực tế cho thấy, các hoạt động ngoại khóa chủ yếu là học 

hát các bài ca khúc (có tổ chức học đàn phím điện tử, Tính Tẩu nhưng được 

một số buổi, sau vì HS không có đàn nên không tổ chức học), vẫn chưa 

thực sự đem lại hiệu quả như mong muốn. Học sinh tham gia vào các hoạt 
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động ngoại khóa chỉ vì thực hiện theo mệnh lệnh của giáo viên. Hoạt động 

ngoại khóa âm nhạc được tổ chức vào cuối buổi học chiều, tuần 1 lần/60 phút. 

Thời gian dành cho hoạt động ngoại khóa âm nhạc tuần 1 lần, và 1 lần chỉ có 

60 phút, theo chúng tôi là ít. Số lượng học sinh tham gia khoảng 60%, như thế 

là chưa cao. Lý do vì học sinh phải học cả sáng lẫn chiều, nhiều HS phản ánh 

là mệt mỏi, nên chỉ mong về nhà nghỉ, không tham gia ngoại khóa cuối giờ. 

Nguyên nhân khác là lịch hoạt động ngoại khóa, thời gian thực hành quá ít, 

học bài hát mới không đủ thời gian để thuộc bài hát, đến tuần sau mới học lại, 

thì gần như học mới từ đầu. Đây cũng là hạn chế làm HS không tham gia 

nhiệt tình. Tuy có tổ chức học hát, trong đó có học Hát Then song không có 

bài bản theo hệ thống, chỉ mang tính phong trào. Trong dạy học hát giáo viên 

chưa lựa chọn và đưa ra hệ thống các bài cho phù hợp, chưa xác định rõ 

được tiêu chí lựa chọn để dạy hát cho học sinh, do đó mà có những bài hát 

chưa thật sự phù hợp với đặc điểm khả năng của học sinh. Dạy hát ở ngoại 

khóa, không tiến hành từng bước mà chủ yếu dạy giai điệu bài hát mới, ít 

chú ý đến các vấn đề phân tích nội dung, tính chất âm nhạc, cách thể hiện 

tình cảm… Một số buổi tổ chức dạy đàn trong hoạt động ngoại khóa như 

dạy đàn Phím điện tử và dạy Đàn Tính. Song tình trạng dạy cũng như dạy 

hát. Dạy đàn ở ngoại khóa, không tiến hành từng bước mà chủ yếu dạy giai 

điệu bài đàn mới, ít chú ý đến các vấn đề phân tích hình thức, tính chất âm 

nhạc, kỹ thuật ngón, cách thể hiện tình cảm… 

 Trong hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các chủ điểm của năm học, 

nhà trường đều tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ nhưng nội dung 

chương trình còn tùy tiện, người tham gia hát thích bài gì, ban tổ chức cũng 

chiều theo, vì thế chủ đề chương trình không tập trung được vấn đề cần 

phản ánh, không hấp dẫn, thậm chí còn nhàm chán… Chương trình đôi khi 

có tiết mục đơn ca một bài Hát Then lời mới, song đệm bằng đàn Phím 

điện tử. Không có tiết mục độc tấu Đàn Tính hay vừa Hát Then vừa đệm 

Đàn Tính.  
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 Các hình thức tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ có tổ chức nhưng 

chưa đều đặn và chưa gây được sự hứng thú với học sinh. Vì chưa tạo được 

nhiều hạt nhân có khả năng và sự nhiệt tình tham gia thi.  

Trò chơi âm nhạc là một hình thức dễ hấp dẫn trong các hoạt động 

âm nhạc ngoại khóa. Nhưng chưa tổ chức được hoạt động này, nên kết quả 

hoạt động âm nhạc ngoại khóa vẫn chưa đạt được kết quả cao. Đây cũng là 

một hạn chế trong công tác hoạt động ngoại khóa âm nhạc.  

Múa là một loại hình nghệ thuật rất hấp dẫn với lứa tuổi học sinh 

THCS. Biết múa học sinh sẽ tham gia vào dàn dựng các chương trình văn 

nghệ có hiệu quả hơn, đa dạng nội dung, tiết mục gây hứng thú không chỉ 

với người xem, mà với chính người tham gia. Nhưng hoạt động này gắn 

với ngoại khóa âm nhạc cũng chưa được chú ý. Khi dàn dựng tiết mục hát, 

giáo viên yêu cầu làm theo động tác, đội hình theo tư duy chủ quan của 

mình, nên học sinh rất vụng về, lúng túng, ngại ngùng không muốn tham 

gia vì không thể hiện đươc động tác. Đây cũng là hạn chế. Vì diễn xướng 

Hát Then, múa là thành phần không thể thiếu, nên trong biện pháp, chúng 

tôi cũng đề cập đến vấn đề này. Như đã trình bày về ý ngĩa của Hát Then - 

Đàn Tính đối với đời sống văn hóa văn nghệ của người dân Lạng Sơn nói 

chung, HS THCS Đồng Đăng nói riêng, nhưng hoạt động ngoại khóa âm 

nhạc ở Trường chưa có các hoạt động để biểu hiện sự trân trọng những giá 

trị văn hóa, nghệ thuật, góp phần ngợi ca, giữ gìn, phát huy thể loại nghệ 

thuật độc đáo, đặc sắc của quê hương. Do đó, vấn đề cấp thiết là xây dựng 

được nội dung hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại Trường THCS Đồng 

Đăng, Lạng Sơn. 

1.2.4. Vài nét về hoạt động ngoại khóa âm nhạc của Trường Trung học 

cơ sở Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 

 Để đề xuất các biện pháp đưa Hát Then vào hoạt động ngoại khóa 

âm nhạc ở Trường Trung học cơ sở Đồng Đăng, học viên đã không chỉ 
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khảo sát thực trạng tại Nhà trường, mà còn khảo sát tại Trường Trung học 

cơ sở Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, từ đó có thêm những bài học kinh 

nghiệm thực tiễn. 

  Trường Trung học cơ sở Vĩnh Trại thành lập năm 1994. Địa điểm 

của Trường thuộc khu vực trung tâm thành phố Lạng Sơn, nên có nhiều 

thuận lợi về mọi mặt như: môi trường văn hóa, cơ sở vật chất, sự thuận tiện 

về giao thông và là nơi thu hút được nhiều giáo viên dạy giỏi về công tác. 

Gia đình học sinh của trường về cơ bản có điều kiện kinh tế ổn định. Học 

sinh Nhà trường được tiếp cận với nếp sống, lối sống văn minh, được tiếp 

cận với nhiều hoạt động âm nhạc phong phú. Đây là những thuận lợi cho 

hoạt động ngoại khóa âm nhạc của Nhà trường. 

           Trường THCS Vĩnh Trại luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua 

của ngành giáo dục thành phố Lạng Sơn và tỉnh Lạng Sơn. Năm 2008 

Trường được công nhận Trường chuẩn Quốc gia.Năm 2009, Trường được 

Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương lao động hạng Ba.  

Trường THCS Vĩnh Trại là một trường có nhiều hoạt động âm nhạc 

ngoại khóa như tổ chức cho HS xem biểu diễn văn nghệ, tổ chức Câu lạc 

bộ âm nhạc… và đặc biệt là dàn dựng các chương trình biểu diễn văn nghệ. 

Giáo viên dạy âm nhạc của Nhà trường hiện có cô Đinh Trúc Linh, 

các thầy cô đều có trình độ Đại học Sư phạm âm nhạc, có bề dày công tác.  

Tìm hiểu hoạt động âm nhạc ngoại khóa của Trường THCS Vĩnh 

Trại, cô Đinh Trúc Linh cho biết: 

 - Tổ chức xem văn nghệ. 

  Về việc tổ chức xem văn nghệ, có năm Trường tổ chức cho học sinh 

đến Cung thiếu nhi thành phố xem các chương trình do Cung tổ chức. Có 

năm Trường mời các nghệ sĩ đến biểu diễn phục vụ cán bộ, giáo viên, học 

sinh nhân kỷ niệm ngày lễ như: Khai giảng năm học; Kỷ niệm ngày sinh 

nhật Bác; Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam… 



 29 

 - Tổ chức dàn dựng chương trình biểu diễn văn nghệ. 

Từ đầu năm học đến khi nghỉ hè, các thầy, cô giáo dạy âm nhạc đều 

dàn dựng những chương trình biểu diễn ca- múa - nhạc với nhiều chủ đề 

như: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, dàn dựng chượng chương trình Con 

thuyền ước mơ, ca ngợi công lao dạy dỗ của các thầy, cô, ca ngợi tình thân 

ái của bạn bè. Hay để kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8 tháng 3, dàn 

dựng chương trình với chủ đề Vòng tay mẹ yêu, để ca ngợi người mẹ kính 

yêu luôn mang trọn tình thân yêu cho con, vì tương lai hạnh phúc tươi sáng 

của con…  

 Dàn dựng chương trình biểu diễn văn nghệ trong hoạt động ngoại 

khóa thường xuyên, tại Trường THCS Vĩnh Trại là một trong những hoạt 

động giáo dục âm nhạc rất có hiệu quả. Học sinh rất yêu thích và tham gia 

nhiệt tình vào các chương trình biểu diễn văn nghệ của Nhà trường. 

- Về hoạt động câu lạc bộ âm nhạc.  

Năm 2013, Nhà trường tổ chức Câu lạc bộ âm nhạc. Trong hoạt 

động Câu lạc bộ âm nhạc, Nhà trường tổ chức cho học sinh học đàn phím 

điện tử, học hát (trong đó có dạy Hát Then), học múa vào cuối giờ học buổi 

chiều. Thời gian đầu học sinh tham gia khá đông, tuy nhiên sau khoảng 

thời gian hai, ba tháng nhiều học sinh không tham gia. Từ đó đến nay, Nhà 

trường không tổ chức Câu lạc bộ âm nhạc.  

Vài nhận xét về hoạt động ngoại khóa tại Trường THCS Vĩnh Trại. 

So với Trường THCS Đồng Đăng, Trường THCS Vĩnh Trại có nhiều 

điều kiện thuận lợi hơn về môi trường văn hóa, về cơ sở vật chất, về điều 

kiện kinh tế … Vì thế các hoạt động ngoại khóa âm nhạc như tổ chức xem 

biểu diễn, dàn dựng chương trình văn nghệ ở Trường THCS Vĩnh Trại đạt 

hiệu quả cao hơn Trường THCS Đồng Đăng. Tuy nhiên hoạt động Câu lạc 

bộ âm nhạc, trong đó có dạy Hát Then không duy trì được, do những 

nguyên nhân: 
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- Trường THCS Vĩnh Trại nằm trên địa bàn phường Vĩnh Trại thuộc 

khu vực trung tâm thành phố Lạng Sơn. Hầu hết các em học sinh của Nhà 

trường là con em cán bộ, nhân dân thuộc phường. Gia đình HS đều có nhà 

gần trường. Tuy nhiên gia đình HS lại rất gần Cung thiếu nhi thành phố 

Lạng Sơn. Cung thiếu nhi thường xuyên mở các câu lạc bộ, trong hoạt 

động câu lạc bộ có lớp học đàn phím điện tử và một số loại nhạc cụ khác, 

trong đó có dạy Tính Tẩu. Đồng thời Cung thiếu nhi thường xuyên mở các 

câu lạc bộ, trong đó có lớp học hát ca khúc và cả Hát Then. Dạy đàn, dạy 

hát là một chức năng quan trọng trong hoạt động câu lạc bộ của Cung thiếu 

nhi thành phố. Dạy đàn, dạy hát trong hoạt động của Cung thiếu nhi với 

phương tiện vật chất và được tổ chức mang tính chuyên nghiệp, bài bản. 

Thời gian tham gia hoạt động của học sinh tại các câu lạc bộ tùy theo điều 

kiện của từng HS. Do đó HS Trường THCS Vĩnh Trại không tham gia câu 

lạc bộ âm nhạc tại Nhà trường, mà tham gia sinh hoạt tại Cung thiếu nhi 

thành phố Lạng Sơn. Đây là nguyên nhân thứ nhất. 

- Thời gian sinh hoạt Câu lạc bộ âm nhạc ở Trường THCS Vĩnh Trại 

tổ chức vào cuối giờ học buổi chiều hàng ngày, là nguyên nhân thứ hai. 

Học sinh THCS hiện nay đang học hai buổi, sáng và chiều trong ngày. Vào 

cuối giờ học buổi chiều học sinh khá mệt, thường các em chỉ thích hoạt 

động thể dục-thể thao như chơi bóng, chơi cầu lông… Tổ chức học đàn, 

học hát tuy thay đổi về trạng thái tư duy trí não, song cũng phải hoạt động 

trí não. Việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng đàn, hát sau những giờ học văn hóa 

căng thẳng, tác động đến tâm sinh lý HS không hào hứng học. Vì thế các 

em không nhiệt tình tham gia câu lạc bộ tại Nhà trường. 

- Nguyên nhân thứ ba dẫn đến việc tổ chức Câu lạc bộ âm nhạc ở 

Trường THCS Vĩnh Trại không thành công, là do công tác vận động, tuyên 

truyền, giáo dục ý thức… về hoạt động ngoại khóa. Như đã nêu ở phần 
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trên, hoạt động ngoại khóa nói chung, hoạt động ngoại khóa âm nhạc nói 

riêng, có vai trò, ý nghĩa quan trọng giúp hoạt động chính khóa trong nhà 

trường. Tổ chức Câu lạc bộ âm nhạc ở Nhà trường THCS là một hoạt động 

ngoại khóa rất thiết thực để không những củng cố kiến thức cho học chính 

khóa, mà còn là sân chơi cho HS. Trong hoạt động Câu lạc bộ âm nhạc ở 

Trường THCS còn thuần túy dạy kiến thức, kỹ năng đàn, hát. Hình thức tổ 

chức, phương pháp tổ chức, phương pháp dạy học đơn điệu: thầy, cô dạy cả 

lớp hoàn toàn theo kiểu truyền thống, không tổ chức giao lưu, không thảo 

luận nhóm, không sử dụng công nghệ thông tin… Nếu dạy học đàn, hát 

trong câu lạc bộ như dạy trên lớp thì không phải hoạt động ngoại khóa, mà 

là học chính khóa, ngoài giờ lên lớp chính khóa. 

- Về việc dạy Hát Then trong Câu lạc bộ âm nhạc ở Trường THCS 

Vĩnh Trại không tổ chức lớp học riêng. Trong các giờ học hát thầy, cô giáo 

cho dạy xen kẽ một hai bài Hát Then vào học. Không tuyên truyền, giáo 

dục nêu rõ vai trò, ý nghĩa và các giá trị, đặc biệt là giá trị nghệ thuật của 

việc học Hát Then. Do đó mặc dù là những công nhân trên quê hương một 

thể loại dân ca vô cùng độc đáo, đặc sắc, HS Trường THCS Vĩnh Trại 

không hiểu gì về Hát Then. Do đó, HS chưa yêu thích Hát Then, trong khi 

nếu chọn lựa những bài Hát tren trong dạy hát ở Câu lạc bộ sẽ hấp dẫn đối 

với thị hiếu thẩm mỹ HS. Có thể đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến 

việc tổ chức Câu lạc bộ âm nhạc trong hoạt động ngoại khóa ở Trường 

THCS Vĩnh trại chưa thành công.   

Vài nhận xét qua việc khảo sát hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở 

Trường THCS Vĩnh Trại nêu trên, là kinh nghiệm cho học viên học tập, đề 

đề xuất các biện pháp đưa Hát Then vào hoạt động ngoại khóa tại Trường 

THCS Đồng Đăng. 
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 Tiểu kết 

Lạng Sơn là một tỉnh có nhiều thể loại dân ca của đồng bào các dân 

tộc, trong đó có dân tộc Tày, Nùng. Người Tày, người Nùng luôn tự hào về 

những làn điệu Sli, Lượn, Quan làng, Phong Slư… đặc biệt là Hát Then.  

Hiện nay, chủ trương của ngành văn hóa thông tin và ngành giáo dục 

đang khuyến khích các trường TH và các trường THCS của tỉnh Lạng Sơn 

đưa Hát Then vào trong giờ học chính khóa và hoạt động ngoại khóa. 

Nhưng nhiều trường chưa chú ý đến vấn đề này. Hưởng ứng chủ trương 

của ngành văn hóa thông tin và ngành giáo dục, Trường THCS Đồng 

Đăng - Cao Lộc đã dàn dựng một số tiết mục Hát Then trong các buổi 

văn nghệ. Tuy nhiên còn mang tính phong trào nhất thời, không mang 

tính thường xuyên.    

Từ tình hình thực tế hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở Trường THCS 

Đồng Đăng - Cao Lộc, là người con xứ Lạng, là học sinh cũ của nhà trường 

được học Đại học sư phạm Âm nhạc và nay đang theo học Cao học, học 

viên phản ánh về thực trạng đồng thời nghiên cứu các biện pháp đưa Hát 

Then vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở Trường THCS Đồng Đăng, góp 

phần giữ gìn, phát huy một thể loại dân ca đặc sắc của dân tộc. 
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Chương 2 

TỔNG QUAN VỀ HÁT THEN 

Hát Then là thể loại dân ca độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân 

tộc Tày, Nùng, Thái ở nước ta. Hát Then nằm trong nghi thức Then. Then 

là một tín ngưỡng dân gian. Trong nghi thức Then có sự tổng hợp của 

nhiều loại hình, thể loại nghệ thuật: âm nhạc, múa, văn học, mỹ thuật…  

2.1. Tên gọi Then và Hát Then  

2.1.1. Tên gọi Then  

Theo sách Âm nhạc dân gian Thái Tây Bắc, của tác giả Tô Ngọc 

Thanh, Nxb Âm nhạc in năm 1998 cho biết, đồng bào Thái (Thái trắng) ở 

các tỉnh Sơn la, Điện Biên, Lai Châu có những lễ nghi tín ngưỡng khác 

nhau như cúng giải hạn, cúng chữa bệnh, cúng trong tang ma… nhưng gọi 

chung là Kin pang Then. “Kin pang Then có nghĩa là Lễ “Mừng mệnh 

Then”[36; tr.40]. Trong sách cũng cho biết, “Người Thái cho rằng “Then” 

là trời” [36; tr.88]. Do đó Kin pang Then là Mừng mệnh (số mệnh, định 

mệnh…) Trời.  

Năm 1987, Nxb Văn hóa Dân tộc xuất bản cuốn Mấy vấn đề về Then 

Việt Bắc của nhiều nhà nghiên cứu, trang 14 có nêu ra khái niệm Then: 

“Then là tiên (có nơi gọi là sliên) là người của trời. Họ là người giữ mối liên 

hệ giữa người trần gian với Ngọc Hoàng và Long Vương. Khi họ làm Then họ 

đại diện cho người của trời giúp trần gian cầu mong được sự tốt lành, được tai 

qua nạn khỏi... Tức là Then chỉ làm điều thiện” [28; tr.14]. 

Trong cuốn Then Tày của tác giả Nguyễn Thị Yên, Nxb Khoa học Xã 

hội, in năm 2006, ở trang 51, đưa ra khái niệm Then: 

Có thể dựa trên ba thành tố chính để xem xét khái niệm Then, 

Pụt, đó là: nghệ nhân, nghi lễ và hình thức nghệ thuật mà nghệ 

nhân sử dụng để thực hành nghi lễ. Về bản chất Then và Pụt như 

nhau đều là hình thức Shaman bản địa, nghi lễ tương tự, cùng thờ 
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Phật Bà Quan Âm và cùng chịu sự ảnh hưởng của Đạo giáo dân 

gian [45; tr.51]. 

Trong Từ điển Việt-Tày-Nùng, viết: “Then có hai nghĩa: Nghĩa thứ 

nhất Then là loài ong không sinh mật. Theo nghĩa thứ hai Then là Pụt 

(Hất then tức là làm Pụt)” [18; tr.14].  

Theo tìm hiểu, học viên được biết, người Nùng gọi lễ nghi tín 

ngưỡng cho việc cúng giải hạn, chữa bệnh, tang ma… là Sliên. Sliên là 

Tiên, là Trời, Trời là Then. Người Nùng quan niệm những người làm Then 

được Trời giao cho việc kết nối người với Ngọc Hoàng và Long Vương. 

Quan niệm về Then của đồng bào Tày, Theo sách Âm nhạc Tày, của tác giả 

Hoàng Tuấn, Nxb Âm nhạc ấn hành năm 2000, cho biết: “Đại bộ phận các 

ông, bà “then” cắt nghĩa “then” là “tiên”, là”môn tiên”, là Trời [39; tr.88].  

Những lễ nghi trong cúng giải hạn, cúng chữa bệnh, cúng trong tang 

ma… của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở nước ta đều có những 

nét tương đồng, và mặc dù tên gọi chung cho các lễ nghi cầu cúng này 

không hoàn toàn giống nhau, song sự diễn giải về tên gọi Then đều là Trời. 

Về tên gọi Then, qua lịch sử Việt Nam, học viên suy nghĩ về tên gọi 

Then như sau: 

Theo nhiều tài liệu lịch sử ở nước ta, Nhà Mạc trấn giữ Cao Bằng từ 

năm 1592 đến năm 1677 thì chấm dứt. Trong hơn 80 năm trấn giữ Cao 

Bằng, Nhà Mạc đã mở ở đây Trường Quốc học, mở lớp dạy chữ Hán, chữ 

Nôm. Chữ Hán và chữ Nôm có chữ thiên nghĩa tiếng Việt và tiếng Tày là 

trời.  Vì thế, theo suy nghĩ của học viên, tên gọi Then là từ chữ Thiên, một 

từ Hán-Việt đọc trại ra. 

2.1.2. Tên gọi Hát Then  

Tiếng Tày, Nùng, Thái trước đây không có từ hát. Đồng nghĩa với từ 

chỉ hát, người Tày gọi là lượn, người Nùng gọi là sli, người Thái gọi là 

khắp. Từ hát là người Việt sử dụng vừa có tính động từ (chỉ kỹ năng hát), 
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vừa mang tính danh từ (chỉ thể loại dân ca như Hát Đúm, Hát Ví…). Trong 

quá trình sống xen kẽ lâu đời giữa người Kinh (Việt) và người Tày, người 

Nùng, người Thái có sự giao lưu ở mọi góc độ của đời sống kinh tế, văn 

hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật và xã hội, xuất hiện danh từ Hát Then. Then là 

danh từ chỉ một tổng thể nguyên hợp văn hóa-tín ngưỡng-nghệ thuật. Hát 

Then là một thể loại âm nhạc dân gian, có sau Then. Tuy là thể loại âm 

nhạc, song Hát Then khi diễn xướng lại có múa, có các yếu tố của sân khấu 

(có nhân vật, có kịch tính), mỹ thuật (trong trang phục). Mặc dù có các 

thành tố nghệ thuật sân khấu, múa, mỹ thuật, nhưng nghệ thuật âm nhạc là 

cốt lõi của Hát Then. Hát Then là một bộ phận của Then. Ngày nay người 

ta thường gọi Hát Then để chỉ chung cho tổng thể sinh hoạt văn hóa tín 

ngưỡng Then. Hát Then đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối 

hợp cùng một số tỉnh lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa 

phi vật thể đại diện của nhân loại.  

2.1.3. Về nguồn gốc Then 

Trong cuốn Vai trò của Then và Hát Then trong đời sống văn hóa 

tinh thần của người Tày tỉnh Lạng Sơn, của Hoàng Văn Páo, do Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn ấn hành năm 2011 có viết: 

 Từ cuối thế kỷ 16, khi Mạc Kính Cung thất thủ lên chiếm cứ 

Lạng Sơn, Cao Bằng làm căn cứ để chống lại nhà Lê, quân sĩ 

phần thì nhớ nhà, phần thì lạ nước, lạ non, sinh bệnh tật ốm đau 

rất nhiều. Nhà vua liền sai Bế Văn Phùng và Quỳnh Vân, sáng tác 

điệu hát để giải khuây cho binh sĩ. Không ngờ khi nghe điệu hát 

này, quân sĩ khỏi bệnh quá nửa. Từ đó, Mạc Kính Cung truyền 

cho phổ biến rộng rãi điệu hát này trong dân chúng, như một phép 

thần màu nhiệm để chữa bệnh và gọi là Then [29; tr.28].  

Nguyễn Thị Yên trong bài “Về sự hình thành và biến đổi của Then 

Tày”, Tạp chí Văn hóa dân gian (2) 19-30, 2006,viết:  “Dựa trên các cứ 
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liệu dân gian ở địa phương, các tác giả sưu tầm nghiên cứu Then người Cao 

Bằng như Hoa Cương, Dương Sách, Triều Ân đều có nhận xét cho rằng 

Then chính thức được ra đời ở thời kỳ nhà Mạc lên cát cứ Cao Bằng nhưng 

trước đó đã được tồn tại trong dân gian” [46]. 

Đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở nước ta đều quan niệm 

ngoài thế giới trần gian, còn có thế giới ngoài trần gian (ở trên trời, ở dưới 

mặt đất…). Chưa giải thích được các hiện tượng thiên nhiên và các vật thể 

tự nhiên, nên con người sùng bái những hiện tượng thiên nhiên, các vật thể 

tự nhiên này. Đó là tín ngưỡng sùng bái tự nhiên.  

Trong diễn xướng Then có những yếu tố của tín ngưỡng vật linh. 

Người làm Then dùng lời ca, tiếng Tính Tẩu cùng chùm Xóc nhạc dẫn 

đường đến với các đấng thần linh để cầu xin sự bình an, may mắn, sự thịnh 

vượng trong cuộc sống… Khi làm nghi lễ cầu cúng, người ta sử dụng một 

số vật tự nhiên như quả trứng, con chim én, chùm Xóc nhạc... và những vật 

này trở thành vật thiêng. Cùng với làm lễ cầu cúng tổ tiên, khi gặp tai họa, 

hay ốm đau hoặc cầu mong làm ăn, buôn bán, cầu tài, cầu lộc, cầu duyên… 

người ta cũng làm lễ cầu cúng. Nghi lễ này gọi là Then. Những người làm 

nghi lễ này gọi là ông Then, bà Then. Trước mỗi cuộc diễn xướng Then, 

người ta đều dâng lễ vật lên bàn thờ tổ tiên để cầu xin mọi sự. Trong Then 

cấp sắc, nghi lễ chính do thầy Then chủ trì đều được thực hiện trước bàn 

thờ tổ tiên, từ mở đầu cho đến kết thúc, với các thủ tục như trình báo tổ 

tiên, dâng lễ tổ tiên, tạ ơn tổ tiên. 

Trong nghi thức Then, người ta hát những bài cầu cúng tế lễ, đồng 

thời diễn tả bằng động tác mô phỏng những động tác, tình huống câu 

chuyện… gọi là diễn xướng Then. Trong diễn xướng Then thì hát gọi là hát 

Then, múa gọi là múa Then. Then là một sinh hoạt văn hóa-tín ngưỡng-

nghệ thuật dân gian tổng hợp vô cùng độc đáo, đặc sắc của đồng bào các 

dân tộc Tày, Nùng, Thái ở nước ta.  
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Then có một số hình thức chính là: Then Kỳ Yên (cầu bình yên, 

khang thái, sống lâu), Then cầu mùa (cầu mùa màng tươi tốt), Then chúc 

tụng, Then chữa bệnh, Then cấp sắc, Then Hỉn én (cầu duyên) và Lẩu Then 

(Hội Then) ... 

Trong Then cấp sắc, nghi lễ chính do thầy Then chủ trì đều được 

thực hiện trước bàn thờ tổ tiên, từ mở đầu cho đến kết thúc, với các thủ tục 

như trình báo tổ tiên, dâng lễ tổ tiên, tạ ơn tổ tiên. 

Trong Lẩu Then (Hội Then), diễn tả cuộc hành trình của đoàn quan 

quân nhà Then mang lễ vật hành quân từ trần gian, xuống âm phủ, lên 

mường trời dâng lễ vật cho Ngọc Hoàng.  

2.2. Đặc điểm nghệ thuật thơ ca và âm nhạc trong Hát Then 

2.2.1. Lời ca trong Hát Then 

Nội dung trong lời ca Hát Then có đề cập đến tín ngưỡng, nhưng 

chiếm tỉ lệ không nhiều trong các nghi thức cầu cúng giải hạn hoặc cầu 

duyên. Trong Lẩu Then (Hội Then) nội dung chủ yếu mô tả cuộc hành trình 

của Then theo trí tưởng tượng, hư cấu dân gian đi từ cõi trần đến cõi trời để 

gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở 

nước ta từ xa xưa đều quan niệm ngoài thế giới trần gian, còn có thế giới 

ngoài trần gian (ở trên trời, ở dưới mặt đất…). Tuy Lẩu Then mô tả cuộc 

hành trình để gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, song nội dung lời ca  đều nói 

đến cảnh vật, con người có thực trong cuộc sống thực tại. Các cảnh vật nơi 

thượng giới như rừng cây, con suối, biển cả … đều là cảnh vật ở trần gian. 

Ví dụ khi nói về biển trong điệu Khảm hải (Vượt biển), lời ca là: 

                       Vượt khìn khái hải Tế mênh mông 

                        Tứ bích nặm khiêu xồm lạng đạng 

                            Líu líu bố chắc phẳng chắ cằn 

                        Quan lang khay nam châm oóc đếnh 

                       Nam châm chỉ phương hướng tây nam 
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Dịch sang tiếng Việt: 

                                Vượt tới vực tế mênh mông 

                             Bốn bề nước trong xanh lai láng 

                               Thênh thang không rõ bến rõ bờ 

                            Quan lang đưa nam châm chỉ hướng 

                               Thẳng Tây Nam vượt biển tiến lên [39; tr.96]. 

Lời ca Hát Then nói về công việc lao động, sản xuất như trồng lúa, 

trồng hoa: 

                                 Then Hít bjoóc 

                                         (trích) 

                        Nàng ơi, bun chinh tí đú lịu 

                                Bun đi hau dú đai 

                        Pay thắp vằn phức lực vằn đay 

                  Vằn phức tí pủ va, vằn đay ti phủ bjoóc 

                          Chau kìn pủ bjoóc tạn ti lung 

                                Chau kìn pủ va cừn ti mả 

                         Slúp slỏ tạn ti li, tạn dú ké xin pi… 

Dịch sang tiếng Việt: 

                         Nàng ơi. Tháng giêng thời rong chơi 

                                    Tháng hai người ta rỗi 

                              Đi tìm ngày lành, chọn ngày tốt 

                    Ngày lành ta trồng nụ, ngày tốt ta trồng hoa 

                              Ta sủa cầu trồng hoa cho người lớn 

                                Ta sửa cầu trồng nụ cho người lớn 

 Nối đường cho dài ra, người sống lâu nghìn tuổi…[24; tr.215]. 

Lời ca Hát Then chủ yếu có hai  thể thơ 5 chữ và thể thơ 7 chữ, 

ngoài ra có cả thơ 4 chữ, thơ 8 chữ… 

Thể thơ 5 chữ: 
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                                 Khẩu dú kích cung tằng 

                                   Min dú slừ phong phú 

                                    Mọi pu pay o óc háng 

                                        Ưng bả ti hử lai… 

Dịch sang tiếng Việt: 

                                       Thóc ở yên trong kho 

                                        Nó lại được sinh sôi 

                                         Mọi người đi ra chợ 

                                         Kẻ dại thì cho nhiều… [22; tr.216]. 

Trong lời ca Hát Then dùng khá nhiều thể thơ 7 chữ: 

                                    Pỉ pây viếc đế đô thượng đỉnh 

                                    Xiên kỳ cỏi chực mỉnh thư thân 

                                         Dá tạp loạn mia cần pên nỉ 

                                    Dá tham tàng ích kỷ chơi rong 

Dịch sang tiếng Việt: 

                             Anh đi việc đế đô thượng đỉnh 

                            Nghìn vạn hãy giữ mình cho chót 

                            Đừng chung đụng vợ người nên nợ 

                             Đừng tham đường ích kỷ chơi rong [39; tr.101]. 

Lời ca Hát Then phản ánh hiện thực xã hội phong kiến, phản ánh tư 

tưởng, tình cảm, nguyện vọng, ước mơ của nhân dân: 

                Chèo thuyền vượt qua bể bồng lai 

                Thuận gió đi thăm đài Nhược thủy 

                   Nơi đây bầy tiên nữ dạo chơi 

               Đón thuyền, tiên chào mời quan khỏa [39; tr.108]. 

Trong lời ca một cuộc Lẩu Then có cốt chuyện mang tính thần thoại, 

ước lệ, khoáng đạt… Ví dụ như những câu thơ dưới đây, lời ca miêu tả 

chốn Thiên cung của Ngọc Hoàng Thượng đế: 



 40 

                   Nền dát ngọc, dát vàng lộng lẫy 

               Huy hoàng cảnh thượng giới thần tiên 

                      Đầy hoa quả đào tiên của quý 

                  Đầy vàng bạc phú quý đâu bằng 

Hát Then còn sử dụng những hư từ ới…a, những từ đệm như ơ hời…! 

hoặc ới..ới..là ơi…! Các từ đệm thường xuất hiện ở đầu câu hát hoặc cuối 

câu hát.  

Lời ca trong Hát Then phản ánh tư tưởng, tình cảm của đồng bào các 

dân tộc Tày, Nùng, Thái, đồng thời còn phản ánh thực tại xã hội phong 

kiến. Lời ca trong một cuộc diễn xướng mô tả câu chuyện mang tính huyền 

thoại hư cấu, tính ước lệ, tượng trưng… nhưng mộc mạc, bình dị gần với 

đời thường. Tuy có yếu tố mang tính mê tín (bói toán, phù phép…)  nhưng 

nó chỉ phản ánh tư duy tưởng tượng phong phú của nhân dân, không hề có 

tác động tiêu cực trong tinh thần (hoang mang, lo lắng, hoản sợ…) nên có 

những giá trị nghệ thuật độc đáo, đặc sắc là một bộ phận quan trọng của 

nghệ thuật Hát Then.  

2.2.2. Âm nhạc trong Hát Then 

Hát Then là thể loại âm nhạc dân gian thường được phổ nhạc dựa 

vào những câu thơ 5 chữ, thơ 7 chữ hoặc xen kẽ giữa thơ 5 chữ và thơ 7 

chữ. Âm nhạc trong Hát Then là phương tiện để truyền tải nội dung câu 

chuyện hấp dẫn, giúp người ta cảm thụ sâu lắng nội dung tư tưởng, tình 

cảm của lời ca.  

2.2.2.1. Thang âm và điệu 

Giai điệu trong các bài Hát Then chủ yếu được hình thành từ một 

thang 5 âm, không bán âm, mang tính thuần nhất, ngoài ra có một số bài có 

hai thang, một thang 5 âm không bán âm và một thang 4 âm không bán âm, 

mang tính đan xen.  
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Một số bài Hát Then thang 5 âm thuần nhất như: Sắc xuân (Then 

Văn Quan, Lạng Sơn); Mùa hoa lê (Then Tràng Định, Lạng Sơn); Hít 

bjoóc (Then Văn Lãng, Lạng Sơn); Tàng bốc (Then Văn Quan, Lạng 

Sơn)… Giai điệu các bài này chỉ có các âm trong một thang 5 âm, tạm gọi 

là thang 5 âm thuần nhất. 

Bài Hít bjoóc dưới đây có thang 5 âm thuần nhất. 

Ví dụ1.                                            Hít bjoóc   

                                 (Trích Then Nùng, Văn Lãng, Lạng Sơn) 

             Trình bày: Đàm Thị Khén 

                                         Ghi âm: Nông Thị Nhình 

    

     

     

     

 

Thang âm bài Hít bjoóc là mi (e)- son (g) - la (a)- si (b) -  rê (d). 

Một số bài Hát Then là thang 5 âm, không bán âm nhưng đan xen 

với thang 4 âm, không bán âm như: Then cáo lão (then Tày Tràng Định); 

Lạng Sơn quê noọng (Then Văn Quan, Lạng Sơn); Khảm hải  (Then Cao 

Lộc, Lạng Sơn)... Những bài Hát Then có hai thang âm, chúng tôi tạm gọi 

là thang 5 âm đan xen. Thang 5 âm đan xen có một số dạng như: 

- Thang 5 âm đan xen hai thang 5 âm. 
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- Thang 5 âm đan xen một thang 5 âm và một thang 4 âm. 

Bài Then Cáo lão của người Tày Tràng Định, Lạng Sơn là loại bài có 

hai thang âm đan xen. 

Ví dụ 2.                                

                                               Then cáo lão 

                                         (Tràng Định, Lạng sơn) 

           

Từ nhịp đầu đến nhịp 11 của bài Then cáo lão là thang 4 âm: 

                  Si (b) - rê (d) - mi (e) - pha thăng (fis). 

Từ nhịp 15 đến nhịp 24 của bài Then cáo lão là thang 5 âm: 

                La (a) - si (b) - rê (d) - mi - fa thăng (fis). 
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Điệu trong âm nhạc Hát Then có một số tương ứng như điệu trong 

âm nhạc Trung Hoa. Bài Tàng bốc dưới đây có điệu tương ứng như điệu 

Cung. 

Ví dụ 3.                 

                                       Tàng bốc 

                                  (Then Văn Quan - Lạng Sơn) 

                         Người hát: Vi Thị Sắc. Ghi âm: Nông Thị Nhình  
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Bài Tàng bốc là điệu Đô Cung: 

                     

 Bài Hít bjoóc ở ví dụ 1, là điệu Mi Vũ: 

 

2.2.2.2. Cấu trúc trong những bài Hát Then 

Hát Then được phổ nhạc chủ yếu theo thể thơ 5 chữ, 7 chữ hay xen 

lẫn giữa thơ 5 chữ với thơ 7 chữ, hoặc còn có bài sử dụng thơ 4 chữ, 8 

chữ…. Tuy nhiên về cấu trúc cũng hình thành các dạng tương ứng như 

đoạn nhạc và hai đoạn nhạc.  

Đoạn trích bài Ma ốp khẩu dưới đây có dạng cấu trúc tương ứng như 

đoạn nhạc với lời thơ 5 chữ: 
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 Ví dụ 4.                                    Ma ốp khẩu  

                                  (Trích đoạn kể cuộc đi săn) [41; tr.126] 

 

Bài Phát tàng Hát Then dưới đây có dạng cấu trúc tương ứng như 

đoạn nhạc với lời thơ 7 chữ. 

      Ví dụ 5.                                    Phát tàng 

                                                  (trích) [41; tr.127] 

 

Bài Hít bjoóc ở ví dụ 1, có cấu trúc tương ứng như hai đoạn nhạc. 

Đoạn 1 từ nhịp đầu đến nhịp thứ 8. Đoạn 2 từ nhịp thứ 9 đến hết bài. 

 Cùng với các bài Hát Then có cấu trúc tương ứng như đoạn nhạc, hai 

đoạn nhạc còn có dạng cấu trúc gồm nhiều đoạn nhạc nối tiếp nhau như bài 

Tàng bốc ở ví dụ 3. 
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2.2.2.3. Tiết tấu trong âm nhạc Hát Then 

Trong giai điệu các bài Hát Then có hai loại tiết tấu: tiết tấu có phân 

nhịp phách và tiết tấu theo kiểu tự do, không phân nhịp phách. 

Loại tiết tấu có phân nhịp phách đều là nhịp đơn tương ứng như nhịp 2/4; 

2/8; 2/2 . Đặc điểm của loại nhịp đơn trong diễn xướng Hát Then chỉ mang tính 

tương ứng như 2/4; 2/8/; 2/2. Bởi vì khi đàn và hát người ta không nhấn rõ 

phách mạnh và phách nhẹ, mà chỉ nhấn phách đầu nhịp mạnh hơn phách thứ 

hai với cường độ mạnh hơn không thật rõ ràng.    

Loại tiết tấu theo kiểu nhịp tự do không phân nhịp phách. Dạng tiết 

tấu nhịp tự do có ở những bài Hát Then mang tính kể lể, giãi bày, tâm tình, 

nhắn nhủ, ngâm ngợi. Trong diễn xướng Hát Then những bài có tiết tấu nhịp 

tự do thường được sử dụng xen kẽ với những bài có tiết tấu tương đối rõ ràng.  

2.2.2.4. Giai điệu trong âm nhạc Hát Then 

 Giai điệu trong các bài Hát Then có mối quan hệ khăng khít với 

tiếng nói và ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái.   

Đặc điểm quán xuyến trong giai điệu các bài Hát Then là tính trữ 

tình, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Sử dụng khá nhiều nốt láy quãng 2 từ dưới 

đi lên và từ trên đi xuống, dùng nhiều nốt hoa mỹ, dùng nhiều dấu nối liên 

kết nhiều nốt nhạc với nhau là đặc trưng trong giai điệu Hát Then:  

Ví dụ 6.                     Ẻn noọng chắp co lùng" 

                                     (Trích Then bói duyên) 

 



 47 

Hát Then có các lối Hát nói, hát ngâm ngợi, hát kết hợp giữa hát nói 

và hát ngâm ngợi tạo nên các dạng giai điệu tương ứng với các lối hát. 

- Hát nói là lối hát như nói, dõng dạc, nghiêm trang khi lên bổng, lúc 

xuống trầm theo thanh điệu của lời ca, ít luyến láy, phù hợp với việc thể 

hiện những nội dung vui vẻ, phấn chấn, nhịp điệu rõ ràng, mạch lạc. Hát 

nói thường dùng ở nội dung câu chuyện mang tính chất khẩn cầu, khi Then 

gặp thần linh. Lối hát này được dùng trong các bài Soi hương lập mạ; Xinh 

đẳm; Giải vía…  

- Hát ngâm ngợi. Là lối hát ngân nga chậm rãi, mang tính trữ tình, 

giai điệu nhiều luyến láy, tốc độ chậm, nhịp tự do. Khi mô tả phong cảnh 

đồng quê êm đềm, dòng sông nước nhẹ trôi hay tỏ tình của đôi nam nữ cầu 

duyên… người ta thường dùng lối hát ngâm ngợi.  

- Lối hát kết hợp giữa hát nói và hát ngâm ngợi. Là khi hát kết hợp 

giữa hát nói với hát ngâm ngợi thường dùng trong những đoạn kể chuyện 

mô phỏng cuộc hành quân của đoàn quan quân Then trên đường đến 

mường trời. Then lúc dõng dạc hát nói về sức mạnh của thần linh, lúc hát 

nhẹ nhàng, trữ tình ca ngợi non xanh, nước biếc... Lối hát này diễn tả được 

nhiều trạng thái tình cảm, nhiều nội dung, thường các ông, bà Then hành 

nghề lâu năm mới thể hiện được. Giai điệu âm nhạc theo lối hát này khá đa 

dạng về tính chất, vừa nhẹ nhàng tình cảm vừa hùng dũng, mạnh mẽ. 

2.2.3. Nhạc cụ trong diễn xướng Then 

2.2.3.1. Tính Tẩu 

  Đồng bào Tày có một câu chuyện được lan truyền rộng rãi ở mọi 

làng bản về nguồn gốc của Tính Tẩu, trong quá trình điền dã tại Lạng Sơn 

và tìm hiểu trong các tài liệu như cuốn Âm nhạc dân gian các dân tộc Tày, 

Nùng, Dao Lạng Sơn, của Nông Thị Nhình, cuốn Âm nhạc Tày của Hoàng 

Tuấn và cuốn Then Tày, của Nguyễn Thị Yên, chúng tôi trình bày về nguồn 

gốc và cấu tạo, tính năng của cây Tính Tẩu.   
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 - Truyền thuyết về cây Tính Tẩu 

Ngày xưa có chàng trai người Tày tên là Xiên Câm tốt bụng, hiền 

lành và cần cù chịu khó lao động, nhưng khi tuổi đã hơn ba mươi mà vẫn 

chưa lấy được vợ. Xiên Câm buồn lắm bèn đi gặp nàng Tiên Dâu ở trên 

trời. Lần đầu gặp nàng Tiên Dâu, Xiên Câm được nàng cho  một ít hạt 

giống cây dâu và dặn dò về trần gian gieo hạt trồng thành cây,lấy lá dâu 

nuôi tằm, lấy tơ tằm xe thành dây đàn. Lần thứ hai Xiên Câm lại lên trời 

xin gặp nàng Tiên Dâu, nàng Tiên Dâu lại cho hạt giống cây bầu về trồng, 

rồi dạy cách làm cây Tính tẩu: khi nào bầu có quả lấy quả bầu đem phơi 

nắng, quả bầu khô thì vào rừng chọn cây thực mực về làm thân đàn, ngựa 

đàn, tai đàn.  Sau đó lấy một nửa già quả bầu lắp thành bầu đàn, lấy 12 giây 

tơ tằm đã xe mắc làm dây đàn, thành cây Tính Tẩu có 12 dây. Cây đàn 

Xiên Câm làm ra gọi là Tính Tẩu. Tiếng Tày Tính là đàn, Tẩu là quả bầu, 

nếu gọi theo tiếng Kinh (Việt) là Đàn Bầu. Nhưng người Tày và người 

Kinh đều gọi cây đàn này là Tính Tẩu. Cây Tính Tẩu của Xiên Câm làm ra 

khi gảy lên vô cùng hay, lúc thánh thót, líu lo như tiếng chim hót, lúc thủ 

thỉ như tiếng suối nước nhẹ nhàng, róc rách, lúc rộn ràng như tiếng vó ngựa 

phi. Tiếng đàn của Xiên Câm khiến nhiều loài chim say mê quên cả ăn 

uống mà chết. Pụt Luông (Bụt Lớn) ở trên trời giận dữ sai nàng Tiên Dâu 

và quan quân Nhà trời xuống trần gian định thu cây đàn, để trừng phạt Xiên 

Câm. Nàng Tiên Dâu và quan quân Nhà Trời khi xuống trần gian, thấy 

Xiên Câm là một chàng trai hiền lành, hơn ba mươi tuổi mà vẫn chưa có 

vợ, nên thương tình không thu cả cây đàn mà chỉ thu 9 dây đàn, chỉ để cho 

sử dụng 3 dây. Do đó Tính Tẩu của người Tày ngày nay chỉ có 3 dây. Thực 

tế hiện nay, trong diễn xướng Then của đồng bào các dân tộc Tày, Thái, 

Nùng có hai loại Tính Tẩu, loại 3 dây và loại 2 dây. [39] 
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Trong phân loại nhạc cụ dân tộc, cổ truyền, Tính Tẩu thuộc nhạc cụ 

họ dây, khi gẩy, âm vực có thể đạt tới hơn 2 quãng tám, nhưng các âm đẹp 

nằm trong vòng gần 2 quãng 8 (a - g2).  

- Chế tác Tính Tẩu. 

Tính Tẩu có nhiều kích cỡ to, nhỏ, dài, ngắn khác nhau. Người chế 

tác Tính Tẩu chọn gỗ làm đàn là lõi cây dâu rừng hay gỗ cây thực mực để 

làm cần đàn, mặt đàn, đầu đàn, tai đàn, ngựa đàn. Tính Tẩu có thể làm bằng 

các loại gỗ khác, song lõi cây dâu rừng hay gỗ cây thực mực vừa nhẹ vừa 

mềm, khi chế tác thường không nứt, vỡ rất phù hợp với việc làm Tính Tẩu. 

Đồng bào đã đúc kết được kinh nghiệm để chế tác cây Tính Tẩu, khi gảy 

lên âm thanh vang mà ấm theo tiêu chí tỉ lệ giữa quả bầu và độ dài cần đàn 

là: “Slam căm tẩu, cẳu căm gàn”, trong tiếng Tày câu này dịch ra tiếng 

Kinh là quả bầu phải to bằng ba nắm tay, cần đàn phải dài bằng chín nắm 

tay. Quả bầu to bằng 3 nắm tay để làm bầu đàn, trung bình có đường 

kính từ 15 cm đến 20 cm. Cần đàn được đo bằng chín nắm tay nối nhau 

có độ dài khoảng từ 85 cm đến 90 cm. Tỉ lệ chiều dài cần đàn và đường 

kính mặt bầu đàn là nguyên tắc quan trọng để góp phần tạo nên âm thanh 

đẹp của cây đàn. Cần đàn Tính Tẩu xuyên qua thân bầu đàn, phần trên cùng 

cần đàn được làm uốn cong hình lưỡi liềm, có 2 hốc nếu là đàn hai dây, 

hoặc 3 hốc nếu là đàn ba dây để đặt trục căng dây. Người ta mài cần đàn 

nhẵn, phẳng, không có phím. Khi chọn làm bầu Tính Tẩu, người thường 

lấy vỏ quả bầu đắng để làm vì nó không bị mọt. Quả bầu làm Tính tẩu 

phải tròn, không quá già, được mang phơi nắng 3 ngày, sau ngâm vào 

nước vôi độ một ngày đêm, phơi trong bóng râm mát đến khi thật khô, 

gõ vào thành quả bầu có tiếng đanh thì đem lắp ráp. Người ta khoét các 

lỗ nhỏ xung quang bầu đàn để tạo âm thanh vang thoáng, không bị gằn, bí. 

Để làm mặt bầu đàn, người ta lấy một tấm cây gỗ vông hay lõi cây dâu 
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rừng dày độ 0,2 cm - 0, 3 cm bào nhẵn cả hai mặt, rồi ghép vừa khít lên 

mặt bầu đàn, sau đó dùng keo da trâu gắn kín mặt đàn vào bầu đàn. Mặt 

Tính Tẩu làm bằng gỗ vông hay lõi cây dâu rừng truyền âm rất tốt. Một số 

nghệ nhân khi chế tác Tính Tẩu còn khoét 2 lỗ hình hoa thị trên mặt đàn, 

vừa để trang trí, vừa để tiếng đàn thanh, thoáng hơn.  

Ngày trước, dây Tính Tẩu thường được làm bằng sợi tơ tằm xoa với 

sáp ong, xe thật săn chắc, âm thanh vang lên ấm đục tạo cảm giác một 

không gian núi rừng vừa hoang sơ, bí ẩn vừa ấm áp, gần gũi giữa thiên 

nhiên và con người. Ngày nay người ta sử dụng dây đàn bằng sợi ni-lông 

nghe vang hơn nhưng đanh tiếng không ấm tiếng bằng dây tơ tằm. 

Sau khi làm xong phần thân đàn, bầu đàn, khâu cuối là khóa đàn. 

Khóa đàn hay tai đàn cũng làm bằng gỗ vông để lên dây đàn. Đàn 2 dây, 

người ta lắp 2 khóa, đàn 3 dây, người ta lắp 3 khóa. Người ta lấy một 

miếng gỗ nhỏ hình thang, đặt chính giữa mặt đàn nhằm kê cao dây không 

dính mặt đàn để căng dây đàn, điều chỉnh âm thanh. Miếng gỗ để kê dây 

đàn gọi là ngựa đàn. Âm thanh, độ chính xác của tiếng đàn phụ thuộc vào 

độ cao thấp của ngựa đàn. Điều chỉnh cao độ của ngựa đàn rất quan trọng. 

Nếu kê thấp thì âm ở phần đầu cần đàn bị rè, nếu ngựa đàn kê cao quá thì 

âm thanh khô cứng. Do đó, tài năng, kinh nghiệm của người chế tác đàn 

một phần cũng nhờ vào đôi tai nghe cao độ thật tinh tường của người làm 

đàn, thì cây đàn mới có âm thanh vang mà không gắt, ấm mà không gằn. 

Tính Tẩu được chế tác thủ công, vì kích thước không quy định thật 

chặt chẽ, cố định, nên có nhiều loại to nhỏ, dài ngắn. Tuy nhiên tỉ lệ giữa 

bầu đàn và cần đàn, người ta tuân thủ theo câu Slam căm tẩu, cẳu căm gàn. 

Làm đẹp thêm cho cây đàn, người ta treo 4 tua vải xanh, đỏ tím, vàng dưới 

khóa đàn. Dưới đây là hình vẽ về cây Tính Tẩu 3 dây của người Tày, 

thường được sử dụng trong diễn xướng Then.  
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Các dây Tính Tẩu loại có 3 dây được gọi tên từ trên xuống, khi đàn 

trong tư thế nằm ngang để diễn tấu, có tên như sau: 

- Dây 1, hay dây hậu (tính từ trên xuống, khi đàn trong tư thế nằm 

ngang để diễn tấu) âm thanh thuộc âm khu trung.   

- Dây 2, hay dây giữa, âm thanh thuộc âm khu trầm.   

- Dây 3 hay dây tiền, âm thanh thuộc âm khu cao.  

Trong đệm cho hát hay độc tấu,  Tính Tẩu loại 3 dây có 2 kiểu lên dây: 

Kiểu 1. Dây hậu và dây tiền cách nhau quãng 5 đúng (c1-g1), dây 

giữa cách dây tiền quãng 8 (g-g1).  

       

 

Kiểu 2. Dây hậu và dây tiền cách nhau quãng 4 đúng (d1-g1), dây giữa 

cách dây tiền quãng 8 (g-g1)). 

        

 

Dây Tính Tẩu loại có 2 dây được gọi tên tính từ trên xuống, khi đàn 

trong tư thế nằm ngang để diễn tấu: 

- Dây 1, hay dây hậu âm thanh thuộc âm khu trung.   

- Dây 2 hay dây tiền, âm thanh thuộc âm khu cao.  

Trong đệm cho hát hay độc tấu, Tính Tẩu loại 2 dây có 2 kiểu lên dây: 

Kiểu 1. Dây hậu và dây tiền cách nhau quãng 5 đúng (c1-g1),  
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Kiểu 2. Dây hậu và dây tiền cách nhau quãng 4 đúng (d1-g1) 

 

Người Tày ở Lạng Sơn, khi lên dây Tính Tẩu theo quãng 5 đúng (c1-

g1), kiểu 1, thường dùng để đệm cho người hát các bài theo điệu Tàng nặm 

(đi đường dưới nước). Khi lên dây theo quãng 4 đúng (d1- g1), kiểu 2, Tính 

tẩu thường dùng để đệm cho người hát các bài theo điệu Tàng bốc (đi 

đường trên cạn). Người Thái và người Nùng cũng chế tác Tính Tẩu, nhưng 

chủ yếu là chế loại Tính Tẩu 2 dây. Trong nghi thức Kin pang Then của 

đồng bào Thái, Tính Tẩu dùng để độc tấu, đệm hát và chơi giai điệu múa. 

Tính Tẩu có hàng chục bài bản riêng biệt chỉ để đệm cho múa. Tùy theo 

tính chất giai điệu các bài Hát Then, khi đệm cho hát, người ta quy định: 

nếu chuyển dây Tính Tẩu loại 3 dây từ  kiểu 1 sang kiểu 2 hoặc ngược lại 

thì, dây phải chỉnh là dây hậu. Hai dây trung (giữa, g) và dây tiền (g1) 

không được chỉnh. Tính Tẩu loại 2 dây khi chuyển để đệm cho phù hợp với 

tính chất giai điệu bài hát thì chỉ được chỉnh dây hậu. Dây tiền không khi 

nào được chuyển, phải giữ nguyên cao độ (g1).  

Tính Tẩu dùng các ngón tay phải để gảy đệm cho hát, cho múa, độc 

tấu theo quy định và thế bấm: chỉ có ngón chỏ tay phải sử dụng phần thịt 

của đầu ngón tay gẩy một dây hoặc cả ba dây từ dưới lên, từ trên xuống, 

đôi khi trong diễn tấu người ta dùng các ngón tay phải (trừ ngón cái) vỗ 

vào mặt đàn tạo tiếng trống. Tay trái thì ngón cái tì vào cần đàn, bốn 

ngón còn lại dùng để thao tác các kỹ năng bấm, vuốt, láy, rung, vê, 

luyến… trên cần đàn.  Tiếng Tính Tẩu đệm cho Hát Then, múa Then rất 

phù hợp với các trạng thái tình cảm vừa mang tính tự sự, trữ tình vừa rộn 

ràng, sôi nổi, vui tươi.    
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Vừa múa, vừa đàn hát trong diễn xướng là nét đặc trưng độc đáo, đặc 

sắc chỉ có trong diễn xướng Then. Khi hát Then, vào đầu các câu hát, người 

ta đều gảy trên cây Tính Tẩu những khúc nhạc dạo đầu khác nhau, có khúc 

nhạc ngắn chỉ vài nhịp, nhưng có khúc nhạc hàng chục nhịp. Những khúc 

nhạc dạo đầu này không phải là khúc nhạc có giai điệu cố định, mà tùy vào 

sự ngẫu hứng, vào tài năng của người đánh đàn tạo ra. Các bài bản Hát 

Then, hay đệm cho múa hoặc độc tấu trên cây Tính Tẩu có khoảng 40 bài. 

Khi đệm cho hát, người gảy Tính Tẩu đi cùng giai điệu hát hoặc trên cơ sở 

âm điệu của bài hát, thay đổi các âm trong bài theo kiểu ngẫu hứng. Khi hát 

tạm dừng hay ngân dài một câu hát, người chơi Tính Tẩu gảy những câu 

nhạc tùy hứng. Tùy vào tài năng của từng người, những câu nhạc tùy hứng 

này có người gảy đàn làm người nghe luôn ngạc nhiên, trầm trồ, thán phục. 

Nhất là khi độc tấu, và khi đệm cho múa tài năng của người chơi Tính Tẩu 

càng thể hiện rõ trong các lối biến hóa âm điệu bản nhạc, lối sử dụng kỹ 

năng luyến láy, vuốt, rung, vê… trên cây đàn rất phong phú. 

2.2.3.2. Pây mạ, Sáu mạ (Nhạc ngựa, Xóc nhạc) 

Người Tày ở Lạng Sơn gọi chùm Xóc nhạc là Pây mạ, Sáu mạ (Nhạc 

ngựa). Nhưng ngày nay người ta đều gọi là chùm Xóc nhạc, là do nhạc cụ 

này gồm có 2 quả xóc to, đúc bằng đồng nhưng nhẹ, có hình dạng như 

quả chuông nhỏ và 3 quả xóc nhỏ hơn cũng được đúc bằng đồng. Người 

ta đính vào những quả xóc những vòng khuyên đồng mỏng, nhẹ móc nối 

với nhau thành dây dài khoảng 20 cm đến 25 cm. Người Tày Cao Bằng 

gọi chùm Xóc nhạc là Miạc, người Tày ở Hà Giang gọi chùm Xóc nhạc là 

Sáu má rính…  
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Cùng với Tính Tẩu, chùm Xóc nhạc có vai trò quan trọng trong diễn 

xướng Then. Nếu phân loại thì chùm Xóc nhạc là nhạc cụ thuộc họ tự thân 

vang. Khi chùm Xóc nhạc được rung, lắc, vẫy các quả xóc va chạm vào 

những vòng khuyên đồng tạo ra âm thanh. Khi diễn xướng Then, người ta 

dùng chùm Xóc nhạc để minh họa cho tiếng vó ngựa. Nếu ngựa phi nước 

đại, người ta rung lắc, vẫy chùm Xóc nhạc nhanh, dồn dập nghe vô cùng 

rộn ràng, phấn khích. Nếu ngựa đi thong dong, chậm rãi người ta chỉ lắc, 

vẫy chùm Xóc nhạc với tiết tấu chậm rãi, nhẹ nhàng. Để biểu thị trạng thái 

tình cảm thì cùng với Tính Tẩu, chùm Xóc nhạc được sử dụng các kỹ năng 

rung, lắc, vẫy…với các tiết tấu khác nhau để diễn tả trạng thái tình cảm vui, 

buồn, giận dữ… Trong diễn xướng Then, chùm Xóc nhạc là nhạc cụ, trong 

tín ngưỡng Then, chùm Xóc nhạc là vật thiêng, gắn liền với truyền thuyết 

về đoàn quân Then khi mang lễ vật lên Mường Trời, dâng lên Ngọc Hoàng. 

Những con ngựa của quan Then chở lễ vật được đeo ở cổ những cái chuông 

nhỏ, khi ngựa đi đứng, cử động chuông đều rung lên để xua đuổi tà ma. 

Trước khi vào chầu Ngọc Hoàng, phải làm lễ chầu, quan Then đã tháo quả 

chuông trên cổ những con ngựa để phụ họa cho múa hát nghi lễ chầu. Sau 

khi làm nghi lễ múa hát, các lễ vật mang đến mới được cung tiến dâng lên 

Ngọc Hoàng. Từ đó trong nghi lễ diễn xướng Then phải có chùm Xóc 

nhạc. Chùm Xóc nhạc luôn gắn liền với cây Tính Tẩu trong diễn xướng 

nguyên do là từ đó.  

Khi làm nghi thức Then, người ta rung, lắc chùm Xóc nhạc lúc 

nhanh, lúc chậm, lúc đều đều, lúc dồn dập theo tính chất của câu chuyện 

mà các Then diễn tả: lúc đoàn quân nhà Then vượt đèo núi, sông suối thì 

người ta rung, lắc chùm Xóc nhạc với tiết tấu dồn dập, còn lúc diễn tả đoàn 

quân Then đang qua cánh đồng lúa chín vàng óng ánh dưới nắng mặt trời, 

hay đang đi qua cánh rừng già thanh vắng…để thể hiện tính tự sự, trữ tình 

thì người ta rung, lắc chùm Xóc nhạc với tiết tấu chậm, nhẹ nhàng. Khi 
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không diễn xướng người ta kính cẩn đặt chùm Xóc nhạc ở trên bàn thờ, là 

nơi linh thiêng nhất. Không những giữ vai trò là một nhạc cụ, chùm Xóc 

nhạc còn là vật linh thiêng của đồng bào.  

Tiểu kết 

Then là tên gọi chung cho hình thức tín ngưỡng của đồng bào các 

dân tộc Tày, Nùng, Thái ở nước ta. Thuộc loại hình văn hóa - tín ngưỡng - 

nghệ thuật, nghi thức cầu cúng, tế lễ trong Then là diễn xướng tổng hợp 

của nhiều loại hình, thể loại nghệ thuật: âm nhạc, múa, mỹ thuật, sân khấu 

(trò diễn). Tuy nhiên âm nhạc (đàn, hát) có vai trò quan trọng nhất. Trong 

đàn hát diễn xướng Then thì Tính Tẩu và chùm Xóc nhạc lại giữ vai trò chủ 

đạo dẫn dắt, thay đổi các nghi thức, hướng cảm xúc nghệ thuật - tâm linh 

của người tham dự vào các thế giới trừu tượng khác nhau.  

Từ hàng trăm năm nay, mỗi khi cầu cúng, tế lễ trong nghi thức Then, 

cây Tính Tẩu và chùm Xóc nhạc luôn được gắn liền với đời sống tinh thần 

của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở nước ta.  Người ta có câu nói 

để biểu thị vai trò của Tính Tẩu và chùm Xóc nhạc trong diễn xướng Then 

là: không Tính Tẩu, không chùm Xóc nhạc, không thành Hát Then. Trong 

diễn xướng Then, cây Tính Tẩu và chùm Xóc nhạc có vai trò vô cùng quan 

trọng. Xuất phát điểm là một tín ngưỡng, quá trình tồn tại, phát triển và 

biến đổi, nay Hát Then là một thể loại dân ca rất độc đáo và đặc sắc có vai 

trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc 

Tày, Nùng, Thái ở nước ta nói chung của đồng bào Tày, Nùng ở Lạng Sơn 

nói riêng. Là thể loại dân ca gắn liền với tục lệ cầu cúng, tế lễ nên việc đưa 

Hát Then vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở trường Trung học cơ sở còn 

nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cần có những biện pháp để đưa thể loại dân ca 

độc đáo, đặc sắc này vào Trường Trung học cơ sở ở Lạng Sơn nói chung, 

Trường THCS Đồng Đăng nói riêng để cho học sinh thêm yêu mến, tự hào 

với di sản văn hóa quý báu của dân tộc là vô cùng cần thiết. 



 58 

Chương 3 

BIỆN PHÁP ĐƯA HÁT THEN VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 

3.1. Ý ngh a của Hát Then với người dân Lạng Sơn và học sinh Trường 

Trung học cơ sở Đồng Đăng 

Hát Then có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa 

tinh thần của người dân Lạng Sơn. Người dân nơi đây rất tự hào với làn 

điệu Hát Then. Ngày xưa chỉ những khi mở hội hay khi cầu cúng, tế lễ mới 

có diễn xướng Then. Ngày nay không chỉ những khi mở hội hay khi cầu 

cúng, tế lễ mà trong tất cả các sinh hoạt của đời sống thường ngày, trong 

các cuộc liên hoan của đoàn thể, ban ngành... người ta cũng Hát Then. Lối 

hát mộc mạc, giản dị, làn điệu vừa đậm đà tính trữ tình, mềm mại vừa vui 

tươi rộn ràng trong sáng, bay bổng, tạo nên những trạng thái tình cảm say 

sưa, sâu lắng và vui tươi, phấn khởi... Vì thế mọi người dân Lạng Sơn (kể 

cả người Kinh và các dân tộc sống ở Lạng Sơn) rất say mê Hát Then 

chơi Tính Tẩu. Những bài Hát Then, những âm điệu trên cây Tính Tẩu là 

biểu hiện tâm hồn, trí tuệ người dân Lạng Sơn vùa đôn hậu, chân thành 

vừa tinh tế, sâu sắc, Hát Then là nhu cầu của đời sống tinh thần người 

dân Lạng Sơn. Nội dung những bài Hát Then hôm nay đa dạng phong 

phú, cập nhật cuộc sống, phục vụ cho đời sống tinh thần, đồng thời góp 

phần xây dựng một quê hương Lạng Sơn phát triển vừa hiện đại vừa đậm 

đà bản sắc dân tộc.  

 Ở Lạng Sơn hiện nay, đến bất cứ cuộc vui liên hoan nào cũng có thể 

được nghe làn điệu Hát Then nhẹ nhàng, mượt mà say đắm. Hát Then đã 

trở thành một phần không thể thiếu trong lễ hội lớn nhỏ, liên hoan văn 

nghệ, các chương trình tổng kết… của mọi tổ chức xã hội, mọi sinh hoạt 

của cộng đồng người dân Lạng Sơn.  

 Hát Then là một trong những thể loại dân ca quý báu của kho tàng 

dân ca Việt Nam. Vì vậy, khi tiếng Hát Then vang lên có khả năng tác 
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động mạnh mẽ vào tâm tư, tinh cảm của HS, giúp phát triển khả năng thẩm 

mỹ, các phẩm chất tư duy, trí tuệ, thể chất, những tình cảm đạo đức tốt đẹp 

và quan trọng hơn là hình thành nên ý thức dân tộc, tình yêu tha thiết với 

mảnh đất quê hương. Khi HS Trường Trung học cơ sở Đồng Đăng được 

nghe, được Hát Then sẽ hiểu được cái hay, cái đẹp trong cuộc sống. Dần 

dần hình thành tình cảm, yêu thích và quý trọng làn điệu và mảnh đất quê 

hương. Đó cũng là con đường tự nhiên và ngắn nhất nhằm bồi dưỡng thị 

hiếu và tình cảm thẩm mỹ đúng đắn cho người dân. 

Trong mỗi chúng ta, ai cũng có người thân, người mà ta dành nhiều 

tình cảm nhất chính là người luôn bên ta. Vì qua cuộc sống ta hiểu họ là 

những người tốt, có nhiều phẩm chất cao đẹp, họ yêu thương ta, gợi mở 

cho ta những cảm xúc, tình cảm tốt đẹp nhất. HS chỉ có thể yêu thích Hát 

Then khi được tiếp xúc thường xuyên bằng nghe, bằng thực hành đàn hát. 

Đây là một quá trình không bằng phẳng, đơn giản, mà phải trải qua các 

bước trong một thời gian nhất định. 

Tâm hồn trẻ em như một tờ giấy trắng, nếu được vẽ lên đó những hình 

ảnh đẹp, các em sẽ là bức tranh đẹp và ngược lại.  

Mỗi một dân tộc, đều có những bài dân ca riêng mang đậm phong 

cách và văn hóa địa phương. Được lưu truyền, đúc kết từ bao đời nay, Hát 

Then mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Do đó, Hát Then có một vị trí hết 

sức quan trọng đối với học sinh HS THCS. Âm điệu những bài Hát Then 

đã thấm đẫm trong tâm hồn, tình cảm của HS các lứa tuổi từ TH đến THPT 

ở Đồng Đăng. Những câu hát ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, về phong tục 

tập quán vô cùng trữ tình, trong sáng… đã gợi lên trong tâm hồn tuổi thơ 

các em tình yêu quê hương tha thiết. Hát Then tác động mạnh mẽ vào tinh 

cảm của HS, giúp phát triển khả năng thẩm mỹ âm nhạc, tình cảm đạo 

đức tốt đẹp và đặc biệt hình thành nên ý thức dân tộc. Khi được nghe, 

được hát các bài Hát Then, các em sẽ hiểu được cái hay, cái đẹp trong 
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cuộc sống. Quỹ thời gian học chính khóa không đủ cho học Hát Then. 

Việc đưa Hát Then vào dạy học ở Câu lạc bộ mang tính thực tiễn cao. 

Hoạt động ngoại khóa tuy không có trong chương trình quy định 

nhưng lại chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động văn hóa - văn 

nghệ của các trường THCS. 

Bởi vậy, việc đưa Hát Then vào hoạt động ngoại khóa ở Trường 

Trung học cơ sở Đồng Đăng, Lạng Sơn là hết sức hợp lí, vì đó là biểu 

tượng tinh thần, mang nét đặc trưng của quê hương, cần được các thế hệ 

sau này có ý thức gìn giữ và phát huy. Để hoạt động ngoại khóa có hiệu 

quả, cần có sự giúp đỡ tích cực của lãnh đạo nhà trường, giáo viên dạy môn 

âm nhạc, giáo viên phụ trách công tác đoàn đội và giáo viên chủ nhiệm lớp 

cũng như sự tham gia có ý thức của các em học sinh. Vì vậy, phải thống 

nhất việc thực hiện các kế hoạch cụ thể với mục đích chung là góp phần 

làm cho hoạt động sinh hoạt ngoại khóa của nhà trường thêm phong phú, 

bổ ích, có tính giáo dục cao cũng như nâng cao ý thức gìn giữ văn hóa 

truyền thống cho học sinh. 

Học viên xin đề xuất một số biện pháp trong việc đưa hát Then vào 

hoạt động ngoại khóa tại Trường THCS Đồng Đăng, Lạng Sơn. 

3.2. Thành lập Câu lạc bộ Hát Then tại Trường Trung học cơ sở 

Đồng Đăng 

3.2.1. Mục tiêu của Câu lạc bộ 

Trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị của dân ca, nhiều năm 

qua người ta đã sử dụng nhạc cụ (các loại nhạc cụ cổ truyền, một số nhạc 

cụ phương tây) để đệm cho hát dân ca. Theo chúng tôi, đây là hướng đi 

đúng cần phát huy. Nhưng khi sử dụng nhạc cụ để đệm hát (có thể là một 

nhạc cụ hoặc cả dàn nhạc) cần nghiên cứu cách phối âm, phối khí để làm 

sao đạt được hai yêu cầu: dân tộc - hiện đại. Quan trọng hơn cả nhạc cụ 

đệm, người dạy hát dân ca phải hiểu và nắm vững được phong cách, kỹ 
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năng của từng lối hát. Học sinh lứa tuổi THCS tuy âm vực đã mở rộng hơn 

so với học sinh Tiểu học, nhưng giọng hát chưa ổn định. Vì thế, khi dạy hát 

cần chọn lựa những bài bản, làn điệu dân ca có âm vực chủ yếu trong 

khoảng một bát độ (quãng 8). Đồng thời, khi lựa chọn bài bản, làn điệu dân 

ca để dạy, cần chú ý về nội dung lời ca và sự phù hợp về giai điệu, không 

chọn lựa những bài có nhiều luyến láy, không nhảy quãng xa (quãng 6, 

quãng 7 trở lên). Tóm lại, về lựa chọn bài để dạy học hát dân ca cần chọn 

lựa các bài sao cho thật phù hợp với đối tượng. Mục đích chọn lựa bài bản, 

làn điệu  dân ca là, học sinh thông qua học hát dân ca yêu thích dân ca. 

Mục tiêu của việc thành lập câu lạc bộ là tập hợp những em có năng 

khiếu và yêu thích ca hát, biểu diễn âm nhạc khối lớp 9, tại Trường Trung 

học cơ sở Đồng Đăng, để từ đó những thành viên này sẽ là nòng cốt cho 

các việc học hát Then trong lớp, trong Trường. Việc thành lập câu lạc bộ có 

thể đáp ứng được niềm hứng thú, năng khiếu đặc biệt là phát triển khả năng 

âm nhạc của các em, mở rộng kiến thức vầ âm nhạc.  

3.2.2. Phương pháp tổ chức Câu lạc bộ Hát Then 

Ban giám hiệu Nhà trường cần bổ nhiệm một giáo viên dạy âm nhạc 

hay phụ trách công tác Đoàn, Đội trong Trường làm chủ nhiệm Câu lạc bộ 

và các phó chủ nhiệm. Phó chủ nhiệm do chủ nhiệm Câu lạc bộ lựa chọn từ 

một đến hai HS. Trong Câu lạc bộ sẽ chia làm các tổ theo để sinh hoạt 

chuyên đề về Hát Then. Các tổ chuyên đề này phải có tổ trưởng, tổ phó. 

Phó chủ nhiệm và tổ trưởng, tổ phó Câu lạc bộ là những học sinh có khả 

năng, năng khiếu, và lòng nhiệt tình, say mê với hoạt động ngoại khóa văn 

hóa - văn nghệ. 

Trong quá trình sinh hoạt Câu lạc bộ Hát Then - Đàn Tính, Ban chủ 

nhiệm câu lạc bộ sẽ tuyển chọn những học sinh có khả năng, năng khiếu và 

đặc biệt là sự yêu thích Hát Then - Đàn Tính, kết nạp vào tổ chuyên đề Hát 

Then hoặc Đàn Tính.  
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Để các tổ chuyên đề duy trì được sinh hoạt đều đặn và có kết quả tốt, 

vai trò của ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và của các tổ trưởng, tổ phó hết sức 

quan trọng. Chủ nhiệm Câu lạc bộ nắm vững được các kỹ năng, kỹ thuật 

Hát Then - Đàn Tính. Nhà trường cần tài trợ kinh phí và phối hợp với chính 

quyền địa phương, Hội cha mẹ HS, các cá nhân tài trợ kinh phí cho hoạt 

động Câu lạc bộ.  

Cùng với phương thức đề xuất về kinh phí hoạt động Câu lạc bộ nêu 

trên, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ cần tranh thủ sự giúp đỡ và phối hợp của 

các tổ chức xã hội địa phương như: Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi, Mặt 

trận tổ quốc, Ban văn hóa, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… Các 

bà, các bác, các cô và anh chị trong Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi, Mặt 

trận tổ quốc, Ban văn hóa, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… sẽ 

sẵn sàng giúp đỡ tạo điều kiện cho con cháu mình tham gia sinh hoạt ca 

hát, khi thấy rõ được ý nghĩa của các sinh hoạt ca hát này. Những tinh hoa 

của thế hệ trước sẽ được truyền thụ cho thế hệ sau. 

Cùng với sự giúp đỡ, truyền thụ của các ông, các bà, các nghệ nhân, 

trong nội dung sinh hoạt, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) cần liên hệ với 

các ngành chức năng, mời các nhà khoa học am hiểu sâu sắc về Hát Then - 

Đàn Tính, về nói chuyện, giảng bài cho thành viên CLB. Phương pháp tổ 

chức sinh hoạt nên tiến hành theo kế hoạch định trước, chương trình sinh 

hoạt có bài bản như một khóa đào tạo chuyên đề, đi từ lý luận đến thực 

hành. Sau một khoảng thời gian nhất định, khi thành viên Câu lạc bộ 

tương đối nắm vững về lý luận và thực hành thì Ban chủ nhiệm sẽ tổ chức 

các cuộc giao lưu kết bạn đàn hát. Các cuộc giao lưu ca hát này cần định 

rõ cuộc nào là cuộc tuân thủ theo lề lối xưa, cuộc nào là cuộc theo hình 

thức mới trên cơ sở phát huy, phát triển từ lề lối xưa… Để luôn luôn có đội 

ngũ kế tiếp, trong công tác tổ chức cũng như trong kế hoạch công tác, Ban 

chủ nhiệm phải luôn kết nạp thành viên mới, bổ sung cho các em đã tốt 
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nghiệp ra trường. 

Với điều kiện của Trường THCS Đồng Đăng, hình thức tuyển chọn 

thành viên Câu lạc bộ được tiến hành dưới nhiều dạng khác nhau như: Giáo 

viên dạy âm nhạc trực tiếp tuyển chọn học sinh qua các giờ học âm nhạc 

trên lớp. Sinh hoạt câu lạc bộ phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, phù 

hợp với tình hình chung của nhà trường, trình độ của học sinh. Lịch sinh 

hoạt của câu lạc bộ là mỗi tuần 1 lần, vào buổi sáng ngày chủ nhật. Thời 

gian sinh hoạt khoảng từ 120 phút đến 180 phút/buổi. Các cộng tác viên 

tham gia Câu lạc bộ có thể là các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà khoa học 

hay giáo viên của trường khác vững vàng về Hát Then.  

Nếu tổ chức tốt hoạt động Câu lạc bộ Hát Then, không những góp phần 

vào việc bảo tốn, phát huy di sản quý giá của dân tộc, mà còn là một sân chơi 

rất bổ ích và lý thú cho học sinh của các khối lớp 9 các thế hệ nối tiếp. 

Phương hướng chung của công tác tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Hát 

Then, như trên chúng tôi trình bày. Chúng tôi xin nêu những nội dung hoạt 

động trong Câu lạc bộ. 

3.2.2.1. Tổ chức dạy học Hát Then trong Câu lạc bộ 

Mục đích dạy học Hát Then trong Câu lạc bộ là học sinh thông qua 

học hát dân ca yêu thích, trân trọng, giữ gìn, phát huy, phổ biến một thể 

loại âm nhạc độc đáo, đặc sắc của dân tộc. 

Nội dung dạy học Hát Then trong Câu lạc bộ phải xây dựng được cân 

đối hài hòa giữa lý thuyết và thực hành. Làm sao để khi kết thúc một lớp 

học, HS hiểu được những vấn đề cơ bản như nguồn gốc lịch sử, tên gọi và 

nét đặc trưng của kỹ năng Hát Then. Kỹ năng ca hát là một trong những 

yếu tố cơ bản tạo nên nét đặc thù của Hát Then. Lối diễn xướng vừa hát, 

vừa múa của Hát Then đòi hỏi phải vang, khỏe. Cách phát âm nhả chữ rõ 

ràng, mạch lạc, vừa hát, vừa nói kế chuyện là những nét riêng trong kỹ 

năng Hát Then, cần chú ý khi dạy học thực hành. Song song với dạy hát 
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những bài Hát Then bằng tiếng phổ thông, cần dạy một số bài Then cổ 

bằng tiếng Tày, Nùng. Cách phát âm, nhả chữ theo tiếng Tày, Nùng Lạng 

Sơn thổ ngữ địa phương, tạo nên những nét đặc trưng riêng. Khi dạy thực 

hành người dạy phải chú ý những nét đặc trưng để HS nắm được.  

Trong qua trình tìm hiểu hoạt động ngoại khóa tại trường THCS 

Đồng Đăng, hầu như Hát Then rất ít được sử dụng trong các hoạt động, vì 

không tìm được nhiều bài phù hợp với lứa tuổi của các em và không có 

nhiều bài dễ để hát. Vì vậy, để đưa hát Then vào dạy học trong Câu lạc bộ, 

chúng tôi đã chọn một số bài Hát Then phù hợp. (danh sách các bài xem ở 

phần phụ lục). Tiêu chí để chọn những bài Hát Then, theo yêu cầu:  

- Đảm bảo tính hợp lý, vừa sức giúp các em có thể tiếp thu bài 

nhanh, thông qua dạy hát dân ca để giáo dục thẩm mĩ âm nhạc dân tộc cho 

học sinh. 

- Về nội dung, đề tài: Chọn những bài hát Then thể hiện tình cảm 

trong sáng nói về tình yêu quê hương đất nước, yêu thiên nhiên, yêu lao 

động, tình cảm với quê hương, bạn bè... Những bài hát Then đó phải có 

tính giáo dục đạo đức đối với học sinh. 

- Về đặc điểm âm nhạc: Chọn những bài Hát Then có cấu trúc ngắn 

gọn, ít luyến láy, giai điệu dễ hát, dễ thuộc, tiết tấu rõ ràng, âm vực không 

quá rộng, ít có quãng nhảy xa. 

Tổ chức dạy học Hát Then trong hoạt động Câu lạc bộ, chúng tôi xây 

dựng theo học kỳ năm học. Kết thúc một học kỳ, cũng là kết thúc lớp học 

Hát Then, gọi là chương trình 1. Học sinh lớp 9, sinh hoạt trong tổ Hát 

Then trong Câu lạc bộ Hát Then, sau khi học xong nội dung Hát Then sẽ 

học Đàn Tính. Và ngược lại HS đã sinh hoạt trong Tổ Đàn Tính sau khi học 

xong chương trình, gọi là chương trình 1, sẽ học Hát Then ở Tổ Hát Then 

trong Câu lạc bộ Hát Then - Đàn Tính.  

Nhiều năm qua ở một số cuộc liên hoan văn nghệ, người ta đã sử 
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dụng đàn Phím điện tử để đệm cho Hát Then. Theo chúng tôi, đây là hướng 

đi cần xem xét để phát huy. Tuy nhiên, khi sử dụng đàn Phím điện tử để 

đệm cho Hát Then cần nghiên cứu cách đệm để làm sao đạt được hai yêu 

cầu: dân tộc - hiện đại. Quan trong hơn cả nhạc cụ đệm, người dạy phải 

hiểu và nắm vững được phong cách, kỹ năng của Hát Then.  

Khi dạy Hát Then, người dạy cần giúp các em hát đúng giai điệu, tiết 

tấu, chỗ luyến láy, thể hiện sắc thái, tình cảm và hướng dẫn thêm cho các 

em cả những động tác diễn đơn giản. Với hoạt động dạy hát, trong Câu lạc 

bộ Hát Then - Đàn Tính, thì có thể có nhiều Tổ Hát Then, mỗi tổ khoảng từ 

7 đến 10 học sinh, không nên đông hơn. Vì dạy Hát Then có giờ học tập 

thể, có giờ học cá nhân, quỹ thời gian một buổi từ 120 đến 180 phút, không 

đủ thời gian học, kiểm tra hiệu quả của từng em. Mặc dù các em vừa học 

nhóm, vừa được học cá nhân theo kiểu luân phiên. 

Những bài Hát Then lời cổ và những bài Hát Then lời mới được lựa 

chọn dạy Hát Then trong Câu lạc bộ Hát Then - Đàn Tính:  

   Hít bjoóc. Then Văn Lãng - Lạng Sơn.  

                        Người hát: Đàm Thị Khén 

                          Ghi âm: Nông Thị Nhình 

    Mùa xuân về. Dân ca Tày Cao Bằng 

                              Lời: Nông Viết Toại 

            Tàng bốc. Then Văn Quan - Lạng Sơn 

                            Người hát: Vi Thị Sắc 

                           Ghi âm: Nông Thị Nhình 

   Sắc xuân. Then - Lạng Sơn  

                         Người hát: Thúy Kiều 

                         Đặt lời: Hoàng Huy Ấm 

   Lạng Sơn quê Noọng. Then- Lạng Sơn 

             Người hát: Hoàng Trung Thu. Ghi âm: Lan Hương 
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Quy trình các bước tiến hành một tiết dạy học Hát Then trong Câu 

lạc bộ, chúng tôi thực hiện như tiết học chính khóa trên lớp. Tuy nhiên, 

phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học, chúng tôi kế thừa 

phương pháp dạy học truyền thống, đồng thời kết hợp phương pháp dạy 

học mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Hát Then. 

Để dạy học Hát Then có hiệu quả, mang rõ dấu ấn của thể loại, 

chúng tôi chú ý nhất về việc giới thiệu cho HS biết về đặc điểm, tính chất, 

xuất xứ, nội dung của bài hát, từ đó hướng HS cảm thụ sâu sắc hơn về 

Then, cụ thể là hát Then. Học hát quan trọng nhất là vấn đề phát âm, nhả 

chữ. Dạy Hát Then những bài hát cổ đều là tiếng Tày, Nùng nên yêu cầu 

người dạy phải học cách phát âm được chuẩn lời ca trong bài hát. Chúng 

tôi cũng khuyến khích GV và HS kể cả là người Tày, người Nùng phải nói 

được, hiểu được nội dung lời ca bài hát. có một thực tế về việc phát âm, 

nhả chữ trong dạy Hát Then là hiện nay, một số từ cổ, cách phát âm chuẩn 

theo đúng ngôn ngữ Tày, Nùng cổ không phải ai cũng phát âm đúng, kể cả 

giáo viên là người Tày, người Nùng. Bởi vì, hiện nay thế hệ trẻ học tập, 

tiếp xúc và đặc biệt trong đời sống thường ngày chỉ nói tiếng phổ thông. 

Ngôn ngữ Tày, Nùng thông dụng hàng ngày nhiều khi cũng không biết hết, 

chưa nói đến các từ ngữ cổ trong lời ca Hát Then, lâu nay không sử dụng 

đến nữa. Ví dụ trong một số bài Then cổ có những từ khó phát âm như Sli, slí 

coóc, slam slai, slườn, Sloong, slằng, bjoóc đeng, phjông… khó phát âm. Vì 

vậy trong hoạt động dạy hát ở Câu lạc bộ, chúng tôi có những tiết dạy phát âm 

tiếng Tày, Nùng. Thực tế cho thấy, khi HS phát âm và hiểu được lời bài Hát 

Then cổ, HS rất hứng thú học và thể hiện tốt nội dung tư tưởng, tình cảm của 

bài. Không những phát âm nhả chữ phải học, chúng tôi còn yêu cầu người dạy 

phải chơi được Đàn Tính. Đặc thù của Hát Then luôn đi kèm với Đàn Tính 

(và cả chùm Xóc nhạc, sử dụng trong lúc diễn xướng). Khi dạy hát, GV vừa 

đàn vừa hát mẫu bằng Tính Tảu phù hợp với tính chất của bài, hấp dẫn hơn 
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nhiều khi chỉ hát không đệm đàn. Cùng với thị phạm mẫu, chúng tôi sưu tầm 

các băng, đĩa hình tiếng về Hát Then, thiết kế những trang trình chiếu bài học 

tạo sự hấp dẫn, hứng thú cho HS. Ngoài GV trong Trường, chúng tôi mời 

các nghệ nhân đến dạy Hát Then, Đàn Tính cho HS. Những buổi dạy của 

nghệ nhân có ý nghĩa quan trọng, HS được củng cố kiến thức, kỹ năng Hát 

Then một cách thiết thực. Đây là hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa 

học Hát Then rất hiệu quả, không những đối với HS mà cả với GV. Tuy 

nhiên, mục đích dạy học Hát Then trong Câu lạc bộ để HS cảm nhận được giá 

trị nội dung tư tưởng và vẻ đẹp của âm nhạc và đặc biệt tạo sân chơi cho HS, 

không hướng tới các em hoạt động chuyên nghiệp, đồng thời do thời gian, 

kinh phí có hạn nên hoạt động dạy hát trong Câu lạc bộ chủ yếu do GV trong 

trường đảm nhiệm.  

Trước khi tiến hành dạy học Hát Then, trong hoạt động Câu lạc bộ, 

yêu cầu phải có đủ các phương tiện dạy học như giờ học chính khóa trên 

lớp. Cần có các phương tiện dạy học: máy chiếu, đĩa nhạc, Đàn Tính, 

Chùm Xóc nhạc và một số đạo cụ liên quan đến Hát Then. Chúng tôi xây 

dựng quy trình một tiết dạy học Hát Then, trong hoạt động Câu lạc bộ như 

một tiết dạy học chính khóa phân môn Học hát trong hoạt động thực 

nghiệm sư phạm. 

3.2.2.2. Một số kỹ năng dạy học Hát Then trong Câu lạc bộ 

- Dạy hơi thở.  

Bất kể một lối hát nào hơi thở đều có vai trò quan trọng. Để âm 

thanh có chất lượng vang sáng mà ấm áp, không thô kệch, mềm mại, trữ 

tình mà sâu lắng, không ủy mị, rền rĩ âm thanh, yếu tố chính là hơi thở. Khi 

dạy học Hát Then GV yêu cầu HS giải phóng các cơ bắp, không được căng 

cứng, toàn thân mềm thoải mái, người trong tư thế đứng, chân lúc thẳng, 

lúc chùng (vì thời gian học dài), nhưng lưng phải luôn thẳng. GV hướng 

dẫn HS lấy hơi bằng cả mũi và miệng, nhưng chủ yếu bằng mũi. Lấy lượng 
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hơi vừa đủ, không nên lấy hơi nhiều khiến cho cơ bụng căng cứng. Lấy hơi 

vào rồi giữ lại trong lồng ngực và bụng, rồi thở nhẹ nhàng ra. Tập cách lấy 

hơi, giữ hơi sau đó thở ra từ từ, nhẹ nhàng cho đến hết, có như vậy thì giai 

điệu mới liền mạch, trôi chảy liên tục, không bị ngắt quãng. Trong khi hát 

đặc biệt chú ý các chỗ ngắt hơi, lấy hơi để tập lấy hơi đúng chỗ, đúng cách. 

Tập lấy hơi, nhả hơi trước khi học hát khoảng 5 phút. 

Việc lấy hơi đúng cách, đúng chỗ trong khi hát là điều rất quan 

trọng, nó tạo ra hiệu quả âm thanh, hiệu quả trong cách xử lí sắc thái, tình 

cảm bài hát. 

 Trong diễn xướng Hát Then không chỉ có tư thế đứng, mà còn có tư 

thế ngồi. Tư thế ngồi, GV hướng dẫn HS ngồi thẳng lưng để tạo hơi thở tốt 

nhất. Hai tay đặt tự nhiên lên đùi, không nâng vai, khom lưng hay dựa đầu 

vào thành ghế, không căng cứng mà hoàn toàn tự nhiên, thoải mái nhất. 

Ngay từ khi bắt đầu tiết học hát, GV cần quan sát để sửa tư thế và nhắc nhở 

học sinh trong suốt tiết học. 

- Dạy phát âm. 

 GV hướng dẫn học sinh phải hát tự nhiên, âm thanh vang, sáng, phát 

âm không ức chế, phải nhẹ nhàng nhưng có độ vang nhất định, không la hét 

căng thẳng trong khi ca hát. Luyện âm phải được GV sửa ngay khi học sinh 

luyện câu khởi giọng, các âm phát ra ở câu khởi giọng nên là các nguyên 

âm mở như a, ô… Giáo viên làm mẫu và sửa sai cho học sinh.  

Phát âm, nhả chữ. GV hướng dẫn cho HS phát âm, nhả chữ có mối 

quan hệ mật thiết tới việc sử dụng của lưỡi, môi, hàm dưới… Nên lưỡi, 

môi, hàm dưới … cần mềm mại, cử động tự nhiên. Dấu giọng liên quan tới 

ngữ điệu, do đó GV trước khi hát, GV đọc lời rõ ràng, chậm, diễn cảm cho 

dễ hiểu để học sinh nghe rõ, đúng, rành mạch từng từ, từng chữ. Hát Then 

lời cổ GV không những dạy cách phát âm, mà còn giải nghĩa để HS hiểu 

thật rõ nội dung.  
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- Hát chuẩn về cao độ, chính xác về nhịp phách.  

Để hát chuẩn về cao độ, chính xác về nhịp phách GV cho HS tăng 

cường luyện cách nghe học sinh, bằng thị phạm mẫu, bằng đàn, bằng loa 

đài, máy ghi âm… Hát chuẩn về cao độ, chính xác về nhịp phách mới thể 

hiện tốt được nội dung, tình cảm của bài.  

 Cách dạy thông thường nhất là chia bài hát theo từng tiết nhạc, câu 

nhạc ngắn. Trước khi dạy hát, giáo viên cần chuẩn bị kĩ lưỡng bài hát về 

các vấn đề có liên quan như: dự kiến những chỗ khó như luyến láy để tìm 

ra phương pháp cụ thể phù hợp. Hát Then có nhiều luyến láy, nhất là láy 

những nốt cách 1 bậc từ trên xuống (son láy xuống mi, hay pha láy xuống 

rê…) GV cần luyện tập cho HS hát đúng luyến láy mới ra phong cách. 

Dạy hát không phải để học sinh thuộc bài, mà nhằm giúp HS cảm thụ 

để thể hiện được tư tưởng, tình cảm vẻ đẹp của bài hát. Tăng cường sử 

dụng các biện pháp trực quan ngay trong khi dạy hát. Dạy Hát Then ở Câu 

lạc bộ không phải là đào tạo ca sĩ, mà là hướng dẫn HS có ấn tượng đẹp đối 

với bài hát. Khơi gợi những cảm xúc chân thực của HS với vẻ đẹp bài hát, 

hình thành thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc lành mạnh, đúng đắn.   

Dạy Hát Then trong hoạt động ngoại khóa ở Câu lạc bộ cần ứng dụng 

công nghệ thông tin để minh họa cho nội dung, kỹ năng ca hát rất hiệu quả. 

GV cần thông thạo về việc sử dụng máy tính, biết thiết kế, sử dụng các 

phần mềm âm nhạc. 

Chúng tôi xây dựng quy trình một tiết dạy học Hát Then, trong hoạt 

động Câu lạc bộ như một tiết dạy học chính khóa phân môn Học hát trong 

phần Thực nghiệm sư phạm. 

3.2.3. Tổ chức cho học sinh nghe, xem biểu diễn và tổ chức hội thi Hát 

Then trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc 

3.2.3.1. Tổ chức cho học sinh nghe, xem biểu diễn Hát Then  
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Tổ chức cho học sinh nghe, xem biểu diễn và tìm hiểu Hát Then là 

hoạt động âm nhạc ngoại khóa được học sinh yêu thích và hưởng ứng, vì 

học nhưng lại là chơi, và chơi nhưng mà học. Hoạt động này tạo điều kiện 

cho việc phát hiện, khám phá, giao lưu, kích thích sự ham hiểu biết, thích 

sáng tạo của HS.   

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, ở Lạng Sơn hiện có nhiều Câu 

lạc bộ Hát Then tại các phường xã, cơ quan, đoàn thể. Trong các Câu lạc 

bộ Hát Then có những nghệ nhân Hát Then rất hay, chơi Đàn Tính rất giỏi 

tham gia. Những nghệ nhân này vẫn giữ được lối đàn hát truyền thống. Vì 

thế, việc mời các nghệ nhân Hát Then tới biểu diễn vào giờ sinh hoạt ngoại 

khóa là một việc có ý nghĩa thực tiễn cao. Thông qua việc được xem nghệ 

nhân đàn hát HS cảm nhận cụ thể dễ dàng về lối đàn hát truyền thống. Đây 

cũng là cơ hội để giao lưu của hai thế hệ, lớp người đi trước đối với thế hệ 

đi sau trong việc khơi gợi tình yêu đối với những giá trị truyền thống, từ đó 

có ý thức gìn giữ, kế thừa và phát huy. 

Việc tổ chức xem biểu diễn Hát Then được diễn ra vào giờ sinh hoạt 

ngoại khóa với chủ đề định sẵn như: Điệu Hát Then quê em hay Hát Then, 

Đàn Tính trên quê hương em… Tóm lại tổ chức xem hay hoạt động ngoại 

khóa âm nhạc nào cũng phải có chủ đề. Có như thế, nội dung của buổi sinh 

hoạt sẽ thống nhất về nội dung cũng như hình thức, tránh được sự khiên 

cưỡng, gò bó thì mục đích của hoạt động sẽ dễ dàng đạt được. 

Công việc chuẩn bị cho buổi xem biểu diễn cũng cần được chú ý. 

Nghệ nhân được mời cũng cần có sự chọn lọc kỹ càng, phải tạo ấn tượng 

sâu sắc trong tư tưởng, tình cảm HS.  Vì thế, tùy vào mục đích của buổi 

biểu diễn mà người tổ chức cần có sự chuẩn bị về mặt nội dung để học sinh 

dễ dàng hiểu được ý nghĩa của hoạt động. Hoặc cũng với buổi sinh hoạt 

ngoại khóa đó, người tổ chức có thể mời hai nhóm nghệ nhân và nghệ sĩ 

Hát Then: nhóm nghệ nhân cao tuổi chuyên hát những bài Then lời cổ và 
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nhóm nghệ sĩ ở đoàn nghệ thuật Lạng Sơn hát những bài Then lời mới. Học 

sinh có sự so sánh giữa cái cũ và cái mới, nhận ra được việc cần kế thừa và 

phát huy những vấn đề gì.  

Cùng với việc tổ chức xem biểu diễn trong hoạt động ngoại khóa, 

GV cũng khuyến khích các em nghe những chương trình Hát Then trên 

sóng phát thanh, xem chương trình biểu diễn Hát Then trên truyền hình. 

Vào lúc ra chơi giữa giờ, Nhà trường mở băng đĩa Hát Then cho HS nghe, 

không khí lúc ra chơi rộn ràng, vui tươi hơn, HS được nghe nhiều, sẽ dễ 

dàng thuộc bài hơn, tăng cường sự cảm nhận hơn.  

3.2.3.2. Tổ chức hội thi Hát Then 

Trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở Trường THCS Đồng Đăng, 

tổ chức hội thi Hát Then có ý nghĩa vừa tạo sân chơi, vừa khuyến khích sự 

say mê yêu thích, đồng thời để phát hiện tài năng rồi hướng nghiệp cho HS. 

Để tổ chức hội thi Hát Then thành công, cần thực hiện theo quy trình: 

Bước 1. Thành lập Ban tổ chức Hội thi. 

Số lượng thành viên Ban tổ chức Hội thi, thường gồm: 

- Trưởng ban, điều hành chung các hoạt động của Hội thi. 

- Phó ban thường có hai người: 1 phó phụ trách cơ sở vật chất, 1 phó 

phụ trách nội dung thi, hình thứ thi… 

Ban tổ chức Hội thi thành lập Ban giám khảo hội thi. Số lượng 

thường từ 3 đến 5 người, là những người có chuyên môn Hát Then. Ban tổ 

chức cử Ban thư ký và người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình 

cần có giọng nói chuẩn tiếng Việt, giọng truyền cảm, nhanh nhạy trong ứng 

xử, đối đáp.  

Ban tổ chức xây dựng nội dung, kịch bản, chương trình hội thi, 

chuẩn bị cơ sở vật chất và dự trù kinh phí... cho Hội thi. 
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Bước 2. Xác định chủ đề, mục tiêu, nội dung và đặt tên cho Hội thi. 

 Chủ đề hội thi cần khái quát được mục tiêu, nội dung cuộc thi. Ví dụ 

chủ đề Hội thi là Điệu Hát Then quê em. Chủ đề tạo điều kiện cho HS lựa 

chọn tất cả những bài Hát Then lời cổ, lời mới ca ngợi cảnh đẹp quê hương, 

ca ngợi con người trên quê hương…  

Bước 3. Lập kế hoạch tổ chức Hội thi   

Khi lập kế hoạch tổ chức Hội thi hoạt động ngoại khoá âm nhạc, cần 

chú ý những vấn đề: 

- Thời gian tổ chức Hội thi Hát Then nên chọn vào những ngày Nhà 

trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ như: ngày 3 tháng 2, kỷ niệm 

thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 19 tháng 5 ký niệm sinh nhật 

Bác; ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam… Sở dĩ nên tổ chức Hội 

thi Hát Then vào những ngày lễ, là để góp phần vào hoạt động kỷ niệm 

thêm vui tươi phấn khởi hơn, đồng thời kinh phí hoạt động kết hợp sẽ 

phong phú hơn, tạo điều kiện để chuẩn bị cho công việc chi phí như trang 

trí, phục vụ, giải thưởng… 

Địa điểm thi, nên tổ chức tại Hội trường, hoặc phòng họp lớn của 

Trường, đảm bảo kết quả chính xác hơn ngoài trời. Sau khi có kết quả, tổ 

chức biểu diễn sân khấu ngoài trời cho tất cả GV và HS toàn trường xem, 

tạo nên không khí ngày hội nhộn nhịp, tưng bừng.  

- Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cho Hội thi. 

Để Hội thi đạt được mục tiêu, cần phải làm tốt công tác thông tin, 

tuyên truyền. Phải thông báo cụ thể chủ đề, nội dung và mục đích, yêu cầu 

của Hội thi tới toàn bộ GV và HS kế hoạch Hội thi trước ngày thi từ 3 đến 

4 tuần, để HS đăng kí tham gia và luyện tập. 

Bước 4. Tổ chức hội thi. 

Trước khi tiến hành hội thi, cần phát thanh tuyên truyền về mục đích, 

ý nghĩa Hội thi, căng băng rôn, biểu ngữ... tạo không gian rực rỡ, không khí 

tưng bừng, sôi nổi, phấn khởi cho các bộ, GV, HS toàn trường.  
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Kiểm tra mọi vấn đề phục vụ cho Hôi thi: trang trí khánh tiết, loa đài 

tăng âm, ánh sáng… 

Họp Ban giám khảo để thống nhất biểu điểm, các quy định chấm và 

tính điểm.. 

Công tác chuẩn bị hoàn tất sẽ tiến hành Hội thi theo kế hoạch. 

Chương trình hội thi theo các bước: 

- Khai mạc hội thi: Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, Ban giám 

khảo, thông báo chương trình hội thi. 

- Phần tự giới thiệu hoặc ra mắt của các đội thi. 

- Tiến hành các nội dung thi. 

Bước 5. Tổng kết Hội thi 

- Ban tổ chức công bố kết quả thi, trao giải, tổng kết, đánh giá thành 

tích, hạn chế của Hội thi. 

Tổng kết Hội thi cần tạo ra không khí hân hoan vui mừng, phấn chấn 

trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Tuy gọi là Hội thi, song tính chất là 

cuộc liên hoan sinh hoạt nghệ thuật góp phần vào ngày lễ kỷ niệm, tăng 

thêm niềm phấn khởi cho cán bộ, GV và HS. 

3.3. Thực nghiệm sư phạm 

3.3.1. Mục đích thực nghiệm 

 Đưa Hát Then vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở Trường THCS 

Đồng Đăng có ý nghĩa thực tiễn. Trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc, 

chúng tôi tổ chức Câu lạc bộ Hát Then - Đàn Tính. Trong Câu lạc bộ Hát 

Then - Đàn Tính, tổ chức dạy học Hát Then. Vì thời lượng phân môn Học 

hát chính khóa ít, mặt khác trong chương trình THCS không có bài Hát 

Then nên mục đích thực nghiệm tiết dạy học Hát Then là để thông qua kết 

quả, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của biện pháp đổi mới dạy và học 

phân môn Học hát, qua việc đưa Hát Then vào hoạt động ngoại khóa âm 

nhạc trong trường THCS Đồng Đăng, Lạng Sơn. 
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3.3.2. Đối tượng thực nghiệm 

Về đối tượng thực nghiệm là học sinh lớp 9A5 Trường THCS Đồng 

Đăng. Được sự đồng ý của Ban giám hiệu và giáo viên dạy môn âm nhạc 

Nhà trường là các thầy cô Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Kim Hoa, Nguyễn 

Ngọc Thanh chúng tôi tiến hành thực nghiệm tiết học Hát Then trong hoạt 

động ngoại khóa theo quy trình và phương pháp đổi mới. Học sinh khối lớp 

9, không tham gia thực nghiệm được dự giờ thực nghiệm dạy Hát Then tại 

Câu lạc bộ.  

Địa điểm thực nghiệm: phòng học lớp 9A5, Trường THCS Đồng 

Đăng.   

  Giáo viên dạy tiết học thực nghiệm: cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoài. 

3.3.3. Nội dung thực nghiệm 

Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi tiến hành thực nghiệm với 

các nội dung xây dựng quy trình với các bước tiến hành dạy học Hát Then, 

trong hoạt động tại Câu lạc bộ theo tinh thần đổi mới hình thức tổ chức lớp, 

kết hợp phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại có ứng dụng công 

nghệ thông tin.  

3.3.4. Quy trình tiến hành thực nghiệm 

- Thời gian thực nghiệm: tiết học Hát Then sáng chủ nhật ngày 16 

tháng 9 năm 2018, tại lớp 9A5, Trường THCS Đồng Đăng.    

- Xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát ý kiến học sinh về tiết học 

Hát Then. 

- Thực hiện tiết dạy học Hát Then. 

- Kết thúc tiết dạy thực nghiệm, phiếu điều tra, khảo sát ý kiến học 

sinh về về tiết dạy.  

- Tổng hợp, thống kê, so sánh đối chiếu trên phiếu khảo sát và đánh 

giá kết quả tổ chức thực nghiệm.  

Quy trình các bước dạy học Hát Then. 
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Bài hát Then thực nghiệm là: Lạng Sơn quê Noọng,  Then Lạng Sơn. 

Người hát: Hoàng Trung Thu. Phỏng dịch và ký âm: Lan Hương. 

 

 

Bước 1. Giới thiệu bài. 

Lớp học tập trung với sĩ số 20 em, chia làm 3 nhóm: 2 nhóm mỗi 

nhóm có 7 HS và một nhóm có 6 HS. GV ổn định lớp và dùng lời giới 

thiệu bài Hát Then Lạng Sơn quê noọng do nghệ nhân Hoàng Trung Thu 

hát lời tiếng Tày, nhạc sĩ Lan Hương phỏng dịch sang lời Việt và ký âm 
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nhạc hát và nhạc đệm Tính Tảu. GV ứng dụng công nghệ thông tin, trình 

chiếu trên màn hình bài hát với đầy đủ thông tin: tên bài, người hát, người 

dịch và ký âm. Bài hát được vang lên với hình ảnh núi rừng, sông nước bản 

làng và con người Lạng Sơn. GV nêu 2 câu hỏi đặt vấn đề cho cả 3 nhóm:  

- Các em cho biết bài Hát Then Lạng Sơn quê noọng do ai sáng tác 

và có phải là dân ca không? Các nhóm thảo luận và giơ tay phát biểu, GV 

chỉ định 3 HS thay mặt 3 nhóm trả lời, GV dùng lời giảng: bài Lạng Sơn quê 

noọng là dân ca do nhân sáng tác không có tên tác giả cụ thể, nghệ nhân 

Hoàng Trung Thu hát, không phải sáng tác. Nhạc sĩ Lan Hương ký âm theo 

ký hiệu âm nhạc phương Tây, cũng không phải người sáng tác bài hát.  

- Các em cho biết bài Lạng Sơn quê noọng tả cảnh gì? Đại diện các 

nhóm sau khi thảo luận giơ tay phát biểu, GV chỉ định đại diện một nhóm 

trả lời. GV giảng: nội dung bài Lạng Sơn quê noọng tả cảnh quê hương 

Lạng Sơn với rừng xanh tươi đẹp, luôn vang vang tiếng chim hót líu lo, 

thanh bình bên những người dân đang lao động sản xuất. Thời gian dạy học 

bước 1 là 7 phút. 

Bước 2. Phân chia từng câu hát. 

GV yêu cầu HS nhìn bản nhạc trên màn hình và vừa đánh Tính Tảu 

vừa hát từng câu cho HS nghe một lần và đặt câu hỏi: 

- Các em hãy cho biết bài hát trên có mấy câu thơ, mỗi câu thơ có 

mấy chữ? HS thảo luận và cử đại diện nhóm trả lời, GV giảng: bài hát có 4 

câu thơ, mỗi câu thơ có 7 chữ.  

- Các em cho biết mỗi câu thơ có giống như một câu nhạc không? 

Bài hát có mấy câu nhạc? HS thảo luận nhóm và trả lời, GV thuyết trình: 

bài hát có 4 câu nhạc, mỗi câu thơ là một câu nhạc. Bài hát có cấu trúc 

tương ứng như hình thức đoạn nhạc mà chúng ta đã được học.  

Thời gian bước 2 là 5 phút. 

Bước 3. Khởi động giọng và hát mẫu. 
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Dạy học hát thường tiến hành khởi động giọng ở bước 4, chúng tôi 

hoán đổi ở bước 3, vì GV hát mẫu xong là thực hành dạy hát. 

Dạy khởi động giọng và dạy thực hành hát, GV yêu cầu HS phải 

đứng thẳng người, đầu ngẩng cao, lưng không gù, hai tay buông tự nhiên, 

mắt nhìn thẳng. 

Trước khi hát mẫu, GV ứng dụng công nghệ tin học chiếu hình ảnh 

biểu diễn bài hát, sau đó chiếu lời ca bài hát trên màn hình và thị phạm hát 

mẫu cho HS nghe.  

Khởi động giọng và hát mẫu trong tiết học hát có thời lượng 5 phút. 

Bước 4. Dạy hát từng câu theo kiểu móc xích và dạy toàn bài. 

GV đánh Tính Tẩu giai điệu từng câu hát, HS lắng nghe, từng nhóm 

ghép lời ca theo giai điệu tiếng đàn của GV (theo thứ tự GV sắp xếp). GV 

yêu cầu từng nhóm hát nối các câu theo thứ tự tử câu đầu đến câu kết của 

bài hát.  

GV gợi ý cho từng nhóm thảo luận cách thể hiện đội hình, động tác 

biểu diễn bài hát.  

Thời gian dạy học hát 20 phút. 

Bước 5. Củng cố bài học. 

GV đánh Tính Tẩu, yêu cầu từng nhóm lên khu vực phía trước gần 

bục giảng, cầm Tính Tẩu vừa đàn vừa hát vừa thể hiện đội hình, động tác 

tự chọn (tùy theo tiến trình tiếp thu, thể hiện bài học của HS, có thể chỉ 1 

hoặc 2 nhóm lên thể hiện). Các nhóm chưa lên thể hiện bài hát, đứng quan 

sát, bàn bạc, thống nhất cách thể hiện bài hát.  

Thời gian bước 5 là 7 phút. 

Bước 6. Nhận xét, đánh giá. 

GV nhận xét và đề nghị các nhóm tự nhận xét, đánh giá về kết quả 

tiết học của nhóm.  

Thời gian bước 6 là 3 phút. 
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3.3.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm  

Theo dõi tiết dạy thực nghiệm học Hát Then, có sự thay đổi rất rõ 

trong quá trình học của học sinh. Thái độ của học sinh rất hào hứng, phấn 

khởi, chủ động trong tiết học, tích cực, mạnh dạn tham gia phát biểu, biểu 

diễn trước lớp, có ý thức trong hoạt động nhóm, biết lắng nghe và biết tự 

nhận xét, biết đánh giá mang tính thẩm mỹ về âm nhạc qua việc học bài 

Hát Then. 

Kết quả thống kê theo phiếu trưng cầu ý kiến của HS cho biết: Việc 

đưa Hát Then vào dạy học theo hình thức tổ chức và đổi mới phương pháp 

dạy học trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc, kết quả học tập của học sinh 

tốt hơn, thái độ học tích cực hơn so với tiết dạy học truyền thống. Học sinh 

học tập rất có hứng thú, có thêm nhiều kiến thức, hiểu biết của mình về Hát 

Then và rất yêu thích Hát Then, Đàn Tính. 

Việc đưa Hát Then vào dạy học trong hoạt động ngoại khóa âm 

nhạc sẽ giúp học chính khóa có những bài học kinh nghiệm để ứng dụng 

vào giờ học chính khóa tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn. Quá trình dạy và 

học diễn ra sôi nổi hơn, hứng thú hơn, học sinh có kỹ năng Hát Then tốt, 

hiểu những giá trị của Hát Then. Hoạt động dạy học mang tính tương tác 

giữa giáo viên và học sinh mang lại hiệu quả giúp HS có tư duy khám 

phá, tiếp nhận kiến thức, kỹ năng âm nhạc. 

Từ kết quả thực nghiệm, cho biết việc đưa Hát Then vào hoạt động 

âm nhạc ngoại khóa, tại trường THCS Đồng Đăng, Lạng Sơn là khả thi, có 

ý nghĩa thiết thực, không những góp phần nâng cao kết quả học tập giờ 

chính khóa mà còn góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị của Hát 

Then, di sản quý báu của nước ta.  

 Tiểu kết 

Từ ý nghĩa của Hát Then đối với người dân Lạng Sơn nói chung, HS 

trường THCS Đồng Đăng nói riêng, đồng thời phản ánh thực trạng dạy học 



 79 

phân môn Học hát, thực trạng hoạt động ngoại khóa âm nhạc, luận văn nêu 

các biện pháp đưa Hát Then vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc. Trên tinh 

thần nghiên cứu dạy học Hát Then trong Câu lạc bộ sẽ đưa hình thức tổ 

chức lớp, phương pháp dạy học đổi mới vào giờ học chính khóa phân môn 

Học hát.  

Trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc, tổ chức Câu lạc bộ Hát Then -

mang tính khả thi. Câu lạc bộ không những là sân chơi cho HS mà còn là 

nơi học tập để tăng cường thêm kiến thức, kỹ năng, thái độ cho HS. Trong 

hoạt động Câu lạc bộ, dạy học Hát Then được sự quan tâm ủng hộ nhiệt 

tình của Ban giám hiệu, của cán bộ và giáo viên Nhà trường. Không những 

Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên Nhà trường quan tâm ủng hộ nhiệt tình, 

mà phụ huynh HS cũng rất nhiệt tình ủng hộ. Phụ huynh HS khi thấy hoạt 

động Câu lạc bộ được tổ chức sinh hoạt vào sáng chủ nhật hàng tuần, đều 

cho rằng phù hợp với việc học của con em mình. Đặc biệt phụ huynh HS 

biết được mục đích hoạt động Câu lạc bộ là dạy học Hát Then góp phần 

bảo tồn, phát huy thể loại dân ca của quê hương nên rất phấn khởi. Thực tế 

cho thấy, hoạt động Câu lạc bộ rất có hiệu quả. Không những tổ chức Câu 

lạc bộ, các hình thức tổ chức hoạt động âm nhạc ngoại khóa khác như: Tổ 

chức cho HS xem, giao lưu với các nghệ nhân Hát Then cũng có ý nghĩa 

thiết thực. Qua việc được xem, được giao lưu với các nghệ nhân, HS hiểu 

thêm về Hát Then, thêm yêu quý Hát Then hơn. Hội thi Hát Then mà luận 

văn nêu ra cũng là một hình thức hoạt động ngoại khóa âm nhạc rất hay. 

Bởi thông qua thi Hát Then mà thực chất là liên hoan Hát Then tại Nhà 

trường thứ nhất là tạo nên không khí vui vẻ, rộn ràng, náo nức , thứ hai là 

để tuyên truyền các giá trị của Hát Then.  

Qua kết quả thực nghiệm sư phạm giờ học ngoại khóa và đổi mới 

phương pháp dạy học phân môn Học hát lớp 9, trong hoạt động ngoại khóa, 

đến xác định các tiêu chí đưa Hát Then vào dạy học và thiết kế quy trình 
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dạy học Hát Then, đã cho thấy sự phù hợp và mang lại hiệu quả cao trong 

dạy học hát. Đây cũng là biên pháp góp phần vào việc bảo tồn và phát huy 

các giá trị của Hát Then.  
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KẾT LUẬN 

Hát Then là một thể loại dân ca độc đáo, đặc sắc của đồng bào các 

dân tộc Tày, Nùng, Thái ở nước ta. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang 

phối hợp với các tỉnh có phong tục Hát Then cổ ở các tỉnh miền níu phía 

Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn 

La, Lai Châu… lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi 

vật thể đại diện của nhân loại. Hát Then của đồng bào Tày, Nùng Lạng Sơn 

có những nét chung của Hát Then, song có nét riêng trong lối diễn xướng 

(nhẹ nhàng, mềm mại đậm tính trữ tình hơn nơi khác). Nhân dân Lạng Sơn 

nói chung, học sinh Trường THCS Đồng Đăn nói riêng rất yêu mến, tự hào 

về những bài Hát Then đã trường tồn trên quê hương bao đời nay. Chứa 

đựng bên trong những câu Hát Then là bản sắc văn hóa dân tộc đậm đà, là 

trí tuệ, là phẩm chất đạo đức uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc.   

Trong biến đổi thăng trầm của lịch sử, từ một diễn xướng gắn liền 

với tín ngưỡng, Hát Then đã biến đổi thành một thể loại dân ca với nội 

dung vô cùng phong phú, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn 

nghệ của mọi người dân. Đặc biệt âm điệu những bài Hát Then rất thuận lợi 

cho việc phổ những lời ca mới, với những nội dung mới. Vì thế, Hát Then 

lại càng có ý nghĩa thực tiễn trong giáo dục tư tưởng, tình cảm đối với học 

sinh Trường THCS Đồng Đăng, Lạng Sơn.  

Nghiên cứu đưa Hát Then vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở 

Trường THCS Đồng Đăng mang ý nghĩa thực tiễn cao. Chương trình môn 

âm nhạc THCS và đặc biệt là môn âm nhạc lớp 9, không có bài Hát Then. 

Lứa tuổi học sinh lớp 9, phù hợp với âm nhạc, lời ca Hát Then hơn HS lứa 

tuổi lớp 6, lớp 7, lớp 8. Thông qua việc dạy học Hát Then trong hoạt động 

ngoại khóa Câu lạc bộ để khẳng định:  
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- Hát Then cần thiết, phù hợp để đưa vào nội dung dạy học trong 

chương trình chính khóa phân môn Học hát (tiết 15), tại Trường THCS 

Đồng Đăng.  

- Đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học Hát Then trong 

hoạt động Câu lạc bộ Hát Then - Đàn Tính ở Trường THCS Đồng Đăng, 

nếu áp dụng trong dạy học phân môn Học hát sẽ có hiệu quả cao. 

Việc nghiên cứu đề xuất đưa Hát Then vào hoạt động ngoại khóa, 

Trường THCS Đồng Đăng vừa thực hiện được tính chất đa dạng hóa của 

môn học đặc thù là chơi mà học, học mà chơi. Đồng thời đây là hoạt động 

quan trọng vào việc góp phần bảo tồn, phát huy thể loại dân ca trên quê 

hương Lạng Sơn yêu mến của học sinh. Khi ra trường HS sẽ học tập, công 

tác ở nhiều lĩnh vực xã hội. Như đàn chim tung cánh bay về bốn phương 

trời, song dù ở đâu, làm việc gì âm điệu, lời ca Hát Then đã thấm đẫm, 

nuôi dưỡng trong tâm hồn, tình cảm các em không bao giờ phai mờ, và 

nhờ đó mà trưởng thành. 

Trước những biến chuyển của xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, việc 

giao lưu sẽ diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực âm nhạc. Chủ 

trương hòa đồng chứ không hòa tan của Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ. 

Thế hệ trẻ, trong đó có thế hệ học sinh THCS đang có xu hướng thích âm 

nhạc ngoại, không quan tâm đến âm nhạc dân tộc. Việc đưa Hát Then vào 

hoạt động ngoại khóa âm nhạc  nhằm làm rõ giá trị độc đáo, đặc sắc để 

giáo dục thẩm mỹ âm nhạc lành mạnh, đúng đắn, từ đó HS yêu mến, trân 

trọng, phổ biến, phát huy là việc làm có ý nghĩa lớn góp phần vào việc bảo 

tồn, phát huy một thể loại dân ca mang đậm bản sắc của đồng bào các dân 

tộc Tày, Nùng, Thái nói riêng của dân tộc Việt Nam nói chung.  
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Phụ lục 1 

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 

       Dạy học Hát Then tại Câu lạc bộ Hát Then, Trường THCS Đồng Đăng 

Họ và tên học sinh:………………….........................Nam    Nữ  

Học sinh lớp:…………………………………………………………… 

NỘI DUNG 

    1. Em cho biết Hát Then là thể loại dân ca của dân tộc nào? 

Dân tộc Tày   Dân tộc Nùng  Dân tộc Thái  

2. Em có thích học Hát Then của quê hương mình không? 

Có thích     Bình thường    Không thích   

3. Theo em học Hát Then khó hay dễ? 

Dễ          Khó    Bình thường   

4. Theo em, Hát Then có cần đưa vào giờ học chính khóa không? 

Cần      Không cần    Phân vân  

5. Em có thích học Hát Then theo tiết học thực nghiệm sư phạm vừa 

học không? 

Thích      Không thích    Bình thường  

                                                      Đồng Đăng, Ngày … tháng … năm 201  

                 Người điều tra 

                                                                   Nguyễn Thị Thu Hoài 

Kết quả phiếu điều tra. 

Tổng số phiếu điều tra phát ra và thu về là 36 phiếu với 4 câu hỏi về 

nội dung điều tra, kết quả các câu hỏi được trả lời như sau: 

- Câu hỏi 1. tìm hiểu về Hát Then là thể loại dân ca của dân tộc nào? 

Số phiếu phát ra 36, số phiếu trả lời hát Then là dân ca của các dân tộc Tày, 

Nùng, Thái ở nước ta là 36. Tỉ lệ trả lời đúng 100 %.  
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- Câu hỏi 2, về sự yêu thích hát Then: có 32 phiếu trả lời thích hát, 

chiếm 90%; 4 phiếu trả lời không thích chiếm 10%. 

- Câu hỏi 3, Học hát Then khó hay dễ? có 25 phiếu trả lời dễ, chiếm 

70%; 4 phiếu trả lời khó chiếm 10%, 7 phiếu trả lời bình thường chiếm 

20%. 

- Câu hỏi 4, về Hát Then có cần đưa vào giờ học chính khóa không? 

Có 32 phiếu trả lời cần chiếm 90%; không có phiếu trả lời không cần, có 4 

phiếu phân vân, chiếm 10%. 

- Câu hỏi 5, em có thích học Hát Then theo tiết học thực nghiệm sư 

phạm vừa học không? Trả lời thích có 25 phiếu, chiếm 70%, có 4 phiếu trả 

lời không thích, chiếm 10%, còn 7 phiếu trả lời bình thường chiếm 20%. 
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Phụ lục 2 

                            CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC LỚP 9 

 

BÀI 1 Tiết 1 

Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường 

Tiết 2 

- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng 

- Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng - Tập đọc nhạc số 1 

Tiết 3 

- Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 1 

- Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ 

BÀI 2 Tiết 4 

Học hát: Bài Nụ cười 

Tiết 5 

- Ôn tập bài hát: Nụ cười 

- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - Tập đọc nhạc số 2 

Tiết 6 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 2 

- Nhạc lý: Sơ lược về hợp âm 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki 

Tiết 7 

Ôn tập và kiểm tra 

BÀI 3 Tiết 8 

Học hát: Bài Nối vòng tay lớn 

Tiết 9 

- Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng 
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- Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng - Tập đọc nhạc số 3 

Tiết 10 

- Ôn tập bài hát: Bài Nối vòng tay lớn 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 3 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát 

Mẹ yêu con 

BÀI 4 Tiết 11 

Học hát: Bài Lý kéo chài 

Tiết 12 

- Ôn tập bài hát: Lý kéo chài 

- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - Tập đọc nhạc số 4 

Tiết 13 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 4 

- Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân 

ca 

Tiết 14 

Ôn tập và kiểm tra 

Tiết 15 

Bài hát do địa phương tự chọn 

Tiết 16, 17, 18 

Ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ 
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Phụ lục 3 

MỘT SỐ BÀI HÁT THEN 

3.1.                                                     Hít bjoóc   

                                   (Trích Then Nùng, Văn Lãng, Lạng Sơn) 

                   Người hát: Đàm Thị Khén. Ghi âm: Nông Thị Nhình 
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3.2. 
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3.3.                                          Tàng bốc 

                                   (Then Văn Quan - Lạng Sơn) 

                         Người hát: Vi Thị Sắc. Ghi âm: Nông Thị Nhình 
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 3.4.                                        Ma ốp khẩu  

                                   (Trích đoạn kể cuộc đi săn)  

                                         Hoàng Tuấn sưu tầm 

 

 

 

3.5.                                                   Phát tàng 

                                                 (trích)  

                                       Hoàng Tuấn sưu tầm 
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3.6. 

 



 99 

 



 100 

 



 101 

 



 102 
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3.7. 
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3.8. Gửi anh người chiến sĩ biên cương 

                                               Then Cao Bằng 
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3.9.                                        Lạng Sơn quê Noọng 

                                           Then - Lạng Sơn 

       Người hát: Hoàng Trung Thu. Phỏng dịch và ghi âm: Lan Hương 
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3.10.                                       Sắc xuân 

                                          Then - Lạng Sơn 

                          Người hát: Thúy Kiều. Đặt lời, ghi âm: Hoàng Huy Ấm 
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Phụ lục 4 

         MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC   

                   TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG ĐĂNG 

 

Thời gian: sáng chủ nhật ngày 16 tháng 9 năm 2018. 

Tại: Lớp 9A5, Trường THCS Đồng Đăng. 

Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Thu Hoài. 

Nguồn: Nguyễn Thị Thu Hoài. 

 

 

 

4.1. Toàn cảnh lớp học ngoại khóa 
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4.2. Lắng nghe, quan sát phần trình diễn của nghệ nhân Hát Then 
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4.3. Giải đáp những câu hỏi của học sinh trong giờ học ngoại khóa 
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Phụ lục 5 

         MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC   

                   TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH TRẠI 

 

Thời gian: sáng thứ 2 ngày 17 tháng 12 năm 2018. 

Tại: Trường THCS Vĩnh Trại. 

Khảo sát: Nguyễn Thị Thu Hoài. 

Nguồn: Nguyễn Thị Thu Hoài. 

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Kim tổng phụ trách Trường THCS Vĩnh Trại 
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