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Ágrip 

Þetta lokaverkefni fjallar um námsefni í tónmennt fyrir miðstig en það spannar 5. – 7. 

bekk grunnskóla. Námsefni á að stuðla að jákvæðum þroska miðstigsnemanda. Á þessum 

aldri breytist tónlistarsmekkur og áhugasvið þeirra. Þeir fara að hugsa meira um 

tónlistarflytjendurna sjálfa, útlit sitt, eyða meiri tíma með vinum sínum og eru stöðugt að 

reyna skilgreina sjálfa sig. Til þess að geta vakið áhuga miðstigsnemenda í tónmennt þarf 

að tengja þeirra reynslu við námsefnið og reyna að höfða til þeirra áhugasviðs í tónlist. 

Fjallað verður um námsefni í tónmennt útgefið af Námsgagnastofnun með tilliti til 

þroska miðstigsnemenda og einnig út frá Aðalnámskrá grunnskóla frá 2007. 

Við athugun á útgefnu námsefni, kemur í ljós að ýmsa þætti vantar inn í. Það vantar 

námsefni, sem svarar þörfum miðstigsnemenda hvað varðar tónlistaráhuga, 

tónlistarþroska og jákvæðan, félagslegan þroska. Í lok ritgerðarinnar verða settar fram 

hugmyndir að útfærslu á nýju námsefni í tónmennt sem ættu að henta miðstigi.  
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1  Inngangur  

Sérhver kennari notar einhverskonar námsefni við kennslu. Kennarar undirbúa kennsluna 

út frá ákveðnum markmiðum sem stefnt er að. Því er afar mikilvægt að námsefnið sé vel 

samið. Námsefnið verður að hæfa þroska nemandans hverju sinni en jafnframt verður það 

að vera krefjandi svo hann missi ekki áhugann á náminu. Auðleysanlegt námsefni, sem 

krefst lítils af nemandanum eða jafnvel það sem ekki á við þroska hans (t.d. of barnalegt 

eða, of flókið), getur auðveldlega gert hvaða námsgrein sem er leiðinlega og nemandann 

afhuga náminu. Vegna þessa er bráðnauðsynlegt að námsefni uppfylli allar þær kröfur 

sem nemandinn kallar eftir. 

Í þessu lokaverkefni verður námsefni í tónmennt fyrir miðstig skoðað sérstaklega. 

Miðstigið eru nemendur á aldrinum 10 – 12 ára eða í 5. – 7. bekk grunnskóla. Miklar 

breytingar eiga sér stað á þessum aldri. Þessar breytingar eru bæði á líkama og á sál. 

Áhugi nemenda á tónlist eykst og þeir fara meira að hugsa um tónlistarflytjendur sem 

einhverskonar stjörnur sem þau líta upp til. Þeir eyða meiri tíma með vinum sínum en 

fjölskyldu og félagsleg ímynd þeirra fer að skipta þá meira máli en áður.  

Í lok ritgerðarinnar verða settar fram hugmyndir að útfærslu á nýju námsefni í 

tónmennt sem ættu að henta miðstigi.  
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2 Þroski barna á miðstigi grunnskóla 

Til að geta metið það útgefna námsefni sem í boði er, er gott að skoða þroska 

miðstigsnemenda. Hér verður fjallað um tónlistarþroska miðstigsnemenda en með 

tónlistarþroska er átt við hvernig söngur, tónheyrn, hljóðfæraleikur og rytmi þroskast hjá 

börnum á aldrinum 10 – 12 ára. Þetta eru allt mikilvægir þættir, sem snerta 

tónlistarþroskann og eru þjálfaðir með námsefni í tónmennt. Einnig mun sálfræðilegi-  og 

félagslegi þroskinn tengdur við tónlistarþroskann vegna þess að þeir þættir eru hluti af 

tónlistarþroskanum. 

2.1 Söngur 

Söngur hefur lengi verið talinn einfaldasta form tjáningar og eru til margar heimildir um 

söng og tónlist í gegnum aldirnar (Campbell og Scott – Kassner, 2002:2). Svo virðist sem 

manneskjan sé fædd til þess að tala og syngja. Börn byrja að „babbla“ við nokkra mánaða 

aldur og er það talið forstig þess sem síðar kallast tal og svo síðar söngur (Phillips, 

1996:70). Gott sönguppeldi gerir hverjum einstaklingi kleift að verða hinir ágætustu 

söngvarar og gott sönguppeldi er mikilvægur liður í því að börn staðni ekki í söngþroska 

sínum og syngi með talröddinni (Phillips, 1996:3). Við fæðumst með þetta einstaka 

hljóðfæri (röddina) sem við berum með okkur alla ævi og þurfum því að fara vel með það 

svo það endist okkur ævina.  

Raddböndin eru mikilvægasti hluti söngraddarinnar. Því má lýsa þannig að söngröddin 

byggist á þremur hlutum. Þessir þrír hlutar ásamt raddböndunum, eru öndunarfærin og 

hljómrými höfuðs (Flohr, Rutkowski og Trollinger, 2005:79). Við notum lungun til þess að 

anda að okkur lofti sem fær raddböndin til að titra en raddböndin mynda síðan tón, sem 

magnast í hljómrými höfuðsins. Til að útskýra þetta nánar þá þarf að byrja á byrjuninni. Í 

hverjum hálsi er barki en efst í honum er barkakýli. Raddböndin ganga þar inn í frá báðum 

hliðum, en raddböndin eru í raun vöðvaríkar fellingar. Milli raddbandanna er lárétt rifa 

sem nefnist raddglufa. Þegar við öndum að okkur lofti er raddglufan víð þ.e. ekkert hljóð 

myndast. Þegar raddböndin eru færð saman titra þau og hljóð myndast (Örnólfur 

Thorlacius, 2002:155). Því mætti útskýra þetta þannig að þegar við tölum eða syngjum þá 

stríkka raddböndin og hljóð myndast, raddböndin veita loftinu, sem streymir um 
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barkakýlið, mótstöðu. Það sem síðan veldur mismunandi hljómblæ í röddinni er 

hljómstreymi höfuðs. Staða og lega raddbandanna hefur áhrif á tónhæðina, þykk og löng 

raddbönd gefa frá sér djúpa tóna og grönn og stutt raddbönd mynda háa tóna.  

Miðstigsnemendur búa yfir stóru raddsviði, það nær frá G til g‘ og spannar því tvær 

áttundir. Bæði piltar og stúlkur geta sungið innan þessa raddsviðs. Þrátt fyrir svona stórt 

raddsvið finnst þeim ekki þægilegt að syngja út fyrir C til c‘ sem er einungis ein áttund 

(Campbell og Scott – Kassner, 2002:150-151).   

Á þessum aldri er röddin byrjuð að breytast. Vegna líkamlegra breytinga hjá 

miðstigsnemendum verður röddin fyllri, sérstaklega hjá stúlkum (Gooding og Standley, 

2011:39). Röddin verður því ekki eins mjóróma og loftkennd. Hjá piltum byrjar röddin að 

breytast í kringum 10 ára aldurinn (Killian, 1999:364). Hún verður dýpri, allt að einni 

áttund dýpri við lok kynþroska (Killian, 199:357). Í kjölfar þessara breytingageta nemendur 

verið feimnir við að syngja, söngurinn verður því oft veikari og léttari fyrir 

bragðið(Campbell og Scott – Kassner, 2002:151-152).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar í gegnum árin á ástæðum stöðnunar í þroska á 

tónhæð. Þá ber helst að nefna Joanne Rutkowski og Graham F. Welch en þau hafa bæði 

útlistað söngþroska barna í 5 stigum. Piltar eiga frekar í vandræðum með tónhæð og 

flokkast sem „falskir“ söngvarar heldur en stúlkur en fjölda „falskra“ söngvara fækkar þó 

með aldrinum. Ástæður þessarar stöðnunar hafa verið flokkaðar í fjóra flokka:  

 umhverfisáhrif eða skert tónlistarumhverfi 

 líffræðileg áhrif t.d. sjúkdómar, fötlun o.þ.h. 

 sálræn áhrif , lítið sjálfstraust eða lélegt tónminni  

 léleg stjórn á raddböndum vegna lélegs stuðnings m.a. í öndun og erfiðleikar við 

að syngja á efra sviði söngraddarinnar o.þ.h. (Phillips, 1996:32).  

Þessar upplýsingar, þá helst stig númer 1, 3 og 4, koma heim og saman við 

miðstigsnemendur. Vegna þess að þeir eru að ganga í gegnum ýmsar breytingar. Á 

þessum tíma er nemandinn að reyna skilgreina hver hann er og á meðan getur hann 

fundið fyrir litlu sjálfstrausti og því kýs hann að syngja ekki (Wormeli, 2003:10-11). Einnig 

getur þeim fundist söngur vera barnalegur og jafnvel missa nemendur áhugann á því að 

syngja, því þeim er það ekki tamt (Campbell og Scott – Kassner, 2002:152). Til þess að 

sporna við þessu, þarf að efla söng meðal nemenda m.a. með því að nota lög sem þau eru 
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vinsæl, í kennslu (popp, rokk). Jafnvel væri hægt að hafa einskonar „Idol - Stjörnuleit“ milli 

bekkja þar sem nemendur fengju að dæma keppendur ásamt kennaranum. Þannig gætu 

nemendur spreytt sig á að vera dómari en aðrir nemendur fengið virðingu fyrir vel flutt 

atriði. Ólíklegustu nemendur gætu jafnvel slegið í gegn og fundið fyrir einhverskonar 

vinsældum. Þessi þrá fyrir vinsældum tengist því að miðstigsnemendur vilja fá að tjá sig á 

skapandi hátt og fá virðingu fyrir hæfni sína og afrek (Regelski, 2004:34, Wormeli, 

2003:10-11).  

Því þó svo að börn á þessum aldri fái ekki hnitmiðaða söngkennslu, með áherslu á 

söngtækni, þá þarf samt sem áður að hvetja börn til þess að syngja, svo þau festist ekki á 

talraddar stiginu og flokkist þannig síðar meir sem „falskir“ söngvarar (Phillips, 1996:73). 

Ef við æfum ekki þessa vöðva missa þeir eiginleika sína og sinna þá ekki hlutverki sínu rétt 

(Phillips, 1996:72). Enn fremur segir Kenneth H. Phillips að söngur sé lærð hegðun 

(Phillips, 1996:18). Svo án hvatningar og æfingar bæði með kennurum og 

foreldrum/forráðamönnum, missa sum börn af þessari skemmtilegu leið til tjáningar 

(Flohr, Rutkowski og Trollinger, 2005:78).   

2.2 Rytmi 

Hver einstaklingur býr yfir sínum eigin rytma eða hryn og hrynskyn er nokkuð sem 

þroskast með okkur. Göngulag, hlaup, hopp, tal og jafnvel hjartsláttur eru dæmi um rytma 

eða hryn. Fyrsta upplifun hvers einstaklings af rytma er í móðurkviði (Campbell og Scott – 

Kassner, 2002:96). Börn heyra hryn allt í kringum sig og hrynskyn þeirra þroskast án þess 

að þau fái sérstaka þjálfun. Auk þess sem þau ganga í ákveðnum rytma og þar fram eftir 

götunum. Þau heyra tungumál sitt talað allt í kringum sig, allt frá foreldrum til 

fréttaþulanna í sjónvarpinu. Tungumálið býr yfir ótal hrynjanda eftir fjölda atkvæða og 

áherslna. Samkvæmt Carl Orff þá verður þessi hrynkunnátta einnig til með klappi, stappi 

og með því að smella fingrum og slá á lær sér (Campbell og Scott – Kassner, 2002:99). En 

til þess að þau þroski þetta hrynskyn enn frekar þurfa þau þjálfun frá tónmenntakennara 

sem hefur skilning á þroska þeirra (Campbell og Scott – Kassner, 2002:98). Þá er átt við 

þann þroska að geta skrifað niður og lesið hryninn eða taktinn. 

Nemendur á miðstigi hafa á þessum aldri náð valdi á bæði áttundapartsnótum og 

sextándapartsnótum. Þeir geta skrifað og lesið punkteraðar sextándapartsnótur og við lok 

miðstigs hafa þeir náð valdi á tríólum. Í raun væri hægt að segja að þeir hafi þroska til að 
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skoða samsetta takta og flóknari taktboða (Campbell og Scott – Kassner, 2002:98). Þetta 

gerir það að verkum að námsefnið t.d. sönglög geta verið í flóknari rytma. Nemendur á 

miðstigi kjósa hraðari rytma í þeirri tónlist sem þau hlusta á, ólíkt barnalögunum sem áður 

hafa átt hug þeirra (Gooding og Standley, 2011:35). Þetta helst í hendur við breytinguna 

sem verður á tónlistarsmekk þeirra. Á þessum aldri kjósa þau fremur popp - og rokktónlist 

og þar eru rytmarnir oft hraðari og flóknari (Gembris, 2006:143). 

2.3 Tónheyrn 

Við 10 ára aldurinn ná miðstigsnemendur tökum á rödduðum söng (Gooding og Standley, 

2011:36). Nemendur fara að geta sungið í röddum. Þeir eiga auðveldara með að syngja 

eina rödd á meðan næsti nemandi syngur aðra. Þetta er mjög áhugaverð breyting og er 

hægt að tengja þennan þroska við aukna athyglisgetu nemandans. Á þessum árum fjölgar 

mýelínslíðum, sem gerir það að verkum að EEG samhæfing (coherence) verður betri og 

þ.a.l. eykst alpha virknin. Með aukinni alpha virkni eykst athyglin (Lightfoot, Cole og Cole, 

2009:393). Því er hægt að biðja nemendur um að syngja lög sem eru með flóknari 

laglínum og rytma.  

Um svipað leyti (við 10 ára aldur) skynjar nemandinn hvenær laglínan leitar niður á 

heimahljóm (return to tonic) og fer að greina á milli hljóma. Til þess að útskýra þetta 

betur væri hægt að taka sem dæmi, að flest lög enda í ákveðnum hljóm, (heimahljóm) 

sem gefur til kynna að lagið sé búið. Ef lagið endar hinsvegar ekki á þessum heimahljómi 

þá finnst okkur eins og það vanti eitthvað við lagið, hljómurinn gefur það til kynna að það 

sé eitthvað eftir. Til þess að öðlast betri færni í tónheyrn þarf nemandinn að vera virkur 

innan tónlistarinnar (Gooding og Standley, 2011:36).  

2.4 Hljóðfæraleikur 

Miðstigsnemendur þurfa að fá tækifæri til að leika á hljóðfæri og spreyta sig. Með því að 

spila á hljóðfæri fá nemendurnir tækifæri á að skapa og búa til eitthvað nýtt. Þeir geta tjáð 

sig í gegnum tónlistina en þannig eru kennarar að veita þeim tækifæri á að uppgötva 

músíkölsku hliðina sína. Regelski vill meina að með því að leyfa nemendum að leika á 

hljóðfæri, ýti það undir tónlistaráhuga, sem þeir myndu jafnvel ekki annars uppgötva 

(Regelski, 2004:4-5). Hljóðfæraleikurinn eflir því nemendurna og eykur þeim færni. Sú 
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færni eflir sjálfstraust þeirra og hjálpar þeim að skilgreina hver þau eru (Wormeli, 

2003:10-11).   

Sé nemendum leyft að leika saman í hljómsveit eiga þeir félagslegsamskipti við 

bekkjarfélaga sína. Rick Wormeli vill meina að jákvæð félagsleg samskipti við jafningja og 

fullorðna sé eitt atriði af sjö sem miðstigsnemendur verði að fá í sínum þroska og í raun 

þrái þeir að eiga jákvæð félagsleg samskipti við aðra (Wormeli, 2003:10-11). Þessi 

samskipti fást m.a. með því að starfa saman í hljómsveit. Í hljómsveitum þarf að gera 

ákveðnar málamiðlanir og samstarfið þarf að vera gott ef hlutirnir eiga að ganga upp. 

Hver hljómsveitarmeðlimur hefur sínar skyldur og þannig upplifir nemandinn sig hluta af 

ákveðnu samfélagi. Í samfélaginu eru sett skýr mörk um það hvað er leyfilegt og til hvers 

er ætlast af hverjum og einum. Þessi mörk hjálpa til við og stuðla að jákvæðum 

félagslegum þroska miðstigsnemandans (Wormeli, 2003: 10-11). Hljómsveitarmeðlimirnir 

vinna síðan saman að ákveðnu marki og þegar því er náð, jafnvel með tónleikaflutningi, 

finnst þeim eins og þau hafi áorkað einhverju, þeir hafa unnið einhverja sigra (Adderley, 

Kennedy og Berz, 2003:199).   
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3 Áhugasvið innan tónlistar 

Á miðstigsaldrinum eykst áhugi nemenda á popp og rokk tónlist (Gembris, 2006:143). 

Þessi þróun er í takt við það að þeir eyða minni tíma með fjölskyldum sínum og meiri tíma 

með vinum. Í kjölfarið breytist tónlistarneysla þeirra og þessi tónlistaráhugi endurspeglar 

félagsskapinn sem þau eru í. Foreldrar, kennarar, vinir og aðrir ytri þættir, hafa áhrif á það 

sem þeir kjósa helst að hlusta á. Mestu áhrifin koma sennilega frá fjölmiðlum þar sem 

aukin áhugi á tónlistarflytjendunum sjálfum og öðrum stjörnum verður mjög áberandi á 

þessum aldri (Regelski, 2004). Nemendur verða að tónlistarneytendum og á 

miðstigsaldrinum eru þeir að komast inn í þessa svokölluðu unglingamenningu (Regelski, 

2004:4). Miðstigsnemendur fara meira að hugsa um útlitið og ímyndina og því er minni 

áhugi hjá þeim að kynnast framandi tónlist (hér er átt við tónlist sem er þeim framandi og 

þau kjósa síður að hlusta á) (Gembris, 2006:142-144). Það verður því erfiðara að kynna 

þau fyrir framandi tónlist eins og tónlist frá Austurlöndum en áður. 

Miðstigsnemendurnir kjósa síður rólega tónlist eða flókna tónlist ef litið er til 

laglínunnar sem dæmi (Gembris, 2006:146). Þeir nota hinsvegar tónlist sem ákveðna 

músíkþerapíu, þ.e.a.s. þeir hlusta á rólegri tónlist ef þeim er mikið niðri fyrir, taktfasta og 

hraða tónlist ef þeir eru í góðu skapi og þar fram eftir götunum (Gembris, 2006:145). 

Nemendurnir eru að ganga í gegnum miklar hormónabreytingar og geta verið mislynd á 

köflum (Kellough og Kellough, 1999:39). Gleði, hamingja, reiði, er einungis brot af þeim 

tilfinningum sem þarf að túlka og ýta undir með tónlistarhlustun. 

Þó svo að ákveðin tónlist sé ekki á áhugasviði miðstigsnemenda þýðir það ekki 

endilega að þeim mislíki hún (Gembris, 2006:144). Fyrir kennara getur reynst erfitt í 

fyrstu, að kynna nýja tónlist fyrir þessum nemendum. Þó getur það reynst jákvætt að spila 

ákveðna tónlist oftar en einu sinni svo hún verði nemendunum kunnug. Ef ópera er tekin 

sem dæmi, þá er fremur óvenjulegt að hún sé hluti af tónlistarsmekk miðstigsnemanda. 

Hinsvegar, þó hann kjósi að hlusta ekki á óperu, þá getur hlustun á einstaka óperu kallað 

fram viðbrögð. Tónmenntakennarinn ætti því ekki að gefast upp eftir fyrstu tilraun, heldur 

endurtaka spilunina í öðrum tíma. Þannig fara nemendurnir að kannast við verkið og þ.a.l. 

mynda þeir sér skoðun á verkinu og það verður þolanlegra. Þá geta viðhorfin sem fyrir 
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voru neikvæð (gagnvart nýju tónlistinni) orðið jákvæðari. Það sem kennari getur gert til 

þess að kveikja áhuga á nýju tónlistarefni er að fjalla t.d. um tónskáldið sjálft, hvort 

tónskáldið eða tónlist þess hafi haft áhrif á aðra tónlist eða jafnvel sýna upptöku af 

tónleikum. Þannig nær kennarinn að tengja nýja efnið við eitthvað sem þau kannast við 

eða hafa áhuga á (Gembris, 2006:146). Miðstigsnemandinn verður að geta tengt eigin 

reynslu við nýja reynslu eða upplýsingar til þess að allt gangi upp og sé skiljanleg 

(Lightfoot, Cole og Cole, 2009:397). Það verður að vera einhver tilgangur með nýrri 

fræðslu svo hún sé þess virði að halda í og muna eftir. 
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4 Námsefni í tónmennt ætlað miðstigi grunnskóla 

Til þess að athuga námsefni til tónmenntakennslu á miðstigi mun ég fjalla um námsefni 

sem gefið er út af Námsgagnastofnun. Hjá Námsgagnastofnun er helsta námsefnið gefið 

út og er til sölu í gegnum vefsíðuna þeirra. Til þess að fá sem bestu heildarmynd af 

úrvalinu var stuðst við vefsíðu Námsgagnastofnunar www.nams.is.  

Námsgagnastofnun er rekin af íslenska ríkinu, en um markmið og skipulag hennar 

segir í 1. gr. „Markmið laga þessara er að tryggja framboð og fjölbreytileika námsgagna í 

samræmi við þarfir nemenda og skóla“ (Lög um Námsgagnastofnun nr. 71/2007). 

Ennfremur segir í 3. gr. „Hlutverk Námsgagnastofnunar er að leggja til námsgögn í 

samræmi við meginmarkmið náms og kennslu á grunnskólastigi samkvæmt 

grunnskólalögum og Aðalnámskrá“ (Lög um Námsgagnastofnun nr. 71/2007).  

4.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla eru tilgreind áfangamarkmið við lok 7. bekkjar sem markar lok 

miðstigs. Áfangamarkmiðum við lok 7. bekkjar er skipt í þrjá þætti, „frum-, efnis- og 

leikniþættir“, „sögulegt og félagslegt samhengi“ og „tónlistarlegt innsæi“ en þeir eiga allir 

að stuðla að auknu innsæi og dýpri skilning miðstigsnemenda „á hljóðheimi og tónlist í 

fortíð og nútíð“ (Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar, 2007:30). Innan þessara þátta eru 

talin til atriði er snerta hljóðfæri, hreyfingu, lestur & ritun, söng & raddbeitingu. 

Nemendur eiga að geta leikið á skólahljóðfæri, búið til tónverk, skráð sína eigin tónlist, 

leikið tónlist af blaði og sungið fjölbreytt lög, svo dæmi séu nefnd.  

Rétt er að taka fram að sú Aðalnámskrá sem stuðst er við í þessu lokaverkefni verður í 

raun úrelt vorið 2013 með tilkomu nýrrar Aðalnámskrár. Sú nýja verður mun styttri en 

þessi, sem nú er í gildi og ekki eins ítarleg. Einnig verður sú breyting að í nýju 

Aðalnámskránni verða listgreinarnar undir sama hatti og því ekki eins ítarlegaumfjöllun 

um hverja listgrein og hefur verið hingað til. Hér verður engu að síður miðað við 

Aðalnámskrá sem gefin var út árið 2007 og er enn í gildi þar sem ný Aðalnámskrá er 

óútkomin. 

http://www.nams.is/
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4.2 Útgefið námsefni í tónmennt frá Námsgagnastofnun 

Þegar úrval námsefnis ætlað miðstigi í tónmennt, er skoðað á vefsíðu 

Námsgagnastofnunar virðist flóran vera ágæt við fyrstu sýn. Um 35 vöruliðir þ.e. 

kennarabækur, nemendabækur og geisladiskar, fundust við leitina (12. mars 2012). Eftir 

vandlega skoðun og samanburð, kom í ljós að einungis var um tvær kennslubækur og einn 

geisladisk að ræða, sem einvörðungu var selt sem námsefni fyrir miðstig. Þetta eru 

kennslubækurnar Það er gaman að hlusta – Á framandi tónlist, Það er gaman að hlusta – 

Á hermitónlist og svo geisladiskurinn Sígild tónskáld. Þó svo að einhverjar bækur líkt og 

Nýir Skólasöngvar eftir Þórdísi Guðmundsdóttur, séu einungis ætlaðir miðstigi, þá kom sú 

bók og fleiri vöruliðir, jafnframt upp við leit að námsefni fyrir yngsta stig og unglingastig. 

Vegna þessa ákvað ég að ræða við Þóru Marteinsdóttur, starfandi tónmenntakennara og 

fá að vita hvaða námsefni hún notar helst sökum reynslu hennar.  

Þær námsbækur sem Þóra Marteinsdóttir styðst við eru sex talsins. Þóra notar einna 

helst Hljóðspor eftir Pétur Hafþór Jónsson, Nýir Skólasöngvar eftir Þórdísi 

Guðmundsdóttur, Syngjandi Skóli eftir Þórunni Björnsdóttur, Tónmennt 4. hefti, tekið 

saman af starfshópi í námsefnisgerð, ásamt Það er gaman að hlusta bókunum: Á 

framandi tónlist og Á kvikmyndatónlist eftir Soffíu Vagnsdóttur. Að mati Þóru eru það 

bækur sem henta best fyrir miðstig grunnskóla. Nefndi hún einnig að tónlistarvefir væru 

ekki aðgengilegir fyrir hennar kennslu, vegna þess að einungis væri um eina tölvu að ræða 

í hennar kennslustofu. Hún notar því mjög lítið námsefni á veraldarvefnum (Þóra 

Marteinsdóttir munnleg heimild, 13. mars 2012). Hér á eftir verður fjallað um þær 

námsbækur í tónmennt sem samkvæmt Þóru henta helst fyrir miðstig. 

Hljóðspor 

Í námsefni sínu Hljóðspor frá árinu 2007, rekur Pétur Hafþór Jónsson sögu rokksins. Þar 

stiklar höfundur á stóru enda er um auðugan garð að gresja og því mikið efni. Námsefnið 

samanstendur af lesbók, kennarabók og hlustunarefni. Lesbókin er prýdd skemmtilegum 

myndum af ýmsum flytjendum, plötuumslögum og gömlum auglýsingum. Inn á milli eru 

ljósmyndir af nemendum Austurbæjarskóla en Pétur starfar sem tónmenntakennari við 

skólann. Þessar ljósmyndir glæða bókina lífi og gera hana áhugaverðari fyrir vikið.  

Meðfram lesbókinni er kennslubók þar sem höfundur útlistar alls kyns verkefni sem 

hægt er að vinna meðfram lestrinum. Þessi verkefni byggjast á hlustun, verklegum 
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æfingum, skriflegum æfingum og einnig litlum áhugaverðum verkefnum eins og að útfæra 

„terturölt“ (cakewalk) í tengslum við öskudag. Námsefnið er afar fjölbreytt og höfundur 

setur það á köflum í samhengi við sögulega atburði, sem gefur nemendum ákveðna 

tengingu við mannkynssöguna.  

Með lestrinum og verkefnunum miðar höfundur að því að nemendur geti stofnað 

samspilshópa og skyggnst betur í heim tónlistarinnar með því að flytja hana sjálfir. 

Höfundur útskýrir ýmis hugtök, m.a. form og uppbyggingu laga, víxlsöng, gangandi bassa, 

hljóðvegg (wall of sound), og gefur hugmyndir að einföldum trommutakti og cha cha takti 

fyrir kennara. Höfundur gerir sér grein fyrir því að kennarar eru misfærir og því gefur hann 

þeim færi á að prófa sig áfram frá byrjun með því að bjóða upp á einfaldar útsetningar 

sem síðar er hægt að byggja ofan á þegar nemendur og kennari hafa öðlast meiri reynslu. 

Námsefnið er mjög aðgengilegt og skýrt í uppsetningu. Höfundur tínir til  ítarefni til að 

svala þorsta þeirra allra forvitnustu. Þannig gæti kennari nýtt sér ítarefnið og kafað dýpra 

inn í einstaka þætti eins og blús. Margskonar verkefni eru í boði, sem styðjast við 

námsefnið og virðast þau vera skemmtileg og fjölbreytt. Nemendur eru hvattir áfram til 

þess að spila á hljóðfæri og samspilshóparnir ýta undir jákvæð samskipti bekkjarfélaganna 

þar sem þeir vinna saman í hópum. Einnig styðst námsefnið við áfangamarkmið 

Aðalnámskrá grunnskóla um að gera sér grein fyrir félagslegu og sögulegu samhengi 

tónlistarinnar sem hlustað er á hverju sinni. Auk þess sem nemendur eiga að geta leikið, á 

einfaldan hátt, á hljóðfæri undir söng (Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar, 2007:31-33).  

Hinsvegar vantar að geta komið til móts við nemandann. Að mínu mati vantar að gera 

námsefnið aðgengilegra fyrir nemandann sjálfan. Hvergi er minnst á uppástungur um að 

nálgast námsefnið út frá áhugasviði nemandans. Miðstigsnemendur hafa aukin áhuga á 

popp - og rokktónlist og því ætti að vera auðvelt að kenna rokksögu ef tengingin er rétt. 

Ég tel það góða hugmynd að hefja kennslu á því að skoða lag með hljómsveitum eins og 

Muse, en sú hljómsveit er gríðarlega vinsæl um þessar mundir og því hljómsveit sem 

miðstigsnemendur ættu að þekkja. Síðan myndi ég vilja tengja lagið með hljómsveitinni 

við einhvern flokk innan rokksins og rekja uppruna þess flokks. Þannig geta nemendur 

samsvarað sig í námsefninu og það verður einhver tilgangur með því að læra rokksögu.    
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Nýir Skólasöngvar 

Árið 2003 kom námsefnið Nýir Skólasöngvar út en þar hefur höfundurinn Þórdís 

Guðmundsdóttir tekið saman ýmis sönglög ætluð miðstigi. Alls eru 45 sönglög í bókinni, 

allt frá samba til bandarískra dægurlaga. Lögin eru á nokkrum tungumálum og kynna þau 

ólíka tónlistarstíla fyrir nemendum sem og ólíka menningarheima. Lögin eru afar fjölbreytt 

þar sem mismunandi tónlistarstílar eru taldir, til en það er einmitt eitt af 

áfangamarkmiðum Aðalnámskrá grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar, 

2007:32). Bókstafshljómar eru með næstum öllum lögunum sem hjálpar kennurum sem 

kunna einungis að spila eftir bókstafshljómum. 

Höfundur gerir heiðarlega tilraun til þess að blanda saman ólíkum lögum til að höfða 

til miðstigsnemenda. Í námsefninu eru lög eins og Breaking Up is Hard to Do, Söngur Önnu 

(Annie‘s Song), Love Me Tender, Vegbúinn o.fl. Ástæða þess að ég nefni þessi lög er sú að 

þau eru öll dægurlög og eru í námsefninu. Þessi lög ættu að höfða betur til áhugasviðs 

miðstigsnemenda heldur en önnur í bókinni. Hinsvegar er námsefnið frá árinu 2003 og 

yngsta dægurlagið (Vegbúinn með KK) er frá árinu 1992. Þarna hefði verið upplagt að taka 

nýrri lög líkt og …Baby One More Time sem skaut söngkonunni Britney Spears upp á 

stjörnuhimininn árið 1998. Það lag þekkja flestir unglingar og geta sungið með frekar en 

lög sem eru frá árinu 1992 og jafnvel fyrir þann tíma. Skiljanlega þarf að vanda valið 

varðandi texta og lagið þarf að vera einfalt í flutningi. Auk þess þarf að kynna þessi lög 

fyrir nýrri kynslóð en að mínu mati hefði mátt hafa nýlegra lag með í námsefninu. 

Flest lögin eru þægileg í flutningi. Tóntegundirnar eru flestar hverjar þægilegar þar 

sem hæsta nótan er c‘ en í 13 lögum er hæsta nótan d‘. Einungis í einu lagi er hæsta nótan 

e‘ og er það innan raddsvið þessara barna samkvæmt Campbell og Scott - Kassner. Í 12 

lögum var lægsta nótan a og í tveimur lögum var lægsta nótan g. Þessi lög eru því öll innan 

áætlaðs raddsviðs miðstigsnemenda. Hinsvegar eru þau lög, sem fara svo hátt upp eða 

lágt niður, ekki innan þægindaramma nemendanna. Þægindaramminn er sem fyrr segi frá 

C til c‘ (Campbell og Scott - Kassner,2002:150-151).  

Syngjandi Skóli 

Þórunn Björnsdóttir kórstjóri gaf út námsefnið Syngjandi Skóli árið 2004. Þar setti hún 

saman sönglagaheftið Syngjum saman og hljóðsnældu sem fylgdi Ljóðsprotum. Í 

námsefninu eru 44 sígild lög og kvæði sem hafa fylgt öllum börnum frá blautu barnsbeini 
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og hver Íslendingur ætti að kunna. Kennslubókin er skilmerkilega sett upp með nótum að 

lögunum og texta, ásamt bókstafshljómum. Auk þess fylgir geisladiskur með námsefninu 

þar sem börn úr Kársnesskóla syngja. Námsefnið er því afar aðgengilegt og þægilegt í 

notkun.  

Ákveðnir annmarkar eru hinsvegar á námsefninu. Þó að námsefnið sé vissulega 

aðgengilegt og þægilegt í notkun, þá eru tóntegundirnar of háar fyrir barnaraddir eða 

miðstigsraddir. Þegar ég var í vettvangsnámi þá prófaði ég þetta námsefni og fann fljótt 

að þetta hentaði ekki vel. Ég þurfti að lækka tóntegundirnar í flestum lögunum sem ég 

notaði svo þau væru auðveldari í flutning, og þannig náðu nemendurnir að syngja þau. 

Fyrir þá, sem ekki eru góðir í undirleik með söng, þá er hægt að nota geisladiskinn sem 

fylgir en á honum er notuð sama tóntegund og er í bókinni. Því er ekki hægt að tónflytja 

lögin ef geisladiskurinn er notaður. 

Ef lagavalið er skoðað með áhuga miðstigsnemenda í huga sést að það er lítið úrval af 

lögum sem tilheyra þeirra áhugasviði. Eins og áður hefur komið fram, breytist 

tónlistaráhugi nemenda á þessum aldri. Meginmarkmiðið með lagavalinu í þessu 

námsefni var að viðhalda kunnáttunni á þessum gömlu og góðu lögum sem allir ættu að 

kunna. Því er sennilega ekki pláss fyrir nýleg popplög. Það sem kennarinn þyrfti þá að gera 

væri að finna snjalla tengingu á milli laganna og nemendanna. Sú tenging gæti verið að 

finna myndband á www.youtube.com þar sem einhver þekktur einstaklingur syngur 

eitthvað af þessum lögum. Jafnvel segja þeim frá þjóðsögunni um Fjalla – Eyvind og Höllu 

sem fylgir Sofðu, unga ástin mín þar sem Halla neyðist til þess að fleygja barni þeirra í foss 

til þess að forðast að hún verði fönguð. Með því að heyra söguna um tilurð lagsins, þá 

uppgötva nemendurnir að lagið varð til af einhverri ástæðu og sagan væri raunveruleg. 

Það er eitt af því sem þessir nemendur þurfa, raunveruleg viðfangsefni sem eiga stoð í 

raunveruleikanum (Lightfoot, Cole og Cole, 2009:407).   

Tónmennt 4. hefti 

Tónmennt 4. hefti kom út árið 1976. Námsefnið samanstendur af kennslubók, vinnubók 

og hlustunarefni (180 mínútur). Í námsefninu eru nokkur tónskáld kynnt bæði íslensk og 

erlend auk þess sem dæmi eru gefin um rímur og fjallað er um tónlist í ásatrú og 

goðafræði. Teiknaðar myndir eru í kennslubókinni, af hljóðfærum og eru hljóðbrot með 

hverju hljóðfæri á geisladisk. Námsefnið er afar vandað og þarna eru miklar upplýsingar 

http://www.youtube.com/
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komnar saman á einum stað, jafnvel of mikið fyrir eina kennslubók enda er bókin afar 

þykk og vegleg.  

Þar sem námsefnið var gefið út árið 1976 er uppsetningin gamaldags. Kennslubókin er 

vélrituð og því er uppsetningin á henni ekki eins þægileg og aðgengileg og hún gæti verið. 

Í bókinni er mikið af upplýsingum og svo virðist sem farið sé úr einu yfir í annað einungis 

til þess að koma því fyrir í kennslubókinni. Útlit textans gæti gert það að verkum að hann 

yrði óþægilegur börnum í lestri. Í textanum er einungis eitt línubil í stað eins og hálfs og 

gæti ég trúað að lesning textans yrði lesblindum erfið. Einnig mætti uppsetningin vera 

með ljósmyndum af hljóðfærunum sem fjallað er um í stað teiknaðra mynda. Nemendur 

fengju þá að sjá ljósmynd í lit í stað svarthvítrar teikningar.  

Námsefnið gerir ekki tilraun til þess að mæta nemendum þar sem þau eru stödd eða 

með áhugasvið þeirra í huga og á það enn frekar við nú en þegar efnið var gefið út. Mikið 

vatn hefur runnið til sjávar í kennslufræðum síðan efnið kom út og margar góðar og 

fjölbreyttar kennsluaðferðir hafa komið til sögunnar síðan þá. Ingvar Sigurgeirsson fjallar 

um kennsluaðferðir í bók sinni Litróf Kennsluaðferðanna og segir þar ennfremur að á 

undanförnum árum hafi margir kennslufræðingar og námssálfræðingar verið að skoða 

kennsluaðferðir og þróað nýjar hugmyndir í tengslum við þær (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999:161). Námsefnið gefur kennurum ekki hugmyndir að útfærslum í kennslu. Vinnubók 

fylgir með og í henni eru skrifleg verkefni og einhver verkleg verkefni. 

Árið 1983 var Tónmennt 4. hefti gefin út á ný með breytingum og er það sú bók sem 

kennd er í dag. Á næsta ári verða því komin 30 ár frá þeirri útgáfu. Því teldi ég það upplagt 

tilefni að taka námsefnið í yfirhalningu og gefa hana út í nútímalegri uppsetningu ásamt 

því að laga innihald hennar svo það eigi frekar við miðstigsnemendur. Hugsanlega yrði 

betra að minnka innihald kennslubókarinnar og gefa það frekar út í fleiri hlutum. Þannig 

yrði hver kennslubók afmarkaðari og þægilegri. 

Það er gaman að hlusta: Á kvikmyndatónlist 

Námsefnið kom út árið 1997 og er í bókaflokknum Það er gaman að hlusta. Bókinni er 

ætlað að vekja athygli á tónlist sem hefur áhrif á sköpunargáfu barna. Í inngangi 

kennarabókarinnar segir að kennari í samvinnu við nemendur reyni að komast að því 

hvers konar tónlist sé kvikmyndatónlist. Í bókinni er eingöngu notuð tónlist sem er án 

orða. Nemendur íhuga hvaða hlutverki tónlistin gegni í kvikmyndum, hvaða tilfinningar 
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koma upp, einnig búa þeir sjálfir til tónlist við kvikmynd og kynnast nokkrum tónskáldum 

sem hafa samið fyrir kvikmyndir. Námsefnið samanstendur af nemendabók, 

kennsluleiðbeiningum, geisladisk og myndbandi. 

Kennsluleiðbeiningarnar eru afar skýrt uppsettar. Með hverju verkefni í bókinni setur 

höfundur fram markmið verkefnisins, hvað eigi að gerast, hversu langan tíma verkefnið 

tekur, hvað þurfi við verkefnið, hvernig undirbúningi kennara skuli háttað, hvernig eigi að 

leggja verkefnið fyrir, hver niðurstaðan eigi að vera og námsmat. Kennsluleiðbeiningarnar 

eru því afar góðar og hentugar. Þær hjálpa óreyndum kennara að feta sig áfram og því er 

einfalt fyrir hvaða kennara sem er að nota námsefnið. Svona upplýsingar hjálpa kennurum 

einnig að skipuleggja kennsluna sína fram í tímann. Hinsvegar væri hægt að setja 

spurningarmerki við leiðbeiningarnar. Fyrir einhverja gætu þær virst heftandi á þann hátt 

að búið sé að niðurnjörva kennsluferlið við hvert verkefni. Auðvitað þarf ekki að fara eftir 

þessum kennsluleiðbeiningum heldur er hægt að búa til sínar eigin. 

Nemendabókin er skrifuð í þeim stíl að höfundur talar beint við nemendur og segir 

þeim frá sögu kvikmyndatónlistar. Nemendur eru hvattir til þess að hugsa um hvernig 

kvikmyndir væru án tónlistar og þannig finna út hvað það er sem tónlistin gerir fyrir 

kvikmyndir. Aðalnámskrá grunnskóla segir að nemendur eigi við lok miðstigs að „geta 

heyrt og greint frum- og efnisþætti í mismunandi hljóðfæratónlist“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla – listgreinar, 2997:33). Tónlistin í þessu námsefni er öll án söngs og því reynir á 

hlustun nemenda. Kvikmyndir eru síðan raunverulegar fyrir nemendum og eitthvað sem 

þau þekkja. Námsefnið verður því raunverulegt og hefur þýðingu fyrir nemendum. 

Við lok námsefnisins gefst nemendum færi á að útbúa sína eigin stuttmynd. Þetta 

verkefni svarar öllu því sem miðstigsnemandinn þráir. Þarna fær hann tækifæri á að skapa 

og búa til eitthvað nýtt. Hann fær að semja og leika tónlist undir stuttmynd sína og taka 

stuttmyndina upp. Nemandinn ber ábyrgð á sínu hlutverki og tekur virkan þátt í 

hópastarfi. Við lokin á upptökum og klippingu á stuttmyndinni er hópurinn ánægður með 

vel unnin störf og að hafa afrekað það að búa til heila stuttmynd upp á eigin spýtur. Alls 

kyns hópavinna felur í sér að nemendur finna að þeir eru hluti af heild og þeir skipta máli. 

Nemendur fá að móta sig og læra betur inn á sjálfa sig og vinnubrögð. Samkvæmt Rick 

Wormeli er hópavinna eins og þessi því dæmi um jákvæð, félagsleg samskipti eins og þau 

gerast best (Wormeli, 2003:10-11). 
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Það er gaman að hlusta: Á framandi tónlist 

Þetta námsefni kom út árið 2001 og er þriðja bókin í bókaflokknum Það er gaman að 

hlusta. Bókin kynnir tónlist þriggja ólíkra menningarsvæða, indíána Norður – Ameríku, 

nokkur SA – Asíulönd og Austur – Afríku. Ólík sönglög sem eru flest mjög einföld og hægt 

er að kenna á stuttum tíma. Námsefnið miðar að því að nemendur læri þessi sönglög og 

að þau fái að kynnast þessum menningarheimum. Áhersla er lögð á hlustun en þó eru 

verkefni í bókinni sem krefjast þess að nemendur leiki á hljóðfæri og jafnvel búi til tónverk 

með líkamanum. Námsefnið samanstendur af nemendabók, kennsluleiðbeiningum og 

geisladiski. Námsefnið styðst við áfangamarkmið Aðalnámskrár grunnskóla, um að 

nemendur fái innsýn inn í sönglög frá mismunandi menningarsvæðum (Aðalnámskrá 

grunnskóla – listgreinar, 2007:32). 

Námsefnið gefur yfirborðskynningu á þessum ólíku menningarheimum. Það væri 

ógjörningur að fjalla um alla tónlist sem er miðstigsnemendum framandi, í einni 

kennslubók. Höfundur hefur því ákveðið að þrjú ólík svæði, indíána Norður – Ameríku, 

nokkur SA – Asíulönd og Austur – Afríku. Að mínu mati hefði höfundur mátt fjalla ögn 

ítarlegra um hvert svæði fyrir sig. Kennslubókin er afar þunn og fær nemandinn 

yfirborðskynningu á efninu.   

Námsefnið býður upp á möguleika á samþættingu. Hægt væri að bæta 

samfélagsfræði þarna inn í og landafræði og útkoman yrði áhugaverð. Með þess konar 

samþættingu yrði námsefnið raunverulegra í augum miðstigsnemenda því það yrði tengt 

við landafræði og samfélagsfræði. Samkvæmt Piaget eru miðstigsnemendur staddir á stigi 

hlutbundinna aðgerða (concrete operational). Með því er átt við að nemendur fara geta 

hugsað um hluti frá fleiri en einu sjónarhorni. Aðgerðir (mental operations) eru 

framkvæmdar í huganum en þær eru þó enn hlutbundnar (concrete operations) og þurfa 

því að snúast um raunverulega hluti (Lightfoot, Cole og Cole, 2009:397). Því tel ég að þessi 

samþætting myndi höfða til miðstigsnemenda. 

Samantekt 

Í námsefninu hér að ofan er lítið verið að tengja efni við áhugasvið miðstigsnemenda, fyrir 

utan námsefnið um kvikmyndatónlist. Lagaúrvalið í söngnámsefnunum er afar fjölbreytt 

og skemmtilegt en það vantar að nota nýlegri dægurlög til þess að höfða til áhugasviðs 
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miðstigsnemendanna. Einnig þarf að athuga að tóntegundirnar séu innan þægindaramma 

miðstigsnemenda. Ekki er mikið um rödduð lög en miðstigsnemendur eru færir um slíkt. 

Ég væri til í að sjá námsefni sem snýr meira að því að skapa og búa til. Aðalnámskrá 

grunnskóla segir að miðstigsnemendur eigi að geta búið til hljóð – og tónverk með 

skólahljóðfærum (Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar, 2007:31). Auk þess vilja 

miðstigsnemendur fá tækifæri á að tjá sig á skapandi hátt (Wormeli, 2003:10-11). Með 

námefni sem stuðlar að hljóðfæraleik og sköpun er verið að slá tvær flugur í einu höggi.  

Það vantar námsefni sem stuðlar að hreyfingu nemenda. Hreyfing á ekki einungis að 

vera innan veggja íþróttahússins. Til að uppfylla markmið Aðalnámskrár grunnskóla um 

dansa vantar námsefni um þjóðdansa frá Íslandi og öðrum löndum. Hreyfing er góð og eitt 

af þessum sjö atriðum sem Wormeli segir að miðstigsnemendur þrá (Wormeli, 2003:10-

11). Með dansnámsefni væri einnig verið að efla samveru nemenda og hópavinnu því 

margir af þessum þjóðdönsum byggja á því að fólk dansar saman í einum hring.   

Betri og fjölbreyttari umfjöllun vantar um tónskáld og þeirra verk. Þá má heldur ekki 

gleyma yngri tónskáldum og konum. Í því námsefni sem fjallað var um tónskáld, var ekki 

fjallað um yngri tónskáld og kvenkyns tónskáld. Því þyrfti að bæta slíku námsefni við til að 

uppfylla markmið Aðalnámskrá grunnskóla á umfjöllun um tónskáld (Aðalnámskrá 

grunnskóla – listgreinar, 2007:32). Ef um yngri tónskáld væri að ræða myndu nemendur 

jafnvel kannast betur við þeirra verk og því opnari fyrir þeirri umfjöllun. 

4.3 Tillögur að námsefni í tónmennt fyrir miðstig 

Eftir að hafa tekið saman og skoðað námsefnið, sem í boði er fyrir miðstig í tónmennt, er 

greinilegt að það vantar enn námsefni til þess að koma til móts við miðstigsnemendur og 

áfangamarkmið Aðalnámskrá grunnskóla. Fyrir 2005 var mikil áhersla lögð á útgáfu á 

námsefni fyrir yngsta stig og gæti það skýrt þetta „gat“ sem hefur myndast. Námsefnið 

sem skoðað var hér að ofan var gefið út á árunum 1997 – 2007 (fyrir utan Tónmennt 4. 

hefti sem kom fyrst út 1976) en einungis er umfjöllun um sex kennslubækur í þessu 

lokaverkefni. Fjöldi kennslubóka er svo sannarlega ekki mikill en ágætt efni hefur verið 

gefið út sem hvert um sig reynir að uppfylla markmið Aðalnámskrár grunnskóla. Hver gæti 

þá ástæða þessa skorts verið? Í rannsókn Helgu Rutar Guðmundsdóttur er fjallað um 

afstöðu foreldra barna í grunnskóla til tónmenntakennslu. Þar kemur fram að flestum 

þótti mikilvægt að tónmennt væri kennd í leikskóla og svo á yngsta stigi grunnskóla en 
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stuðningsmönnum tónmenntakennslu fækkaði þegar spurt var um miðstig og unglingastig 

(Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008:73). Það gæti verið að þessi skoðun sé einnig almenn 

meðal kennara og þessi afstaða því verið hluti af ástæðu þessa námsefnisskorts fyrir 

miðstig grunnskóla.  

Í viðtali mínu við Þóru Marteinsdóttur tónmenntakennara kom fram að hún er með 

sitt eigið námsefni í smíðum en það sé eingöngu ætlað til einkanota. Ef Þóra notar 

heimatilbúið námsefni þá mætti ætla að fleiri kennarar gerðu það líka. Helga Rut 

Guðmundsdóttir nefnir þetta einnig í grein sinni sem hugsanlega ástæðu þessa skorts á 

námsefni, kennarar væru að vinna með eigið námsefni og því væri álit þeirra að ekki væri 

brýn þörf á nýju námsefni(Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008:73). Því gæti það verið einn 

hluti af þessum námsefnisskorti eða réttara sagt þessu „gapi“ á framboði námsefnis. Þeir 

kennarar sem nota sitt eigið efni sjá jafnvel ekki tilganginn í að gefa sitt efni út, því það er 

tímafrekt og kostar peninga (Þóra Marteinsdóttir munnleg heimild, 13. mars 2012). 

Til þess að fylla upp í þetta „gap“ hef ég sett upp nokkrar tillögur að námsefni fyrir 

miðstig. Þessar hugmyndir hef ég að einhverju leyti unnið í samstarfi við Þóru 

Marteinsdóttur tónmenntakennara. Markmiðið með þessum tillögum er fyrst og fremst 

að höfða sem mest til nemendanna sjálfa með því að nota popptónlist sem tengingu, 

einnig hafði ég áfangamarkmið Aðalnámskrá grunnskóla að leiðarljósi. Nánari hugmyndir 

að útfærslu má sjá í næsta kafla en tillögurnar eru eftirfarandi 

 námsefni um popptónlist 

 námsefni í tónfræði um afmörkuð hugtök 

 námsefni í hlustun 

 námsefni um tónskáld, bæði íslensk og erlend 

 námsefni um þjóðararfinn okkar Íslendinga 

 námsefni um Sinfóníuhljómsveit Íslands 

 námsefni um skólahljóðfærin 

 námsefni um dansa 

 samþætt námsefni: tónmennt og leiklist 

 atburðastjórnun 
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5 Hugmyndir að útfærslu námsefnis í tónmennt fyrir miðstig 

Hér fyrir neðan eru hugmyndir að útfærslu námsefnis, sem ættu að fylla að einhverju leyti 

upp í þetta gat sem virðist vera á námsframboði. Þessar tillögur eru bæði með 

áfangamarkmið Aðalnámskrár grunnskóla í huga en fyrst og fremst leitast ég við að tengja 

tónlistaráhuga nemendanna við útfærslurnar og félagslegar þarfir þeirra. Til þess að skapa 

áhugaverða tengingu ákvað ég að nota framlag Íslands til Eurovision keppninnar í ár, 

Mundu eftir mér eða Never Forget eftir tónskáldið og fiðluleikarann Gretu Salóme 

Stefánsdóttur. Lagið valdi ég vegna þess að það hefur marga kosti í kennslu en einnig er 

það nýtt og því ofarlega í huga margra. Með því að nota þetta eina lag mun ég sýna fram á 

að eitt lítið lag getur hjálpað nemendum að stækka sjóndeildarhring sinn hvað varðar 

tónlist.  

Poppnámsefni 

Verklegt námsefni sem byggist á lagasmíðum. Flest popplög eru einföld og það er hægt að 

semja mjög fín lög með einungis þremur hljómum. Í námsefninu væri farið í form og 

textagerð en einnig hvernig væri hægt að semja flotta og grípandi laglínu. Til þess að 

hjálpa nemendum við lagasmíðar yrði í boði grunnkennsla á hin svokölluðu 

bílskúrshljóðfæri (gítar, bassi, trommur og hljómborð). Eitt af lokaverkefnunum væri þá að 

stofna hljómsveit og að hver hljómsveit ætti að semja a.m.k. eitt lag. Í lokin myndu 

nemendur halda tónleika þar sem afraksturinn yrði fluttur. Með námsefninu væri færni 

nemenda í hljóðfæraleik efld en einnig fengju þeir tækifæri til að vinna saman í hópum og 

efla jákvæð félagsleg samskipti. 

Námsefni í tónfræði um afmörkuð hugtök  

Aðalnámskrá grunnskóla er skýr varðandi áfangamarkmiðin við lok 7. bekkjar, nemendur 

eiga að „geta leikið einfalda tónlist af blaði“ (Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar, 

2007:31). Þar sem nemendur mæta einu sinni í viku þá er ekki hægt að kenna þetta allt 

saman á einu bretti. Þá væri hægt að útbúa litlar bækur um afmarkaða þætti 

tónfræðinnar t.d. styrkleikamerki. Með námsefninu væru þá verkefni sem fælust í hlustun 

og skriflegum verkefnum. Hægt væri að vinna með lag Gretu Salóme þar sem nemendur 

ættu að setja inn viðeigandi styrkleikamerki á rétta staði o.s.frv. Þannig tel ég að 
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nemendur væru virkari í hlustun og gjörðum þar sem þeir þekkja lagið. Þessar litlu 

námsbækur gætu þess vegna fylgt nemandanum svo hann hefði færi á að rifja upp og æfa 

sig heima í tónfræði. 

Í kennarabókinni væri matslisti þar sem kennari gæti hakað við einstaka atriði sem 

nemendur hafa lært. Þessi listi myndi auðvelda námsmat til muna. Á listanum væru atriði 

sem sneru að því hvort nemandi væri búinn að ná tökum á sextándapartsnótum, lestri 

þeirra og ritunar, hvort nemandi kynni ákveðin styrkleikamerki og væri fær um að túlka 

ákveðið lag með notkun merkjanna og fleira í þá átt. Listinn væri þá unnin með markmið 

Aðalnámskrár í huga en nauðsynlegt væri að tengja námsefnið við þroska nemenda. 

Að mínu mati er nauðsynlegt að nemendur fái einhverja tilsögn í því að skrá lögin sín 

niður á blað. Það þarf ekki afbragðskunnáttu í tónfræði til þess að semja lag og heldur ekki 

til þess að skrásetja það. Miðstigsnemendur sjá tilganginn í því að kunna að skrifa niður 

lög og lesa hljóma eða styrkleikabreytingar af blaði (Regelski, 2004:3). Þetta er þar með 

orðið að verkefni, sem hefur tilgang. Ég tel að nemendur eigi að kunna helstu hljómana, 

styrkleikamerki og taktboða til þess að geta skráð niður lögin sín. Það hjálpar þeim að 

muna hvernig lagið hljómar, það gæti hæglega gleymst. Einnig hjálpar það öðrum að sjá 

hvernig lagið á að vera.  

Hlustun  

Til að kynna ný hljóðfæri fyrir nemendum er gott að nota hlustunarefni. Þannig reynir á 

hlustun og einbeitingu. Ákveðin tónverk, jafnvel frá ákveðnum tímabilum væru tekin 

saman í eina bók og með hlustunardæmunum fylgdu verkefni. Verkin gætu verið af 

mismunandi toga, allt frá popptónlist til verka eftir klassísk tónskáld. Verkefnin sem fylgdu 

með gætu bæði verið skrifleg og verkleg þar sem nemendur ættu að skrifa upp ákveðin 

tónverk með grafískri nótnaskrift, merkja við styrkleikabreytingar (forte, piano o.s.frv.), 

telja upp hljóðfærin sem þau heyra, útbúa dans til að túlka verkið og þar fram eftir 

götunum. Markmiðin með þessu námsefni væru fjölþætt. Fyrir það fyrsta væri verið að 

uppfylla markmið Aðalnámskrá grunnskóla með því að kynna nemendum mismunandi 

hljóðfæraflokka og hugtök innan tónfræðinnar (styrkleikabreytingar, mismunandi 

spilamáti ofl.) (Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar, 2007:31-32). Í öðru lagi fengju þau að 

upplifa tónfræði á skemmtilegan hátt m.a. í gegnum grafísku nótnaskriftina og dansinn. 
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Hér gæti kennarinn notað lag Gretu Salóme sem útgangspunkt. Nemendur ættu þá að 

kryfja lagið, skoða hlutverk fiðlunnar og skrá niður styrkleikabreytingarnar. Til þess að fá 

tilfinningu fyrir styrkleikamerkingunum gætu nemendur dansað með laginu. Stærri 

hreyfingar eftir því sem meiri kraftur færist í lagið og þar fram eftir götunum. Þannig er 

hægt að bæta hreyfingu inn í verkefnið. 

Tónskáld 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eiga nemendur að kunna skil á völdum íslenskum og 

erlendum tónskáldum og tónverkum þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar, 

2007:32). Í námsefninu Tónmennt 1. hefti og Tónmennt 3. hefti er fjallað um tónskáldin 

Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach og Pál Ísólfsson. Kynningin á 

tónskáldunum sjálfum er stutt og einungis er nefnt eitt sönglag eftir hvern höfund. Báðar 

kennslubækurnar eru ætlaðar nemendum yngsta stigs og eru lögin því varla við hæfi 

miðstigsbarna. Þau eru hreinlega of barnaleg. Fleiri tónskáld eru nefnd til viðbótar í 

Tónmennt 4. hefti líkt og Sr. Bjarni Þorsteinsson, Sigvaldi Kaldalóns, Jón Ásgeirsson og 

Zoltán Kodály. Þar fær hvert tónskáld lengri kynningu en í hinum tveimur 

kennslubókunum enda er þessi kennslubók ætluð eldri nemendum. Hinsvegar vantar 

þarna inn í marga meistara. Má þar nefna Jón Leifs, Jórunni Viðar, Antonio Vivaldi ofl. til 

þess að geta uppfyllt áfangamarkmið Aðalnámskrá grunnskóla. Því væri kjörið að útbúa 

námsefni, sem fjallar um öll þessi helstu tónskáld, bæði íslensk og erlend og þeirra 

frægustu verk. Með námsefninu gæti fylgt hlustunarefni og verkefnabók, sem væri með 

verkleg verkefni eins og að semja dans, spila undir ákveðnum verkum á skólahljóðfæri, 

formgreiningar og þess háttar verkefni. 

Nauðsynlegt er að útskýra vel hvað það sé að vera tónskáld. Í augum margra er 

tónskáld iðulega karlmaður, sem væri orðinn í 200 ára væri hann enn lifandi. Það að vera 

tónskáld á ekki einungis við Mozart og Bach. Sem dæmi má nefna að Greta Salóme telst 

tónskáld, hún skáldar tóna saman í eina heild. Ísland hefur alið af sér mörg tónskáld og 

það þarf að kynna nemendum hver þessi tónskáld eru. Þannig myndi þetta námsefni 

einnig fjalla um ung tónskáld sem væru enn á lífi. 
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Þjóðararfurinn 

Í námsefninu Tónmennt 4. hefti er ágætlega fjallað um íslensk tónskáld og í 

hlustunarefninu er hægt að heyra rímur. Að mínu mati mætti gera rímum hærra undir 

höfði með því að kynna betur rímnaformið fyrir nemendum. Rímurnar hafa borist mann 

fram af manni og hafa margar þeirra verið varðveittar í skjölum, bókum eins og 

Silfurplötur Iðunnar og á upptökum. Það má ekki gleyma gömlum siðum og venjum og því 

ætti að kenna ætti rímur í grunnskóla. 

Einnig vantar umfjöllun um íslensku hljóðfærin eins og langspil og íslenskar fiðlur. 

Rósa Þorsteinsdóttir rannsóknarlektor hefur rannsakað sögu hljóðfæra á Íslandi en það 

yrði áhugavert að geta safnað þeim upplýsingum í lítið námsefni. Í  námsefninu væru 

ljósmyndir af íslenskum hljóðfærum og hljóðdæmi á geisladiski. Námsefnið samanstæði af 

upplýsingum og hugmyndabanka eða verkefnum sem gætu auðveldað kennurum að vinna 

með þjóðararfinn okkar. 

Markmiðin væru þá að kynna nemendum fyrir þjóðararfinum okkar sem felst ekki 

einungis í þjóðlögum heldur einnig rímum og hljóðfærum. Ég sæi fyrir mér að kennari 

fengi jafnvel Spilmenn Ríkínís í heimsókn eða jafnvel að ferð yrði farin á Þjóðminjasafn 

Íslands eða nálæg byggðasöfn. Nemendur kynntust hljóðfærasögu landsins sem forfeður 

þeirra höfðu skapað og mótað. Jafnframt væru nemendur kynntir fyrir íslenskri 

hljóðfæratónlist og sögu hennar eins og Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um 

(Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar, 2007:32). 

Sinfóníuhljómsveit Íslands  

Það vantar heildstætt námsefni um Sinfóníuhljómsveit Íslands. Í þessu námsefni kæmi 

fram hvaða hljóðfæri skipa hljómsveitina (með ljósmyndum) og hvernig þau hljóma. 

Útskýrt væri hvernig svona stór hljómsveit virkar, hvaða hlutverkum hver og einn gegnir, 

þar með talinn stjórnandinn. Nemendur gætu þannig skyggnst í heim sinfóníuhljómsveita. 

Með námsefninu fylgdi þá geisladiskur með hljóðbrotum og jafnvel DVD mynddiskur, með 

upptökum af tónleikum hljómsveitarinnar. Með því að sýna tónleikaupptökur væri að 

einhverju leyti höfðað til þarfa miðstigsnemenda til stjörnudýrkunar (Gembris, 2006:146). 

Í leiðinni væri áhugi einhvers á sinfóníuhljómsveitum vakinn.  

Þetta námsefni svaraði þeim áfangamarkmiðum Aðalnámskrár að nemendur þekki 

helstu hljóðfærin og hljóðfæraflokkana sem þau tilheyra. Þessi þekking byggist á því að 
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þekkja hljóðfærin í sjón og einnig eftir heyrn (Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar, 

2007:32). Að auki er tónleikadagskrá Sinfóníuhljómsveitar Íslands afar fjölbreytt og því er 

verið að kynna nýja tónlist af mismunandi toga fyrir nemendum. 

Skólahljóðfærin 

Námsefni sem fjallar eingöngu um skólahljóðfærin, með ljósmyndum og tóndæmum væri 

handhægt fyrir kennara. Þá yrði fjallað um hvernig hægt væri að útsetja lag á einfaldan 

hátt, hvernig hægt væri að nota þrástef sem einfaldan undirleik, unnið væri með rytma, 

jafnvel eitt lag t.d. Never Forget eða Mundu eftir mér eftir Gretu Salóme. Þarna væru 

komin saman alls kyns skólahljóðfæri, sem væru sameinuð í eina hljómsveit. Í námsefninu 

væru dæmi um einfalda takta sem hægt væri að byggja ofan á eftir því sem meiri reynsla 

næst í hópnum.  

Þetta námsefni sameinaði þá í eina heild bæði upplýsingar um hljóðfærin, 

hlustunardæmi og verkleg verkefni. Markmiðið með námsefninu væri að uppfylla kröfur 

Aðalnámskrá um áfangamarkmið við lok 7. bekkjar. Þar segir að nemendur eigi að geta 

leikið á helstu skólahljóðfærin auk þess sem þau eigi að geta notað skólahljóðfæri til þess 

að búa til hljóð – og tónverk (Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar, 2007:31). Þess má 

geta að í rannsókn frá árinu 2008 kom fram að 87% grunnskólar landsins búa yfir 

skólahljóðfærum (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008:70).   

Námsefnið uppfyllti margar af félagslegum þörfum miðstigsnemandans. Nemendur 

fengju bæði að fá að tjá sig á skapandi hátt og vinna í hópum með öðrum. Þannig væru 

þeir að uppfylla þessi jákvæðu, félagslegu tengsl sem þeir þurfa á að halda (Wormeli, 

2003:10-11). Nemendur væru að vinna saman að ákveðnu verkefni sem byggt væri á 

ákveðnum ramma, sem kennarinn sæi um að útfæra. Hvort sem lagasmíðar kæmu út úr 

þessari vinnu eða vinna með fyrirfram ákveðið lag, skipti ekki máli, því nemendurnir 

fengju að vinna saman að því að skapa tónlist. 

Dansar 

Eitthvað hefur verið skrifað um dans á Íslandi sem og dans í öðrum löndum. Sigríður Þóra 

Valgeirsdóttir (1919 – 2011) gaf út bók árið 2010 sem bar heitið Íslenskir söngdansar í 

þúsund ár. Þessir gömlu vikivakar og fleiri dansar hafa verið skoðaðir en að mínu mati 

vantar að kenna börnunum þessa dansa. Aðalnámskrá grunnskóla nefnir að við lok 7. 

bekkjar eigi nemendur að „hafa fengið innsýn inn í þjóðdansa“ og því væri kjörið að setja 
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saman námsefni sem samanstæði að einföldum þjóðdönsum víðs vegar að úr heiminum 

(Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar, 2007:32). Námsefnið gæti samanstaðið af DVD 

mynddisk auk þess sem skriflegt námsefni fylgdi með. Í skriflega námsefninu væri 

fróðleikur um uppruna þessara dansa í einföldu máli og við hvaða tækifæri þeir eru/voru 

gjarnan dansaðir. Þá ættu kennarar þess kost á að geta tengt dansinn við önnur fræði, 

sem nemendur nema líkt og samfélagsfræði og íslensku, þar sem dansinn myndi fá 

ákveðið samhengi í gegnum mannkynssöguna. Þá gæti kennarinn nýtt sér DVD 

mynddiskinn til þess að læra dansana og í kennarabókinni væru sporin einnig skráð niður. 

Ákveðin markmið væru með hverjum og einum dansi og gæti kennarinn jafnvel notast við 

gátlista sem myndi þá auðvelda námsmat.   

Til þess að gera námsefnið meira spennandi væri hægt að kenna gamla poppdansa. 

Reglulega koma „tískudansar“ sem eru einfaldir og allir geta lært. Dansar eins og 

„Macarena“ ofl. skjóta reglulega upp kollinum og rennur hálfgert æði á fólk. Skemmtileg 

tenging við dægurlagatónlistina væri að kenna þessa dansa. Sporin eru oftast nær einföld 

og skemmtileg og nemendur fengju þar ágæta hreyfingu. Þar að auki gætu nemendur 

samið sinn eigin dans við lag sem væri vinsælt þá stundina. Þannig væri hægt að skipta 

nemendum upp í hópa og biðja þá um að semja einfaldan dans við lag Gretu Salóme. 

Afraksturinn yrði síðan sýndur í kennslustundinni. 

Með þessu námsefni væri verið að höfða til nemenda í gegnum hreyfingu. 

Miðstigsnemendur hafa ánægju af hreyfingu og sérstaklega ef þeir fá sjálfir að semja 

sporin og dansana (Wormeli, 2003:10-11). Til þess að nota lag Gretu Salóme ennþá frekar 

væri hægt að draga upp þá mynd af Söngvakeppni Sjónvarpsins. Við flutning á lagi sínu 

klæddist Greta Salóme upphlut. Þá væri hægt að skoða hvernig upplifunin hefði verið að 

dansa í upphlut og hvaða dansar það voru einna helst sem hentuðu. 

Tónmennt og leiklist 

Samþætt námsefni um tónlist og leiklist. Í mínu námi á menntavísindasviði Háskóla Íslands 

hefur orðið „samþætting“ verið mikið í deiglunni. Það er sjálfsagt að tengja tónmennt við 

aðrar námsgreinar eins og t.d. leiklist. Tónlist og leiklist eru bundin sterkum böndum. Á 

leiksýningum heyrum við tónlist sem styrkir leiksýninguna og gerir hana jafnvel meira 

spennandi fyrir vikið.  
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Að setja upp leiksýningu getur verið tímafrekt. Það tekur margar vikur að æfa upp eitt 

leikrit og því ekki tími fyrir slíkar útfærslur í einni kennslustund. Gaman væri þó að fjalla 

um söngleiki með miðstigi og geta boðið upp á ör-söngleiki. Alls kyns leikrit væri hægt að 

tína til t.d. Grease, Hairspray og We Will Rock You eru einungis nokkur dæmi. Þá væri til 

námsefni sem innihéldi einfalt handrit, einungis helstu atburðirnir í sögunni og einfalda 

hljóma úr lögum söngleiksins jafnvel í íslenskri þýðingu. Þessir ör-söngleikir gætu verið um 

20 – 30 mínútur að lengd. Í þessu námsefni sameinuðust tónlist og leiklist þar sem 

nemendur gætu spreytt sig á bæði tónlistarflutningi og leiklist. 

Ávinningurinn að þessu námsefni væri margþættur. Nemendurnir ynnu saman í 

hópum að einhverju ákveðnu marki. Þau væru virk í vinnu og umræðum um verkið, því 

hver og einn nemandi ber ákveðna ábyrgð. Samstarfið gæfi þeim færi á að tjá sig á 

skapandi hátt sem gæti þá gefið þeim viðurkenninguna sem þau þurfa á að halda og eru 

að leitast eftir (Wormeli, 2003:10-11). 

Atburðastjórnun 

Til þess að gera hljómsveitarsamstarfið að stærra verkefni væri hægt að bjóða upp á 

atburðastjórnun. Fyrir þá sem hyggja á frama í tónlist væri gaman að geta boðið upp á 

valáfanga í atburðastjórnun. Þessi áfangi væri þá fyrir 7. bekk og svo unglingastig. Þá yrði 

farið yfir allt það helsta sem snýr að tónleikahaldi. Allt frá því hvaða tónleikastað ætti að 

bóka, hljóðkerfi, miðasölu, skráningu hugverka hjá STEF og fleira sem kemur að 

tónlistarbransanum. Þannig áfangi myndi hjálpa hljómsveitum að marka betur stefnu sína 

og benda þeim á leiðir til þess að koma sér á framfæri.   
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6 Samantekt 

Þegar efnið hér á undan er tekið saman kemur það í ljós að það er greinilega þörf á 

útgefnu námsefni í tónmennt fyrir miðstig. Ákveðið „gap“ hefur myndast í útgáfu á 

námsefni og vantar ákveðið upp á til að uppfylla áfangamarkmið Aðalnámskrár 

grunnskóla. Það efni sem nú þegar hefur verið gefið út er ágætt en þó vantar upp á. 

Hinsvegar er einnig til námsefni sem er mjög gott eins og Það er gaman að hlusta – Á 

kvikmyndatónlist. Það er dæmi um afskaplega vel unnið námsefni. Vissulega er ekki hægt 

að uppfylla allar þarfir miðstigsnemenda á einu bretti en það þarf að vera meira úrval af 

námsefni. 

Miklar breytingar eiga sér stað hjá miðstigsnemendum. Þeir eru að þroskast 

tónlistarlega séð og það eru breyttar áherslur hjá þeim. Aukin samskipti við vini helst í 

hendur með breyttu viðhorfi til útlits, vinsælda og tónlistaráhuga. Það vantar að koma 

meira til móts við miðstigsnemendur hvað áhugasvið í tónlist varðar. Það námsefni sem er 

til nú þegar þjónar ekki öllum þörfum miðstigsnemandans en mörg hver eru góð. Mörg 

sönglögin eru utan þægindaramma söngraddarinnar þó svo þau séu vel innan raddsviðs 

miðstigsnemenda. Lítið fannst mér um að reynt væri að tengja áhugasvið nemenda við 

námsefnið.  Við mínar hugmyndir að námsefni hef ég notað lag Gretu Salóme 

Stefánsdóttur Never Forget eða Mundu eftir mér, framlag Íslands til Eurovision 

keppninnar í ár, sem dæmi um tengingu við kennslu í tónmennt. Hægt er að nota hvaða 

lag sem er. 

Þær hugmyndir sem hér eru nefndar ættu að fylla að einhverju leyti upp í þetta „gap“ 

sem er til staðar. Ljóst er að nokkra vinnu þarf að leggja í til þess að ofangreindar 

hugmyndirað námsefni verði að veruleika. Ekki er óhugsandi að útfærsla á þessu efni gæti 

orðið viðfangsefni kennaranema á meistarastigi.  
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