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Ágrip 

 
Námsefnið sem hér er sett fram heitir Landafræði tónlistarinnar og er hugsað fyrir 

grunnskólanemendur. Markmiðið er að kynna fyrir íslenskum nemendum menningu og 

tónlist sem er þeim framandi. Hér er um að ræða námsefni á vef sem er ætlað að 

samþætta tónmennt, samfélagsfræði og upplýsingatækni. 

 

Í framsetningu námsefnisins er lögð áhersla á upplifun, innsæi og skilning nemenda með 

það að leiðarljósi að tengja tónlistina við það menningarlega samhengi sem hún er 

sprottin úr. Námsefnið hefur einnig fjölmenningarlegt gildi og er ætlað að vera fræðandi 

og upplýsandi um efni sem ekki er svo mikið til um á íslensku. 

 

Landafræði tónlistarinnar fjallar um tónlist og menningu Túnis og Krítar. Krít er eyja sem 

á sér langa sögu og er vagga grískrar menningar og þá ekki hvað síst sögulega og 

tónlistarlega séð. Kríteyjarmenningin forna er upphafskafli í menningarsögu Grikklands 

og þar með allri Evrópu (Sigurður A. Magnússon. 1992:145). Túnis er hins vegar land 

sem á sér langa menningarlega sögu og býr yfir ýmsu áhugaverðu sem vert er að kynnast 

og þá ekki síst framandi tónlist. Markmiðið er að nemendur fái að kynnast  tónlist og 

menningu þessara landa í myndum, tali og tónum. 
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Inngangur 

 
Efnið sem hér er til umfjöllunar heitir Landafræði tónlistarinnar og er hugsað sem 

námsefni fyrir grunnskólanemendur. Markmiðið með verkefninu er að kynna fyrir 

íslenskum nemendum framandi tónlist og menningu. Áhersla er lögð á að kynna ekki 

bara tónlistina heldur einnig það menningarlega samhengi sem tónlistin er sprottin úr.  

Þau lönd sem tekin eru fyrir eru Túnis og gríska eyjan Krít. Hér er um að ræða 

námsefni á vef sem er ætlað að samþætta tónmennt, samfélagsfræði og 

upplýsingatækni. Námsefnið á því að nýtast við kennslu í þessum þremur 

námsgreinum.  

 

Í greinargerðinni eru færð rök fyrir vali viðfangsefnisins og greint frá helstu 

markmiðum þess. Síðan er gerð grein fyrir hvernig heimilda- og efnisöflun fór fram 

og fjallað um kennslu- og uppeldisfræðilegar aðferðir sem voru hafðar að leiðarljósi 

við gerð námsefnisins.  

 

Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 

Hvers vegna námsefni um framandi tónlist? 

 

Í listgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla kemur fram að tónlist hefur á öllum 

tímum, í öllum samfélögum verið samofin lífi og starfi manna og að tónlistariðkunin 

hefur yfirfærslugildi á aðra hæfni og þekkingu eins og til dæmis sögu og 

samfélagsskilning. Rökstuðningur minn fyrir vali á viðfangsefni byggir mikið til á 

ákvæðum Aðalnámskrár en einnig á eigin reynslu og þekkingu. 

 

Undanfarin 7 ár hefur höfundur kennt tónmennt og hefur meðal annars fjallað um 

tónlist frá ólíkum menningarsamfélögum eins og Aðalnámskrá kveður á um. Þar 

kemur fram að ætlast er til að nemendur hlusti á tónlist frá ólíkum 

menningarsamfélögum og tileinki sér þekkingu á því sögulega, félagslega og 

menningarlega samhengi sem fjölbreytt tónlist sprettur úr (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Listgreinar. 1999:54,61). Höfundi hefur fundist skorta úrval af fjölbreyttu námsefni 
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þar sem tónlist ólíkra menningarsamfélaga er tekin fyrir til að koma til móts við þessi 

markmið Aðalnámskrár. 

 

Sem dæmi um námsefni sem hefur verið gefið út um framandi tónlist má nefna Það er 

gaman að hlusta á framandi tónlist eftir Soffíu Vagnsdóttur sem Námsgagnastofnun 

gaf út 2001 og svo er að finna kafla um heimstónlist í námsefni sem heitir Tónlist 

lærð með hlustun eftir Þóri Þórisson og var gefið út árið 1998 af höfundi sjálfum 

(Soffía Vagnsdóttir. 2001; Þórir Þórisson. 1994:26). Þrátt fyrir þetta ágætis námsefni 

þá vantar upp á að til sé námsefni sem tekur mið af sjónrænum þáttum þar sem 

nemendur geta fengið að upplifa framandi tónlist í gegnum sjón og heyrn, í sínu rétta 

umhverfi. 

Í ljósi nýrrar tækni 
 

Námsefnið sem hér er til umfjöllunar hefur höfundur kosið að kalla Landafræði 

tónlistarinnar og hefur verið að þróa það í tengslum við tónmenntakennslu sína í 

Lindaskóla. Reynsla hans er sú að nemendum finnist yfir höfuð gaman að því að 

ferðast og hefur hann nýtt sér það við gerð námsefnisins.  

 

Í því námsefni sem hefur komið út um framandi tónlist hefur aðeins verið boðið upp á 

hlustun af geisladiskum og hljóðsnældum. En í ljósi nýrrar tækni hefur skort námsefni 

um framandi tónlist og menningu sem nýtir þá möguleika sem felast í margmiðlunar- 

og upplýsingatækni. 

 

Nú er mun auðveldara en  áður að nálgast myndir og myndbúta með aðstoð 

Veraldarvefsins og það hefur höfundur nýtt sér óspart í kennslu og við þróun þessa 

námsefnis. Hann hefur tekið eftir því, að það að miðla námsefninu með hljóði og 

mynd, vekur meiri eftirtekt nemenda heldur en að styðjast svo til eingöngu við bækur 

og geisladiska. 

 

Kennarinn og sálfræðingurinn Thomas Armstrong segir að fleira fólk en áður fái nú 

upplýsingar úr kvikmyndum, af myndböndum, geisladiskum og í tölvutæku formi og 

því gæti mikilvægi þess að hafa góða rýmisgreind farið vaxandi (Armstrong, Thomas 

200:18). Rýmisgreind er ein af átta greindum samkvæmt fjölgreindarkenningum 
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Howard Gardners. Rýmisgreind er hæfni til að skynja nákvæmlega hið sjónræna, 

rúmfræðilega umhverfi og til að umskapa þessa skynjun. Þessi greind felur í sér að sjá 

fyrir sér hluti og tjá á myndrænan hátt sjónrænar eða rúmfræðilegar hugmyndir 

(Armstrong, Thomas 200:14-18). Verkefnavinnan í tengslum við Landafræði 

tónlistarinnar kemur talsvert inn á rýmisgreindina þar sem nemendur þurfa að miðla 

upplýsingum með aðstoð margmiðlunartækninnar. Sú vinna þjálfar næmni nemenda 

að vinna úr sjónrænum upplýsingum og miðla þeim til annarra. 

 

Ákvörðun höfundar um að taka fyrir framandi tónlist og menningu byggir á því að 

honum hefur fundist vanta fjölbreytt námsefni um tónlist frá ólíkum 

menningarsamfélögum. Sérstaklega hefur verið skortur á íslensku námsefni sem 

býður upp á að nemendur fái að sjá og heyra leikið á alls kyns hljóðfæri í sínu rétta 

umhverfi. Hljóðfæri frá framandi menningarsamfélögum eru oft á tíðum skrautleg og 

litrík og því finnst höfundi nauðsynlegt að taka mið af nýjum tæknimiðlum og nýta þá 

til að miðla efni sem annars væri erfitt að koma orðum að. 

 

Þá fannst höfundi tilvalið að tengja lokaverkefnið kjörsviði sínu sem er 

upplýsingatækni og miðlun. Einnig hafði það áhrif að hann hefur lokið námi í 

margmiðlun og vefsíðugerð frá Rafiðnaðarskólanum og Margmiðlunarskólanum og 

gat því nýtt sér þá þekkingu ásamt þeirri þekkingu hann hefur aflað sér í 

Kennaraháskólanum.  

 

Viðfangsefnin sem tekin eru fyrir í þessu verkefni eru Túnis og gríska eyjan Krít. 

Ástæðan fyrir valinu er ekki hvað síst sú að höfundur hefur sjálfur komið á báða þessa 

staði og byggir því talsvert á eigin þekkingu. Krít varð fyrir valinu sem 

umfjöllunarefni þar sem eyjan á sér langa sögu og er vagga grískrar menningar og þá 

ekki síst sögulega og tónlistarlega séð. Kríteyjarmenningin forna er upphafskafli í 

menningarsögu Grikklands og þar með allri Evrópu (Sigurður A. Magnússon. 

1992:145). Höfundur valdi Túnis sem fulltrúa arabískrar tónlistar en hann hefur 

ferðast þangað og kynnst landinu af eigin raun. 
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Markmið  
 

Markmiðið með Landafræði tónlistarinnar er að kynna fyrir íslenskum nemendum 

framandi tónlist og menningu ólíkra menningarsamfélaga á fjölbreyttan og lifandi 

hátt. Tilgangurinn er meðal annars sá að nemendur nái að staðsetja tónlistina og átti 

sig á því sögulega og félagslega samhengi sem tónlistin er sprottin úr. Markmið er 

einnig að víkka út tónmenntakennsluna og tengja hana öðrum námsgreinum og fannst 

höfundi liggja beinast við að tengja umfjöllunina samfélagsfræði og upplýsingatækni.  

 

Eins og fram hefur komið er tónlist samofin lífi mannsins og þá ekki síst í sögulegum 

og samfélagslegum skilningi. Þannig er því rökrétt að tengja námsefnið 

samfélagsfræði.  

 

Landafræði tónlistarinnar er einnig ætlað að vera framlag til aukinnar fræðslu um 

fjölmenningu þar sem lögð er áhersla á að ýta undir jákvæðar hliðar menningarlegs 

mismunar og að sporna við fordómum. 

 

Eins og nafn námsefnisins ber með sér þá er markmiðið líka að nemendur nái að 

staðsetja tónlistina á landakorti. Námsefnið Landfræði tónlistarinnar kennir um 

framandi tónlist í samhengi við sitt rétta umhverfi og sögulegan bakgrunn. 

 

Í Aðalnámskrá er talað um upplýsingamennt sem þverfaglega námsgrein og gert er 

ráð fyrir því að kennarar í upplýsingamennt vinni með einstökum kennurum að gerð 

kennsluáætlana sem lúta að samþættingu markmiða upplýsingamenntar og annarra 

námsgreina (Aðalnámskrá grunnskóla. Upplýsinga- og tæknimennt. 1999:18). 

 

Tengingin við upplýsingatæknina er byggð á reynslu höfundar að kenna tónmennt og 

upplýsingatækni. Við kennslu hefur hann komist að því besta leiðin til að miðla 

námsefni um framandi tónlist og menningu er í gegnum margmiðlun og 

upplýsingatækni. Námsefnið á að nýtast sem kennsluefni í upplýsingatækni þar sem 

nemendur fá þjálfun í að temja sér sjálfstæð vinnubrögð við að afla og miðla 

upplýsingum í gegnum margmiðlun og upplýsingatækni.  
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Kynning á verkefninu, efnisöflun og skipulag 

Efnisöflun og heimildir um grísku eyjuna Krít 

 

Fljótlega eða í upphafi námsferils höfundar í Kennaraháskólanum stefndi hann að því 

að gera Landafræði tónlistarinnar að lokaverkefni sínu. Aðdragandinn er því nokkuð 

langur og liggur ómæld vinna að baki verkefninu. Ætlunin var að hafa þriðja landið 

með en þegar í ljós kom hversu umfangsmikið verkefnið yrði ákvað höfundur að 

afmarka það og taka fyrir þau tvö lönd sem hann hefur sjálfur komið til og gera þeim 

betri skil.  

 

Höfundur byrjaði því fljótlega að skipuleggja heimildaöflun og sumarið 2006 ákvað 

hann að slá tvær flugur í einu höggi með því að sameina nám sitt og sumarleyfi. Hann 

ákvað því, í samráði við fjölskyldu sína, að eyða sumarleyfinu á grísku eyjunni Krít 

og fjárfesti í myndbandsupptökuvél. Markmiðið var að njóta sumarleyfisins og ferðast 

í leiðinni um eyjuna og afla heimilda og myndefnis fyrir lokaverkefnið. Höfundur 

leigði bílaleigubíl og keyrði víða um eyjuna ásamt því að fara í skoðunarferðir undir 

leiðsögn farastjóra ferðaskrifstofunnar Úrvals Útsýnar. Í ferðinni skoðaði hann ýmsar 

fornminjar og meðal annars hina merku borg Knossos sem er talin hafa verið reist á 

tímabilinu 1700 til 1400 f.Kr. Þá skoðaði hann fornminjasafnið í Heraklion, 

höfuðborg Krítar og tók þar ljósmyndir. Einnig heimsótti höfundur lítið fjallaþorp sem 

heitir Anoghia en þar er fæðingarstaður eins allra þekktasta tónlistarmanns Krítar, 

Nikos Xylouris. Hann var þekktur á Grikklandi og víðar sem söngvari, lagahöfundur 

og lýruleikari en hann lést árið 1980.  

 

Höfundur fjölda ljósmynda og myndbúta á Krít. Í ferðinni tók hann til dæmis upp 

myndbút af hljóðfæraleik og dönsum krítverskra tónlistarmanna og dansara. Allt þetta 

myndefni kom að góðum notum þegar hann hófst svo handa við að búa til vefsíðuna 

um Krít og krítverska menningu. Höfundur setti saman myndbút sem hefur þann 

tilgang að gefa nemendum sýnishorn af náttúru og menningu Krítar. Í myndbútinum 

lætur höfundur son sinn Birgi vera nokkurs konar sögumann þar sem myndefni af því 

sem hann sá og upplifði á ferðalagi fjölskyldunnar um Krít er sýnt. Myndin sýnir 

náttúru og umhverfi Krítar og svo er sýnt frá skemmtidagskrá á veitingastað þar sem 

fram koma krítverskir dansarar og hljóðfæraleikarar. Þessa mynd og hluta af því efni 
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sem tilheyrir násefninu um Krít hefur höfundur kynnt nemendum í 4. bekk og af 

viðbrögðum nemenda að dæma þá virðist þetta vera eitthvað sem höfðar til þeirra og 

lofar því góðu.  

 

Mikill tími hefur farið í að afla heimilda um krítversk hljóðfæri, svo og sögu og 

menningu Krítar. Höfundur fann svo til ekkert efni á íslensku sem hann gat stuðst við 

fyrir utan bók Sigurður A. Magnússon Grikklandsgaldur. Flestar þær heimildir sem 

höfundur fann eru fengnar í gegnum Veraldarvefinn en þar kenndi ýmissa grasa. Þótt 

auðveldlega gengi að finna ýmis konar efni um Krít þá gekk misvel að finna traustar 

heimildir sem hægt var að styðjast við. Höfundur eyddi því talsverðum tíma í að bera 

saman heimildir til að finna þær áreiðanlegustu. Flest það efni sem hann styðst við er 

á ensku.  

 

Höfundur byrjaði á að setja saman heildstæðan texta um Krít og fór síðan aftur yfir 

textann og sleppti því efni sem hann taldi að ætti ekki erindi við nemendur, með 

þroska og skilning þeirra að leiðarljósi. Við framsetningu námsefnisins tók hann 

sérstaklega tillit til lesblindra með því að bjóða upp á val á milli þess að lesa textann 

eða hlusta á hann lesinn upphátt. 

 

Vefsíðuna um Krít vann höfundur í vefsíðugerðarforritinu Macromedia Dreamweaver, 

öll myndvinnsla og grafík var unnin í forritinu Macromedia Fireworks, myndbútar í 

forritinu Windows Movie Maker og Photo Story og hljóð var unnið í forritunum 

Reaper og Macromedia Flash. Þessi sömu forrit voru einnig notuð við gerð 

vefsíðunnar um Túnis að undanskildu forritinu Windows Movie Maker en höfundur 

notaði Photo Story við gerð myndbandsins um Túnis.  

 

Á vefsíðunum um Krít og Túnis er hægt að skoða og hlusta á hljóðfæri og er sú vinna 

sem tengist því unnin í forritunum Flash og Reaper. Mikill tími fór í að setja saman 

svokallað Action Script í tengslum við efnið en á vefsíðunni eru takkar sem höfundur 

hannaði í Flash. Hægt er að smella á þá og heyra texta lesinn. 

Efnisöflun og heimildir um Túnis 

 

Heimildaöflun í tengslum við Túnis var hvað erfiðust þar sem erfitt er að nálgast 
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áreiðanlegar og ritrýndar heimildir um túniska tónlist. Íslensku bókasöfnin höfðu ekki 

upp á mikið efni að bjóða varðandi Túnis. Margar þær heimildir sem fundust á 

Veraldarvefnum höfðu þann annmarka að það vantaði upplýsingar um höfund og 

áreiðanleika heimilda og reyndust því ónothæfar. Höfundur fann hins vegar ágætis 

heimildir eftir Ruth Davis og Leo J. Plenckers á ritrýndri vefsíðu sem er á vegum 

Oxford University Press. Oxford University Press er deild í Oxford University og þar 

er að finna vefsvæði um tónlist sem nefnist Grove Music Online. Ruth Davis og Leo J. 

Plenckers hafa skrifað talsvert um túniska tónlist og árið 2004 kom út bók eftir Ruth 

Davis um túniska maluftónlist sem er ein helsta tónlistarstefnan í Túnis. Ruth Davis er 

yfirlektor í þjóðfræðilegri tónlist við tónlistarskóla Cambridge-háskóla og stjórnandi 

tónlistarnáms við Corpus Christi-skólann í Cambridge. Ruth Davis hefur skrifað og 

gert fjölda útvarpsþátta um tónlist Mið-Austurlanda (Davis, Ruth. 2002). Leo J. 

Plenckers  starfar við rannsóknir hjá Department of Musicology - University of 

Amsterdam (Musicology - University of Amsterdam [án árs]). Höfundur notaði skrif 

Ruth Davis og Leo J. Plenckers ásamt Encyclopædia Britannica sem helstu heimildir 

við umfjöllunina um Túnis.  

 

Í kynningunni á túniskum hljóðfærum studdist höfundur aðallega við heimildir af 

vefsíðu á vegum Virtual Museum of Canada (The Arab and Mediterranean Music 

Center – Tunisia. [án árs]). Höfundur eyddi miklum tíma í að bera saman heimildir til 

að finna þær  áreiðanlegustu. Í umfjölluninni um Túnis notaði hann einnig eigin 

heimildir, en árið 1995 ferðaðist hann um Túnis og tók myndir og skoðaði ýmsar 

merkar fornminjar þar um slóðir.  

 

 Höfundur fékk leyfi til að nota myndir frá erlendum ljósmyndurum sem vista myndir 

sínar á vefsetrinu flickr.com ásamt því að nota eigin ljósmyndir. Þessum aðilum sendi 

höfundur tölvupóst og fékk staðfestingu eða leyfi til að  nota myndir þeirra á 

vefsíðunni gegn því að hann greindi frá höfundum í heimildaskrá. 

 

Eins og á vefsíðunni um Krít þá fékk höfundur Auði Ögmundsdóttur til að lesa svo til 

allan texta inn á hljóðupptökuforrit þannig að lesblindir ættu ekki í erfiðleikum með 

að notfæra sér efni síðunnar. Á vefsíðunni um Túnis er til dæmis hægt að hlusta á 

textann lesinn upp á hverri síðu fyrir sig eða hlusta á allan textann í heild á myndbút. 
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Myndbútinn setti höfundur saman í forritinu Photo Story. Í myndbútnum er hægt að 

horfa á ljósmyndir frá Túnis um leið og hlustað er á textann lesinn.  

 

Þar sem námsefnið fjallar að stórum hluta um tónlist þá fór höfundur þá leið að vísa í 

tónlist og myndbúta á öðrum vefsíðum. Oftar en ekki vísar hann í tónlistarmyndbúta á 

vefsvæðum eins og youtube.com og á vefsíðu National Geographic. Þar sem öll 

tónlist er varin höfundarréttarlögum og óleyfilegt að nota í heimildarleysi þá valdi 

höfundur að vísa á tónlist og tónlistarmyndbúta á öðrum vefsvæðum. 

 

Þess má geta að í tengslum við verkefnið þá kannaði höfundur hvort hér á landi 

fyndust nemendur sem kæmu frá Túnis eða Krít með þann tilgang að taka við þau 

viðtöl. Höfundur hafði samband við nokkra skóla sem eru með nýbúadeildir og svo 

talaði hann við Alþjóðahúsið og leitaði í þjóðskrá en þessi leit bar engan árangur. 

 

Kennslufræðileg umfjöllun 

Hvers vegna að samþætta tónmennt, samfélagsfræði og upplýsingatækni? 

 

Í verkefninu Landafræði tónlistarinnar er lögð áhersla á samþættingu námsgreina og 

er ástæðan ekki hvað síst sú að tónlistin er svo samofin lífi og starfi manna í sögulegu 

og menningarlegu tilliti. Þær námsgreinar sem eru samþættar eru eins og áður hefur 

komið fram tónmennt, samfélagsfræði og upplýsingatækni.  

 

Þegar kenna á um tónlist frá ólíkum menningarsamfélögum er nánast óhjákvæmilegt 

annað en að samþætta tónmennt við samfélagsfræði þar sem tónlist er svo samofin 

menningu og sögu þeirra samfélaga sem hún tengist. Ef fjallað er um tónlistina 

aðgreint og samhengislaust er hættan sú að nemendur nái ekki að tengja hana við 

eigin reynslu og þekkingu. Slík afmörkuð umfjöllun er líkleg til að virka á nemendur 

sem samhengis- og merkingarlaus þekkingaröflun. Landafræði tónlistarinnar er 

tilraun til að setja fram lifandi umfjöllun þar sem stuðst er við myndefni og hljóð. 

Tilgangurinn með því er að nemendur komist því sem næst að upplifa 

kringumstæðurnar. 
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Sjón er sögu ríkari 
 

Richard E. Mayer sem er prófessor í sálfræði við University of California hefur 

komist að því í gegnum rannsóknir sínar að fólk lærir betur með því að styðjast við 

myndir og texta heldur en styðjast eingöngu við texta. Mayer segir að framsetning 

texta og mynda skipti máli eins og það nota stikkorð og að hafa myndir nálægt 

textanum. Nemendur ná betur að meðtaka texta á vefsíðum ef hann er settur upp með 

líkum hætti og prentaður texti, það er með greinaskilum, stikkorðum og fyrirsögnum 

sem auðvelda nemendum lesturinn. Rannsóknir hafa sýnt að ef texti á vefsíðu er rétt 

upp settur skilar hann sér jafnvel til nemenda og prentaður texti. Mayer hefur einnig 

sýnt fram á með rannsóknum sínum að fólk meðtekur betur ef talað orð er haft í 

myndbútum í stað texta.  (Atkinson, Cliff. 2004: Gorder, Pam Frost. 2001).  

Í námsefninu Landafræði tónlistarinnar er bæði hægt að lesa textann og hlusta á hann 

lesinn. Þar eru til dæmis myndir um Túnis og Krít með tali þar sem svo til allur texti 

vefsíðanna er lesinn inn. Með því að bjóða upp á tal er reynt að koma til móts við 

ólíkar þarfir nemenda, ekki hvað síst þá sem eiga við lesblindu að stríða.  

Upplifun og innsæi 

 

Í framsetningu námsefnisins Landafræði tónlistarinnar er lögð áhersla á upplifun, 

innsæi og skilning nemenda með það að leiðarljósi að tengja tónlistina við það 

menningarlega samhengi sem hún er sprottin úr. Þess má geta að sálfræðingarnir Jean 

Piaget og Jerome S. Bruner og uppeldisfræðingurinn Elliot W. Eisner hafa bent á 

mikilvægi innsæis og skilnings í námsferli nemenda en áður hafði svo til eingöngu 

verið lögð áhersla á þekkingarlegan skilning og utanbókarlærdóm (Myhre, Reidar. 

2001:297).  

 

Sú umræða hefur verið áberandi í menntunarfræðum til dæmis í tengslum við 

stærðfræði að efla þurfi innsæi og skilning nemenda á viðfangsefninu í stað þess að 

kenna nemendum staðlaðar reikniaðferðir. Margt bendir til að þekking sem aflað er í 

samhengi og með innsæi og skilningi glatist síður heldur en sú þekking sem aflað er 

án samhengis (Van de Walle, John A. 2004:26).  

 



 15 

Í ljósi rannsókna í menntunarfræðum þá hefur höfundur valið að leggja áherslu á að 

nemendur öðlist innsæi og skilning, móti sér skoðanir og tengi viðfangsefnið eigin 

reynsluheimi í stað þess að fara þá leið að nemendur læri utanbókar samhengislaust 

með aðferðum þulunáms og yfirheyrslu. Með þulunámi og yfirheyrslu er átt við þá 

kennsluaðferðir að kanna þekkingu, þjálfa leikni eða þjálfa nemendur í því að læra 

utanbókar (Ingvar Sigurgeirsson. 1999:71).   

 

Höfundur hefur tekið eftir því við kennslu að nemendur virðast mun áhugasamari ef 

námsefnið er sett fram myndrænt og lifandi og í samhengi við þeirra reynsluheim og 

er það í samræmi við niðurstöður ýmissa fræðimanna á sviði menntunar eins og hér 

hefur verið fjallað um. Því hefur höfundur notað margmiðlunartæknina óspart í 

kennslu sem varð svo til þess að hugmyndin að námsefninu Landafræði tónlistarinnar 

kviknaði. 

 

Höfundur hef prufukeyrt Landafræði tónlistarinnar hjá 4. bekk í tónmennt og hefur 

stuðst við skjávarpa. Hann hefur notað námsefnið sem kynningu á tónlistinni og 

löndunum sem fjallað er um. Þá hefur hann varpað vefsíðunni um Landafræði 

tónlistarinnar upp á töflu og sýnt nemendum myndir og hljóðefni sem þar er að finna. 

Kennslan hefur farið fram í formi spurnaraðferða þar sem nemendur hlusta og horfa á 

tónlist og myndir og kennarinn spyr spurninga og leiðir umræðu  þar sem nemendur 

tjá sig um umfjöllunarefnið. Umræðu- og spurnaraðferðir byggja á því að kennarinn 

beiti spurningum eða öðrum aðferðum til að skapa umræður um tiltekin viðfangsefni 

(Ingvar Sigurgeirsson. 1999:94). 

 

 

Kennsluaðferðir  

Hverjum er námsefnið ætlað? 

 

Vefsíðunum um Túnis og Krít er ætlað að vera fræðandi og upplýsandi um efni sem 

ekki er svo mikið til um á íslensku. Einnig er námsefninu ætlað að vera kveikja að 

sjálfstæðri verkefnavinnu nemenda. Kveikja hefur það hlutverk að vekja áhuga 

nemenda á ákveðnu viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson. 1999:19).  
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Námsefnið Landafræði tónlistarinnar getur nýst við kennslu frá 4. bekk og upp í 10. 

bekk grunnskóla. Námsefnið er hægt að nota sem kynningu á tónlist frá ólíkum 

menningarsamfélögum í 4. til 5. bekk en þau verkefni sem fylgja námsefninu eru 

frekar ætluð nemendum í 6. til 10. bekk.  

 

Verkefnavinna 

 

Á vefsíðunni Landafræði tónlistarinnar fylgja tvö vefrallý sem eiga að hjálpa eða 

auðvelda nemendum að tileinka sér það efni sem þar er að finna. Vefrallý eða Internet 

scavenger hunts eins og það er kallað á ensku er útfærsla á þrautarlausnarnámi sem á 

að þjálfa nemendur í að afla heimilda með aðstoð Netsins. Vefrallý byggir á 

spurningum sem nemendum eiga að leita svara við í gegnum Netið (Starr, Linda. 

1999). 

 

Ástæðan fyrir því að höfundur valdi að nota vefrallý er fyrst og fremst sú að hjálpa 

nemendum að tileinka sér námsefnið. Markmiðið með því er ekki að nemendur læri 

utanbókar að hætti þulunáms heldur miklu frekar að þeir öðlist innsýn og skilning á 

viðfangsefninu.  

 

Eftir að nemendur hafa farið í gegnum vefrallýin eiga þeir að leysa verkefni sem eru 

sett fram í formi vefleiðangurs. Vefleiðangur er leitarnám sem snýst um að nota Netið 

og fleiri miðla til að safna saman upplýsingum og leysa ákveðið verkefni. 

Hugmyndafræðin byggir á hugsmíðahyggju (Salvör Gissurardóttir. 1999). Með 

hugsmíðahyggju er átt við að nemendur læra með því að tengja nýjar upplýsingar við 

fyrri þekkingu (Doolittle, Peter E. 1999). Því er mikilvægt að nemendur læri um 

framandi tónlist með því að staðsetja hana og tengja hana við það umhverfi sem hún 

er sprottin úr. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eiga nemendur í lok 4. bekkjar 

grunnskóla að hafa lært að bera saman ólík menningarsvæði í heiminum og þekkja og 

finna heimsálfurnar á hnattlíkani eða korti. 

 

Vefleiðangurinn sem fylgir vefsíðunni um Landafræði tónlistarinnar er ætlaður fyrir 

nemendur frá 6. til 10. bekk. En samkvæmt áfangamarkmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla í sögu fyrir 7. bekk eiga nemendur að hafa vanist mismunandi leiðum við 

að tjá söguþekkingu sína og skilning og kunna að velja á milli þeirra, svo sem í 
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rökræðu og frásögn, í ritgerð og á Netsíðum, á myndrænan hátt (Aðalnámskrá 

grunnskóla. Samfélagsfræði. 1999:23,31,60). 

 

Í vefleiðangrinum fá nemendur það verkefni að útbúa ferðakynningu fyrir 

ferðaþjónustu sem ætlar að kynna ferð til Túnis og Krítar. Í ferðinni er lögð áhersla á 

að kynna tónlist og menningu áfangastaðanna tveggja. Ferðakynningin á að vera í 

formi kynningarbæklings, myndar eða vefsíðu. Nemendur setja sig í spor 

auglýsingahönnuðar og þurfa um leið að afla sér upplýsinga um Túnis og Krít. 

Nemendur geta valið að vinna verkefnið á mismunandi hátt og í mismunandi forritum. 

Vefleiðangurinn er nokkurs konar þrautalausnarnám sem minnir á hugmyndafræðina 

sem liggur að baki lausnarleitarnámi sem á ensku er kallað Problem-Based Learning 

sem snýst um að nemendur fá í hendur raunverlegt verkefni sem þeir þurfa sjálfir að 

finna lausn á (Þórunn Óskarsdóttir. 2000).  

Upplýsingatækni og fjölmenning 

 

Í inngangi íslenskuhluta Aðalnámskrár grunnskóla segir að nauðsynlegt sé að 

nemendur geti numið þær upplýsingar sem miðlað er með ýmis konar hljóð-, mynd- 

og margmiðlum og túlkað og metið þær með gagnrýni í huga (Aðalnámskrá 

grunnskóla. Íslenska. 1999:11). 

 

Miðlalæsi er sá hæfileiki að afla sér upplýsinga og að geta greint og meðtekið 

upplýsingar frá mismunandi miðlum. Í dag skiptir sá hæfileiki, að geta greint og 

meðtekið upplýsingar frá mismunandi miðlum, meira máli heldur en það að geta 

tileinkað sér ákveðnar staðreyndir og þulið þær upp (Varis, Tapio. 2006).  

Tilgangurinn með Landafræði tónlistarinnar er meðal annars sá að þjálfa nemendur í 

að geta numið þær upplýsingar sem miðlað er með ýmis konar hljóð-, mynd- og 

margmiðlum og túlkað og metið eins og til er ætlast samkvæmt Aðalnámskrá. 

Með aukinni hnattvæðingu og fyrir tilstuðlan upplýsingatækninnar hefur þáttur 

fjölmenningar aukist. Upplýsingatæknin og Netið hafa opnað nýjar samskiptaleiðir til 

tjáskipta sem ekki voru áður til staðar. Á Íslandi hefur umræðan um fjölmenningu 

orðið sífellt fyrirferðameiri samhliða fjölgun nýbúa hér á landi. Aukin fjölmenning 

kallar á frekari fræðslu um menningu annarra þjóða og hafa til dæmis Rauði krossinn 

og Alþjóðahúsið gengt þar veigamiklu hlutverki við að fræða og upplýsa nýbúa og 
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innfædda um ýmsa þætti sem snúa að fjölmenningu.  

 

Hin frægi sveitasöngvari Willie Nelson segir í ævisögu sinni að tónlistin virðist vera 

sá samnefnari sem sameinar okkur öll. Hann sagir að tónlistin skeri á allt sem bindur 

og hún eigi beinan aðgang að sálinni (Nelson, Willie. 2000:119). Segja má með sanni 

að tónlistin eigi oftar en ekki greiðan aðgang að hjörtum fólks því hún kallar oftar en 

ekki fram jákvæðar tilfinningar. Í gegnum tónlist og upplýsingatækni má miðla 

þekkingu um ólík menningarsvæði og efla þannig þekkingu og skilning nemenda á 

menningu sem íslenskir nemendur eiga ekki að venjast.  Í skýrslu sem Rauði krossinn 

lét gera um málefni innflytjenda kemur fram að ýta þurfi undir jákvæðar hliðar 

menningarlegs fjölbreytileika til að sporna við fordómum. Þar er m.a. lagt til að 

skólastarf ætti að miða að því að undirbúa alla nemendur undir virka þátttöku í 

fjölmenningarlegu samfélagi (Anna Ingadóttir, Guðrún Margrét Guðmundsdóttir. 

2006:26).  

 

Landafræði tónlistarinnar fjallar meðal annars um hvernig fjölmenning hefur haft 

jákvæð áhrif á mótun túniskrar og krítverskar tónlistar. Tónlist þessara 

menningarsamfélaga hefur orðið fyrir áhrifum frá tónlist sem innflytjendur hafa flutt 

með sér. Maluftónlistin í Túnis á til dæmis rætur sínar að rekja til Mára sem komu frá 

Andalúsíu á Spáni og fluttu með sér tónlist sína og menningu. Maluftónlistin hefur 

svo orðið fyrir áhrifum frá ýmsum öðrum hópum innflytjenda sem sest hafa að í 

Túnis. Tónlistin á sér því engin landamæri og er það tjáningarform sem flestir skilja 

og því tilvalið að nota hana sem leið til að kynna fjölmenningu eða ólík 

menningarsamfélög. 

 

Samantekt 
 
Óhætt er að fullyrða að ekkert kemur í staðinn fyrir það fá að reyna hlutina af eigin 

raun, með því snerta, finna, sjá og heyra. Höfundur minnist þess þegar hann var í 

grunnskóla að hafa lesið kennslubækur þar sem reynt var að lýsa landslagi og 

menningu framandi þjóða. Við kennslu hefur honum oft verið hugsað til þessarar 

reynslu sinnar af kennslubókum um landafræði þar sem taldar voru upp staðreyndir 

um nöfn á vötnum, fjallgörðum og helstu atvinnugreinum ýmissa þjóða. Oftar en ekki 
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náði hann engum tengslum við viðfangsefnið og framsetningin var síst til þess fallin 

að kveikja með honum innri áhuga á viðfangsefninu. 

 

Með tilkomu upplýsinga- og margmiðlunartækninnar hafa opnast nýir möguleikar við 

að miðla efni til nemenda. Þegar höfundur valdi lönd til að fjalla um valdi hann lönd 

sem hann hafði komið til og þekkir af eigin raun. Best væri að geta farið með 

nemendur í ferðalag til Túnis og Krítar en þar sem ekki er hægt að koma því við þá 

hefur höfundur valið að reyna að komast því sem næst með hjálp nýrrar tækni.  

 

Margmiðlunar- og upplýsingatæknin gerir það að verkum að hægt er að sýna 

nemendum bæði ljósmyndir og myndir með tónlist og tali frá þeim stöðum sem fjallað 

er um. Þetta gerir það að verkum að nemendur geta sjálfir vegið og metið það sem 

þeir sjá og heyra. Eins og fram hefur komið þá hafa rannsóknir sýnt að nemendur læra 

betur ef mynd og texti fara saman heldur en af texta einum og sér. Einnig hafa 

rannsóknir sýnt fram á að fólk meðtekur betur ef talað orð er haft með myndum í stað 

texta. Landafræði tónlistarinnar er tilraun til þess að setja fram námsefni sem færir 

nemendur sem næst því að fá að reyna og sjá hlutina af eigin raun. Það er gert með 

hljóði, ljósmyndum og myndbútum eða þeim aðferðum sem margmiðlun og 

upplýsingatækni býður upp á. 

 

Lokaorð 
 

Tilgangurinn með Landafræði tónlistarinnar er í samræmi við ákvæði Aðalnámskrár 

grunnskóla þar sem ætlast er til þess að nemendur hlusti á tónlist frá ólíkum 

menningarsamfélögum og tileinki sér þekkingu á því sögulega, félagslega og 

menningarlega samhengi sem fjölbreytt tónlist sprettur úr (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Listgreinar. 1999:61).  Eins og höfundur hef fært rök fyrir þá er tæplega hægt að fjalla 

um tónlist og ekki hvað síst tónlist frá ólíkum menningarsamfélögum í sögulegu, 

félagslegu og menningarlegu samhengi án þess að samþætta tónmennt við aðrar 

námsgreinar eins og samfélagsfræði og upplýsingatækni. Þrátt fyrir að þema 

námsefnisins sé með áherslu á tónlist framandi þjóða þá nýtist námsefnið ekki síður 

við kennslu í samfélagsfræði og upplýsingatækni.  
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Sjálfur hefur höfundur prufukeyrt þetta efni í 4.bekk í tónmennt og svo 8. bekk í 

upplýsingatækni. Í tónmennt gæti námsefnið til dæmis nýst sem kynningarefni á 

framandi tónlist með umræðum eins og áður hefur verið lýst hér í þessari greinargerð. 

Í upplýsingatækni og samfélagsfræði er hægt að leggja meiri áherslu á sjálfstæða 

verkefnavinnu við að afla upplýsinga, meta þær og miðla þeim síðan til annarra með 

fjölbreyttum hætti.  

 

Tónlist hefur fylgt mannkyninu frá örófi alda og er hún ein og sér tjáningarform eða 

tungumál sem flestir geta skilið og því vel til þess fallin að nota sem leið til að 

kynnast ólíkum menningarsamfélögum. Landafræði tónlistarinnar er ekki hvað síst 

ætlað að hafa fjölmenningarlegt gildi og að upplýsa og undirbúa nemendur undir virka 

þátttöku í fjölmenningarlegu samfélagi.  

 

Landafræði tónlistarinnar er tilraun höfundar til að setja fram samþætt námsefni sem 

leggur áherslu á innsæi og skilning nemenda fyrir umfjöllunarefninu. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla kemur fram að það sé mjög nauðsynlegt að tónmenntin sé ekki slitin úr 

tengslum við heildarstarf skólans og að tónmenntarnámsgreinin hafi margþætt tengsl 

við allar greinar því tónlist er samofin flestu því sem menn taka sér fyrir hendur 

(Aðalnámsskrá grunnskóla. Listgreinar. 1999:54). Sagt er að sjón sé sögu ríkari en 

það er von höfundar að upplifun nemenda af Landafræði tónlistarinnar komist sem 

næst þess háttar reynslu. 
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