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Útdráttur 
 
Í þessari ritgerð er fjallað um félagakennslu og samvinnunám í tenglsum við kennslu í 
framandi tónlist í Hafralækjarskóla í Aðaldal. Snemma árið 2003 heimsóttu sex 
norskar stelpur og héldu námskeið fyrir tuttugu og einn nemanda skólans. Stúlkurnar 
spila á hljóðfæri upprunnin í Zimbabwe, marimba og mbira. Athygli hefur vakið hve 
mikill árangur náðist á þessu námskeiði sem aðeins stóð í þrjá daga. Áhugi vaknaði á 
að leita svara við því hvað hefði gert þennan árangur svo góðan sem raun bar vitni. 
 Í ritgerðinni er sögulegt og fræðilegt yfirlit um félagakennslu, þar sem greint 
er frá nokkrum rannsóknum á þessu sviði. Ennfremur er fjallað um eigindlega 
rannsókn, byggða á túlkandi fyrirbærafræði (Interpretative Phenomenological 
Analysis ) sem ætlað var að veita innsýn í reynslu nemenda. Tekin voru hálfopin 
viðtöl við sjö nemendur sem allir eru í sömu marimbasveit. Tilgangur viðtalanna var 
að fá innsýn í upplifun þeirra af því að læra af krökkum á svipuðum aldri og einnig af 
því að kenna síðan öðrum það sem þeir höfðu lært. 
 Við greiningu viðtalanna kom í ljós að nemendurnir höfðu átt þrjá frábæra 
daga þar sem þeir skemmtu sér með norsku stúlkunum samhliða því að læra að spila 
nýja, skemmtilega og spennandi tónlist á framandi hljóðfæri. Nemendurnir voru á 
einu máli um að samskipti milli krakka á svipuðum aldri séu mun nánari og betri en 
milli barna og fullorðinna. Mikill áhugi vaknaði hjá nemendunum á námskeiðinu og 
hafa þeir stofnað eigin marimbasveit og spilað víða og eru orðin þekkt af því. Í 
viðtölunum kom fram að sjálfstraust þeirra hefur aukist og sjálfsmynd styrkst, ekki 
síst vegna aukinnar athygli. 
 Það sem gerði þetta námskeið svona áhrifaríkt að mati nemenda var hvernig 
þessir þættir, áhugahvöt, gott andrúmsloft, góð samskipti og spennandi tónlist voru 
samofnir og sköpuðu réttu aðstæðurnar fyrir góðan árangur. Niðurstöður eru ræddar í 
tengslum við kenningar um félagakennslu. 
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Abstract 

This essay examines the phenomena of peer-tutoring and co-operative learning in the 
teaching of ethnic music in Hafralækjarskóla, Aðaldal, Iceland. Early in 2003, six 
teenage girls from Norway visited the school and held a workshop for 21 of its pupils. 
The girls perform on marimba and mbira - instruments from Zimbabwe. The apparent 
success of this three day workshop has attracted considerable attention and raised 
questions about why it was as effective as it appears to have been. 
 The essay looks at  peer-tutoring from historical and theoretical perspectives 
and reviews several research studies in this area. Moreover this essay reports on a 
qualitative research project based on Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) 
which aimed at gaining insights into pupil perceptions of their participation in this 
project. Semi-structured interviews were taken with seven pupils who all play at 
present in the same marimba band. Interviews attempted to shed light on pupils’ 
personal experience of being taught by pupils of a similar age and then, in turn, 
teaching to others what they themselves had learnt. 
 Analysis reveals that pupils spent three wonderful days enjoying the company 
of these Norwegian girls, besides learning to play new and exciting music on “new” 
musical instruments. Pupils were unanimous in their opinion that communication 
between children of the same age was much closer and better than that between 
children and adults. Pupils who took part in the workshop have formed their own 
marimbabands, performed widely and enjoy some level of fame! It emerged from 
interviews that pupils’ confidence has increased and self-identity strengthened, not 
least because of the attention they had attracted. 
According to the pupils in the study, the workshop was particularly effective because 
factors of motivation, positive atmosphere, good communication and exciting music, 
combined to create ideal learning conditions. The findings of the study are discussed 
in connection with theories of peer-tutoring.  
 


