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Ágrip 

Í ritgerðinni er varpað ljósi á þá þróun sem orðið hefur í námskrám í tónmennt frá 1960 

til dagsins í dag. Greint er frá helstu einkennum hverrar námskrár og megináherslum 

kennslunnar hverju sinni. Innihaldsþættir námskránna eru svo bornir saman til að sýna 

fram á helstu breytingar og um leið þá þróun sem átt hefur sér stað.  

     Á undan umfjölluninni um tónmenntarnámskrárnar er skyggnst inn í heim 

námskrárfræðinnar þar sem meginstefnur námskrárþróunar og helstu hugmyndir 

fræðimanna um fyrirbærið námskrá eru skoðaðar. Leitað er svara við klassískum 

námskrárspurningum eins og: Hvað er námskrá? og hvað þarf námskrá að innihalda? Er 

þetta fyrst og fremst gert til að sem skýrust mynd fáist á þá umfjöllun sem á eftir kemur.    
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1 Inngangur 

Haustið 2007 bárust mér þær fréttir að ný Aðalnámskrá í tónmennt væri komin til 

framkvæmda, eftir formlega gildistöku 1. ágúst það sama ár. Ég hafði á þeim tíma unnið 

nokkuð með námskrána frá 1999 og þekkti því innihald hennar og megináherslur 

nokkuð vel. Um nokkurn tíma hafði ég haft spurnir af því að unnið væri að gagngerum 

endurbótum og breytingum á þeirri námskrá. Ég var því full eftirvæntingar og spennt að 

sjá þær áherslubreytingar sem í nýju námskránni kynnu að finnast. Ég varð hins vegar 

óneitanlega svolítið hissa þegar ég komst að því að nýja námskráin í tónmennt var 

nánast orðrétt eins og sú sem þegar var í gildi. Um leið og ég furðaði mig á því hversu 

litlum breytingum nýja námskráin hafði tekið fór ég að velta fyrir mér hvort jafn litlar 

breytingar væri að finna milli námskrárinnar frá 1999 og þeirrar sem hún tók við af. 

Þessar vangaveltur mína leiddu mig svo að eftirfarandi spurningu: Hvaða þróun hefur 

átt sér stað í tónmenntarnámskrám á Íslandi? Þar sem ég þekkti lítið sem ekkert til 

innihalds eldri námskráa lék mér forvitni á að vita hvað þar væri að finna. Hugmyndin 

að þessari ritgerð hafði þar með kviknað og ég hófst handa við upplýsingaöflun með 

þessa spurningu að leiðarljósi. 

     Tónmennt er ein þeirra skyldunámsgreina sem birst hefur í öllum þeim 

Aðalnámskrám sem í gildi hafa verið á Íslandi. Alls eru þessar námskrár fimm talsins og 

leit sú fyrsta dagsins ljós árið 1960. Tónmenntin hefur því verið kennd samkvæmt 

samræmdri þjóðarnámskrá í tæp 50 ár. Miðað við allar þær breytingar sem orðið hafa í 

menntamálum á Íslandi á þessum tíma má því ætla að þó nokkur þróun hafi átt sér stað í 

kennslu greinarinnar. Til að sannreyna það er nærtækast að skoða helstu einkenni, 

innihaldsþætti og kennsluáherslur í hverri námskrá fyrir sig og bera saman við 

sambærilega þætti námskráa frá öðrum tímum.  

     Í vinnu sem þessari þarf að mörgu að hyggja. Nauðsynlegt er að gefa sér ákveðnar 

forsendur, eins og frá hvaða hlið efnið er skoðað og eftir hverju verið er að leita. 

Námskrár á öllum tímum lúta í grunninn ákveðnum lögmálum. Þessi lögmál má rekja til 

þeirrar fræðigreinar sem að baki þeim liggja, þ.e. námskrárfræðinni. Það er því 

nauðsynlegt að kynnast helstu innihaldsþáttum námskrárfræðinnar til að sem best 

heildarmynd fáist á þá þróun sem átt hefur sér stað í tónmenntarnámskránum.  

     Hér á eftir verður námskrárfræðin og hugmyndir fræðimanna um helstu lögmál 

hinnar skrifuðu námskrár því lagðar til grundallar umfjölluninni um námskrárnar fimm í 

tónmennt.   
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2 Námskrárfræði 

Námskrárfræði er sérstök fræðigrein eða svið innan uppeldisvísindanna sem liggur til 

grundvallar þeirri námskrárgerð sem við þekkjum í dag (Andri Ísaksson, 1983, bls. 25). 

Í þessum fyrsta kafla verður leitast við að varpa ljósi á þessa fræðigrein bæði í sögulegu 

og hugmyndafræðilegu tilliti. Auk þess verður fjallað um mismunandi skilgreiningar á 

námskrárhugtakinu og helstu einkenni hinnar skrifuðu námskrár. 

     Upphaf fræðigreinarinnar má rekja til Bandaríkjanna í kringum aldamótin 1900 og 

segja má að greinin hafi orðið til í kjölfar verulegra framfara í skólamálum sem breyttar 

þjóðfélagsaðstæður kölluðu eftir (Guðrún Geirsdóttir, 1997, bls.111). Á þessum tíma 

urðu miklar breytingar á vestrænum samfélögum, atvinnuhættir voru að breytast, 

þéttbýlismyndun jókst til muna og ákveðin efnahagsbylting átti sér stað. Allir þessir 

þættir urðu til þess að skólaganga varð almennari en áður hafði verið og skólar á öllum 

stigum stækkuðu, efldust og styrktust.  

     Í Bandaríkjunum þurftu menn einnig að takast á við þá breytingu, að nám í skólum 

landsins stunduðu í auknu mæli börn innflytjenda sem nýlega höfðu flust yfir hafið frá 

Evrópu (Andri Ísaksson, 1983, bls. 27). Skólamenningin breyttist því óhjákvæmilega en 

einnig bættust nýjar námsgreinar við þær sem fyrir voru. Þessi mikla þensla í 

skólamálum Bandaríkjanna ollu mönnum ákveðnum áhyggjum því við öllum þessum 

breytingum varð að bregðast en um leið voru menn bjartsýnir á að bætt skólakerfi gæti 

haft góð áhrif á framfarir í þjóðfélaginu. Námskrárfræðin fór því að þróast og var henni 

m.a. ætlað að leita svara við hinni stóru spurningu: Hvað ber að kenna í skólunum? 

     Á fyrstu áratugum 20. aldar var námskrárgerð aðallega í höndum fræðslustjóra og 

annarra yfirmanna skólamála en fljótlega eftir 1920 fóru menn að gera sér grein fyrir því 

að til að sem bestur árangur næðist væri nauðsynlegt að fleiri kæmu að þessum málum 

(Andri Ísaksson, 1983, bls, 28). Þörfin fyrir sérstaka menntun á þessu sviði varð því 

óumflýjanleg og árið 1932 var stofnað félag um námskrárrannsóknir og í framhaldinu 

tók, árið 1938, til starfa sérstök námskrár- og kennslufræðadeild í Teachers College 

innan Columbia-háskólans í New York. Menn vonuðust til að með þessu væri hægt að 

ná fram ákveðinni samræmingu í námskrárgerðinni á vísinda- og hugmyndafræðilegan 

hátt. Sú varð hins vegar ekki raunin því þeir sem sérhæfðu sig í greininni höfðu ólíkar 

hugmyndir um stefnumótun og tókust því á (Andri Ísaksson, 1983, bls. 32-39). 
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2.1 Hvað er námskrá? 

Í gegnum tíðina hefur fræðimönnum reynst erfitt að skilgreina fyrirbærið námskrá og 

talið er að allt að 120 mismunandi skilgreiningar sé að finna á því í fræðiritum sem á 

einn eða annan hátt um það fjalla (Marsh og Willis, 2003, bls. 7). Það má því segja að 

hin eina „sanna“  skilgreining sé í raun ekki til. Enska orðið yfir námskrá, curriculum, 

er af latneskum uppruna og merkir hlaupabraut. Merking þess vísar að vissu leyti til 

þess, að með skólagöngu sinni og þeirri námskrá sem liggur henni til grundvallar, þreyti 

nemendur nokkurs konar kapphlaup þar sem þeir hlaupa í gegnum námsgreinarnar eina 

af annarri uns þeir ná ákveðnu lokatakmarki. Námskrá er hins vegar mun flóknara 

fyrirbæri en einföld hlaupabraut með byrjunarreit og lokamarki og einmitt þess vegna 

hafa þessar fjölmörgu skilgreiningar litið dagsins ljós.  

     Með því að skoða mismunandi skilgreiningar fæst ákveðin innsýn inn í helstu hugtök 

og áherslur sem einkenna almennar hugmyndir manna um námskrá (Marsh og Willis, 

2003, bls. 7). Með þetta að leiðarljósi hafa þeir Marsh og Willis (2003, bls. 8-10) sett 

fram átta mismunandi skilgreiningar þar sem þeir lýsa einkennum hverrar fyrir sig en 

jafnframt þeim annmörkum sem finna má á hverri þeirra. Í þessum skilgreiningum er að 

finna mjög mismunandi túlkun á fyrirbærinu námskrá, allt frá því að hún sé aðeins 

lýsing á þeirri þekkingu sem nemendur byggja upp með notkun tölvu og Internetsins, til 

þess að hún sé lýsing á öllu því námi og þeirri reynslu sem nemendur öðlast á 

lífsleiðinni. Á þessu má sjá hversu vítt svið fyrirbærið námskrá getur spannað og hversu 

ólíkan skilning er hægt að leggja í það.  

     Samkvæmt Marsh og Willis (2003, bls. 12-13) þarf námskrá að vera einhverskonar 

yfirlit eða áætlun ákveðinna námsgreina eða námskeiða þar sem tilgangur námsins er 

tiltekinn, markmið þess sett og jafnvel tilgreindar einhverjar kennsluaðferðir eða leiðir 

sem hægt er að fara í náminu. Til viðbótar þessu telja þeir að umfjöllun um þá reynslu 

sem nemendum er ætlað að öðlast í gegnum nám sitt í skólanum sé einnig nauðsynleg í 

námskránni.  

     Miðað við þessar forsendur sem þeir gefa sér hafa þeir sett fram nýja skilgreiningu 

sem liggur einhversstaðar á milli þeirra tveggja sem nefndar voru hér að framan; 
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 Námskrá er safn af innbyrðis tengdum áætlunum og lýsingum á því námi og þeirri reynslu sem 

 nemandi gengst undir á vegum skólans. 1  

Þeir taka þó sérstaklega fram að þetta sé aðeins vinnuskilgreining og á hana beri að líta 

gagnrýnum augum eins og aðrar námskrárskilgreiningar.   

 

2.2 Hvað þarf námskrá að innihalda? 

Hvort sem notast er við vinnuskilgreiningu þeirra Marsh og Willis eða skilgreiningu 

Andra Ísakssonar (1983, bls. 25) um að námskrá sé „áætlun eða leiðarvísir um hvað 

skuli gert (lært, kennt) í skólum“ þá er ljóst að námskráin á að vera einhverskonar 

áætlun og henni ber því að lúta ákveðnum lögmálum eigi hún að nýtast kennurum sem 

best í starfi sínu. Námskráin verður t.d. að innihalda einhverskonar markmið og hafa 

ákveðna stefnu þannig að sá sem vinnur eftir henni geti séð með afgerandi hætti hvert 

stefnt sé (Andri Ísaksson, 1983, bls. 26). Umfjöllun um ákveðin efnisatriði eða 

námsgreinar er einnig nauðsynleg. Tilgreina þarf hversu yfirgripsmikill hver efnisþáttur 

er og gera þarf grein fyrir ákveðnu jafnvægi á milli þeirra. Þessu til viðbótar er 

nauðsynlegt að í námskránni sé að finna ábendingar um leiðir í kennslunni og hvernig 

hægt sé að meta árangur nemenda.  

     Á þessu má sjá að námskrá í líkingu við hina íslensku Aðalnámskrá inniheldur í 

flestum tilfellum fimm grunnþætti (Andri Ísaksson, 1983, bls. 43). 

Markmið. Þessi þáttur getur þó verið æði misjafn bæði hvað varðar umfang og það 

hversu mikil áhersla er lögð á hann í námskránni. Einnig geta markmiðin verið sett fram 

á mismunandi hátt, t.d. með tilliti til nákvæmni. 

Námsþættir. Þarna eru gjarnan taldir upp og skilgreindir ákveðnir efnisþættir, t.d. innan 

ákveðinnar námsgreinar.   

Kennslu- og námsaðferðir. Þarna er oft að finna hugmyndir að fjölbreyttum 

vinnubrögðum og aðferðum sem kennarinn getur beitt í kennslunni.  

Námgögn og kennslutæki. Yfirleitt er hér um að ræða upptalningu á þeim gögnum og 

tækjum sem nauðsynleg þykja í kennslunni.  

                                                 

1 „an interrelated set of plans and experiences that a student undertakes under the guidance of the school.“   

(Marsh og Willis, 2003. bls. 13). 
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Námsmat. Þessi þáttur getur verið verulega frábrugðinn frá einni námskrá til annarrar. 

Breytileikinn liggur aðallega í því hversu ítarlega er um hann fjallað og kannski þeim 

hugmyndum sem settar eru fram t.d. um fjölbreyttar aðferðir sem hægt er að beita við 

námsmatið. 

 

2.3 Meginstefnur námskrárþróunar 

Í gegnum tíðina hefur mismundandi hugmyndafræði námskrárgerðarmanna, um það 

hvað skuli koma fram í námskránni og hvers vegna, verið lögð til grundvallar við gerð 

hennar. Mismunandi áherslur er því ekki aðeins að finna í námskrám er varða ólíkar 

gerðir náms eða námskeiða heldur er þær einnig að finna í námskrám á mismunandi 

tímum. Námskrá endurspeglar því ekki síst þær hugmyndir sem ríkjandi eru um 

menntamál og markmið menntunar í samfélaginu hverju sinni (Guðrún Geirsdóttir, 

1997, bls. 110). Vegna þessa getur því verið gott að átta sig á þeim straumum og 

stefnum sem ráðandi hafa verið í námskrárgerðinni.    

2.3.1 Greiningar Schiros 

Bandaríkjamaðurinn Michael Schiro hefur greint hugmyndafræði námskrárgerðarmanna 

síðastliðin 100 ár niður í fjórar eftirfarandi meginstefnur (Schiro, 1978)  

� félagsleg skilvirkni 

� sjónarmið fræðigreina 

� barnið í brennidepli  

� breytingar á samfélaginu 

     Samkvæmt stefnunni um félagslega skilvirkni skiptir mestu máli að vinna 

samfélaginu, eins og það er á hverjum tíma, eitthvert gagn (Schiro, 1978, bls. 9-10). 

Námskrárgerðarmenn sem vinna samkvæmt þessari stefnu líta á sig sem þjóna 

samfélagsins og að hlutverk þeirra sé ekki fólgið í að breyta því, heldur að reyna að 

finna út hverjar þarfir þess fyrir menntun eru. Þegar þarfirnar hafa verið skilgreindar eru 

settar fram skilvirkar aðferðir sem heppilegastar þykja til að búa til menntaðan 

samfélagsþegn í samræmi við þau námsmarkmið sem nýtast samfélaginu sem best. 

Námskrá samkvæmt þessari stefnu inniheldur því valda námsþætti og verkefni sem 

raðað hefur verið saman í stighækkandi röð. Talið er að með því móti megi tryggja að 

sem bestur námsárangur náist. Hugmyndafræði félagslegrar skilvirkni gengur út frá því 
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að allt sé hægt að kenna, því umhverfið skapi manninn og hann þroskist vegna áhrifa frá 

því. 

     Markmið menntunar samkvæmt stefnunni sjónarmið fræðigreina, er eins og nafnið 

gefur til kynna, að byggja á markvissan hátt upp þekkingu nemenda á þeirri fræðigrein 

sem til umfjöllunar er hverju sinni og þannig auka veg hennar og virðingu útávið 

(Schiro, 1978, bls. 10-11). Í námskrá samkvæmt þessari stefnu er því að finna umfjöllun 

um fræðigreinar og aðferðir sem hægt er að nota til að miðla þekkingu í greinunum. 

Hún hefur því í raun aðeins þann tilgang að endurspegla kjarna fræðigreinanna.  

     Barnið, vöxtur þess og þroski er miðpunktur þeirrar hugmyndafræði sem liggur að 

baki stefnunni barnið í brennidepli (Schiro, 1978, bls. 11-12). Hlutverk menntunar er 

því einkum fólgið í því að greiða fyrir vexti og þroska sérhvers barns þannig að 

meðfæddir hæfileikar þess geti vaxið og dafnað. Námskrárgerðarmenn þessarar stefnu 

styðjast ekki síst við kenningar Piagets um nám og þroskaleiðir, sem þekktar eru úr 

þroskasálfræði. Námskrá samkvæmt þessari stefnu á því fyrst og fremst að taka mið af 

þörfum barnsins sem einstaklings en ekki af þörfum fræðigreinanna eða samfélagsins.  

     Samkvæmt stefnunni breytingar á samfélaginu, er eitthvað að, eða einhverju 

verulega ábótavant í ríkjandi samfélagi (Schiro, 1978, bls. 12-13). Hins vegar er því 

trúað að með viðeigandi menntun sé hægt að breyta því og koma þannig á betra 

samfélagi. Markmið menntunar er að veita nemendum innsýn inn í betra samfélag og fá 

þá til að leggja sitt af mörkum til að koma þessu breytta samfélagi á. Það má því segja 

að þessi stefna sé nokkuð róttæk og í henni felist ádeila á núverandi skólakerfi sem 

samfélagsgerðin hefur mótað. Talið er að skólakerfinu verði ekki breytt til betri vegar 

fyrr en samfélagið hafi verið bætt og er námskrá samkvæmt þessari stefnu því ætlað að 

vera tæki í baráttunni fyrir bættu samfélagi. Þess má geta að þessi stefna hefur í gegnum 

tíðina verið miðuð frekar við menntun fullorðinna en menntun barna (Andri Ísaksson, 

1983, bls. 35). 

     Þessi greining Schiros lýsir vel þeirri hugmyndafræði sem liggur að baki hverri 

stefnu og miðar hún að því að skýra sérstöðu hverrar fyrir sig. Skýrar línur eru því 

dregnar á milli stefnanna. Hins vegar má velta því fyrir sér hvort þessar línur birtist jafn 

skýrar í raunveruleikanum, t.d. í Aðalnámskrám okkar Íslendinga.  

2.3.2 Tillögur Marsh og Willis 

Þeir Marsh og Willis (2003, bls. 22-27) hafa einnig skoðað þá hugmyndafræði sem 

liggur að baki námskrárgerðinni. Þeir nálgast efnið þó á aðeins annan hátt en Schiro þar 
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sem þeir eru í bók sinni að fjalla um hvaða þætti þarf að hafa í huga við gerð námskrár á 

meðan Schiro greinir á markvissan hátt það sem áður hefur verið skrifað.  

     Marsh og Willis virðast í meginatriðum vera sammála greiningu Schiros, því þeir 

telja að námskráin eigi sér þrjár meginuppsprettur; í fyrsta lagi námsgreinina, í öðru lagi 

samfélagið og í þriðja lagi einstaklinginn. Þeir halda því fram að ætli 

námskrárgerðarmenn að taka raunsæjar og skynsamlegar ákvarðanir varðandi 

námskrárgerð sína verði þeir að hafa allar þessar þrjár meginuppsprettur í huga. Hins 

vegar benda þeir á að möguleikarnir á birtingamyndum þeirra í námskránni séu nánast 

endalausir. 

     Aðal munurinn á greiningu Schiros og tillögum Marsh og Willis liggur í annarri 

uppsprettunni um samfélagið. Marsh og Willis fjalla um það hvernig ríkjandi samfélag 

eigi að endurspeglast í námskránni, og þannig undirbúa nemendur sem best undir lífið í 

samfélaginu eins og það er í dag. Jafnframt telja þeir að í námskránni eigi að finna 

ákveðna framtíðarsýn, þannig að gert sé ráð fyrir að nemendur öðlist þekkingu og færni 

sem gæti nýst þeim til að hafa áhrif á breytingar í samfélaginu. Þeir virðast því slá 

stefnunum, félagsleg skilvirkni og breytingar á samfélaginu að nokkru leyti saman. Það 

breytir samt sem áður ekki þeirri skoðun þeirra að leita verði í meginuppspretturnar 

þrjár þegar kemur að samningu námskrár. 

 

2.4 Mikilvægi markmiða 

 Skýr markmið eru grundvallarþáttur skólastarfs. Markmið eru leiðarvísir í öllu  skólastarfi og         

 forsenda áætlanagerðar um nám og kennslu. Þau stýra kennslunni og námsmatinu og eru 

 grundvöllur mats á gæðum skólastarfs. 

                                                  (Aðalnámskrá grunnskóla-almennur hluti, 2006, bls. 11 og 1999, bls. 22). 

Á þessari tilvitnun úr núgildandi Aðalnámskrám sést að markmiðssetningunni er gert 

verulega hátt undir höfði. Eins og fram kom hér að framan þá eru markmið einmitt einn 

þeirra grunnþátta sem koma fyrir í námskránni, óháð því hvaða stefnur liggja henni að 

baki.  

     Í gegnum tíðina hafa menn þó tekist töluvert á um það með hvaða hætti skuli setja 

markmiðin fram (Andri Ísaksson, 1983, bls. 36). Vangaveltum og spurningum um hvort 

æskilegt sé að markmiðin séu mörg og um nákvæmni þeirra hefur verið svarað á ólíkan  

hátt. Í ljósi þessa er athyglisvert að skoða hugmyndir tveggja merkra manna, Ralphs 

Tylers annars vegar og Elliots Eisners hins vegar. Hugmyndir þeirra beggja hafa haft 
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mikil áhrif á námskrárgerð í gegnum tíðina en skoðanir þeirra á gerð og framsetningu 

markmiða eru mjög ólíkar.   

2.4.1 Hugmyndir Ralphs Tylers 

Ralph Tyler setti hugmyndir sínar um kerfisbundna markmiðssetningu skólastarfs fyrst 

fram í bókinni Basic principles of curriculum and instruction  árið 1949 (Tyler, 1973). 

Eitt af því sem þótti nýstárlegt í hugmyndum Tylers var sú áhersla sem hann lagði á  

skýra aðgreiningu hugtakanna námskrá annars vegar og kennslu hins vegar. Hann hélt 

því fram að námskrár ættu að fjalla um markmið náms en ekki kennslu og ákvarðanirnar 

að baki markmiðunum ættu fyrst og fremst að byggjast á gildismati. Kennslan átti á 

hinn bóginn aðeins að vera leiðin að markinu.  

     Samkvæmt hugmyndum Tylers er hverjum námskrárgerðarmanni nauðsynlegt að 

leita svara við ákveðnum lykilspurningum þegar kemur að gerð námskrár (Tyler, 1971, 

bls. 1).  

 1) Hvaða námsmarkmiðum á að reyna að ná? 

 2) Hvaða viðfangsefni eru líklegust til að stuðla að því að þessi markmið náist? 

 3) Hvernig er best að skipuleggja þessi viðfangsefni? 

 4) Hvernig er hægt að meta hvort námsmarkmiðunum hafi í raun verið náð?  

Á þessum spurningum má sjá að skýr tilgreining markmiða er lykilatriði í námskrá að 

hætti Tylers. Hann setti því fram ákveðið kerfi þar sem tilgreint er hvert sækja á 

námsmarkmiðin og hvernig megi velja þau (Tyler, 1973, bls. 5-43). Samkvæmt þessu 

kerfi er miðað við að fyrst sé leitað í meginuppspretturnar þrjár; námsgreinina, 

samfélagið og einstaklinginn. Er það gert til að tryggt sé að markmiðin komi inn á alla 

þá fjölbreyttu þætti sem á þarf að halda. Þegar niðurstaða hefur fengist á því hvaða 

markmið séu heppileg til náms út frá ofangreindum atriðum verður til bráðabirgðasafn 

almennra markmiða, en þau geta verið mjög mörg og þess vegna er nauðsynlegt að velja 

og hafna. Til þess eru notaðar tvær síur annars vegar uppeldisheimspeki, en hún tekur til 

þeirra þátta sem rétt þykir að kenna í skólum miðað við gildismat manna og hins vegar 

sálarfræði náms en henni er ætlað að hjálpa til við að velja markmið sem henta hverjum 

nemanda með tilliti til þroskastigs og fyrri reynslu hans. Þegar markmiðin hafa farið í 

gegnum þessar tvær síur er svo hægt að setja fram nákvæm námsmarkmið.  
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     Sú tegund markmiða sem Tyler setur fram sem nákvæm námsmarkmið í kerfi sínu 

eru svokölluð atferlismarkmið (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 17). Markmið af þessu 

tagi fela í sér lýsingu á einhverju mælanlegu atferli þar sem tilgreint er hver á að leysa 

verkefnið, með hvaða hætti, við hvaða aðstæður eða skilyrði og að lokum við hvaða 

mark skuli miðað. Atferlismarkmið eiga því að varpa ljósi á samband milli tilgangs 

náms og þeirra leiða sem farnar eru til að ná þessum tilgangi (Tyler, 1973, bls. 104-

120). Markmiðin þurfa því að vera skýr og nákvæmlega sett fram því annars er hætta á 

að upphaflegum tilgangi námsins verði ekki náð. Jafnframt þurfa markmið af þessu tagi 

að fela í sér einhvers konar kröfu eða mælikvarða á hvað telst fullnægjandi.  

     Helstu rök Tylers og fylgismanna hans fyrir þessari atferlislegu framsetningu 

námsmarkmiða eru þau að framsetning af þessu tagi verði skýrari sökum þess hversu 

nákvæm hún er (Andri Ísaksson, 1983, bls. 30). Vegna þessa mun hún einnig tryggja 

betur samræmdan skilning og um leið verða betri leiðarvísir um kennslu og raunsannari 

mælikvarði um mat á námsárangri. Kerfi Tylers varð fljótt vinsælt meðal 

námskrárfræðinga og var hann, aðferðir hans og hugmyndafræði nokkuð sem menn eins 

og Benjamin Bloom byggðu sín kerfi að miklu leyti á (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 

14). Hugmyndir Tylers voru um þó nokkurt skeið allsráðandi í námskrárgerð, 

kennaramenntun og öðrum sviðum sem á einn eða annan hátt fjölluðu um undirbúning, 

framkvæmd og mat á kennslu og gætir áhrifa hans enn í dag, eins og sjá má í núgildandi 

Aðalnámskrá grunnskóla (2006, bls. 11);  

 Skýr framsetning markmiða er undirstaða þess að allir leggi í þau sama skilning þannig að þau 

 dugi sem viðmið í skólastarfi.  

2.4.2 Hugmyndir Elliots Eisners 

Hugmyndir Eisners eru af töluvert öðrum toga en Tylers. Hann heldur því fram að það 

síðasta sem við þurfum á að halda í lýðræðisþjóðfélagi sé samskonar námskrá fyrir alla  

sem innihaldi eitt sett af markmiðum sem ætlast er til að allir nái (Eisner, 2004). Hann 

er því ekki sammála Tyler um ágæti atferlismarkmiða því hann, sem og fleiri 

gagnrýnendur þeirra, vill meina að þau geri það að verkum að allir verði steyptir í sama 

mótið og að ólýðræðislegt sé að ákveða fyrirfram hvaða athafnir teljast hinar „réttu“ að 

námi loknu. (Andri Ísaksson, 1983, bls. 36).  

     Í stað atferlismarkmiða hefur Eisner komið fram með hugmyndir að annars konar 

markmiðum, annars vegar kennslumarkmiðum og hins vegar tjáningarmarkmiðum 

(Andri Ísaksson, 1983, bls. 37). Kennslumarkmið Eisners eru í raun ekki mjög 
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frábrugðin atferlismarkmiðunum því þau miða að því að nemendur nái valdi á ákveðnu 

efni, hugtökum og aðferðum. Nemendur eru þó alltaf að vinna með eitthvað sem varðar 

þann menningararf sem þegar er til staðar í samfélaginu. Tjáningarmarkmiðin eru hins 

vegar töluvert frábrugðin bæði kennslumarkmiðunum og atferlismarkmiðunum. Eisner 

notar tjáningarmarkmiðin yfir einstaklingsbundið skapandi nám, þar sem nemendur eru 

gjarnan að vinna með eitthvað alveg nýtt og óþekkt efni. Tilgangur þessara markmiða er 

að varpa ljósi á þær aðstæður sem unnið er við og þeim verkefnum sem nemendur þurfa 

að leysa í náminu. Engin ákveðin lokamarkmið eru sett enda er það ekki 

megintilgangurinn. Frekar er gert ráð fyrir að nemendur komist að ólíkri niðurstöðu. 

     Eisner leggur mikla áherslu á að nemendur fáist við raunveruleg viðfangsefni líðandi 

stundar þar sem ekki sé endilega að finna einhverja eina rétta lausn (Eisner, 2004). 

Nemendur þurfa því að geta rökstutt eigin ákvarðanatöku og þess vegna er einnig 

mikilvægt að nemendur fái markvissa þjálfun í gagnrýnni og skapandi hugsun. Eisner 

telur að helstu veikleikar nútíma menntastefnu séu fólgnir í þeirri trú manna að markmið 

og inntak námsins eigi að miða að því að búa nemendur undir framtíðina. Vandamálið 

er hins vegar það að við höfum einfaldlega ekki hugmynd um hvað framtíðin ber í 

skauti sér. Eisner vill þess í stað að við einbeitum okkur að því að gera nemendur sem 

færasta í nútímasamfélagi því það sé eina leiðin til að undirbúa þá undir framtíðina.  

 

3 Námskrár í tónmennt frá 1960-2007 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir einkennum og innihaldi hverrar námskrár fyrir 

sig. Sérstaklega verður horft eftir þeim fimm grunnþáttum sem taldir eru nauðsynlegir 

hverri námskrá og fjallað var um í kafla 2.2 hér að framan. Enn fremur verður 

kastljósinu beint að megináherslum kennslunnar hverju sinni.  

 

3.1 Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 1960 

Námskráin lætur ekki mikið yfir sér, telur einungis 84 blaðsíður og er gefin út í einni 

lítilli bók. Umfjöllun um skyldunámsgreinina tónlist er aðeins tekin fyrir á sjö 

blaðsíðum (Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri, 1960, bls. 69-72). 

     Kaflinn um tónlist hefst á því að markmið tónlistarkennslunnar eru sett fram. Því 

næst er í örstuttu máli fjallað um námsefni en svo tekur við umfjöllun um hvað á að 
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kenna á hverju aldursári nemendanna. Fyrst er fjallað um hvert námsár 7-13 ára barna 

og síðan kennslu í I og II bekk unglingastigs.  

     Markmið tónlistarkennslunnar samkvæmt námskránni eru að þroska tónskyn og 

tónhæfni nemendanna á þann hátt sem best hæfir hverju aldursstigi fyrir sig (Námsskrá 

fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri, 1960, bls. 69). Með kennslunni skal leitast við að 

vekja áhuga nemendanna á tónlist um leið og skilningur þeirra og þekking á henni eru 

aukin. Sérstaklega er tekið fram að sönggleði meðal nemendanna sé vakin og að þeir 

öðlist virðingu fyrir fagurri tónlist (Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri, 

1960, bls. 73).  

3.1.1 Hvað á að kenna? 

Kennslunni er skipt upp í þrjá þætti; raddþjálfun, hljóðfallsþjálfun og heyrnarþjálfun 

hjá fyrstu fimm árgöngunum, en eftir það er fjallað um kennslu hvers árgangs í 

samfelldu máli og á almennari hátt. Söngurinn virðist gegna lykilhlutverki í allri 

kennslunni því ekki verður betur séð en að flestir aðrir þættir sem þjálfaðir eru byggi að 

einhverju leyti á honum. Fremst í hverjum kafla eða árgangi er tilgreint það námsefni 

sem notast skal við á skólaárinu. Sjö ára börnum skulu t. d. kennd einföld barnalög og 

söngleikir, en við þetta bætast svo fleiri og fjölbreyttari lög eftir því sem nemendur 

eldast og þroskast. Ættjarðarlög, sálmar, þjóðlög, innlend og erlend sönglög, þjóðsöngur 

Íslendinga sem og þjóðsöngvar nágrannaþjóðanna eru meðal þess námsefnis sem leggja 

á fyrir börn á skólaskyldualdri samkvæmt námskránni.  

Raddþjálfun: Undir þennan lið falla tilmæli til kennara um það hvernig skuli á 

stigskiptan hátt kenna nemendum raddbeitingu þannig að hún verið óþvinguð, 

hljómfegurri og skili skýrum texta (Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri, 

1960, bls. 69-71). Fjallað er um heppilegt tónsvið til að byrja þjálfunina á en eftir því 

sem börnin eldast og þroskast á að auka tónsviðið. Lögð er áhersla á rétta öndun og 

fjölbreyttar öndunaræfingar samhliða hefðbundnum söngæfingum. Á efri stigum þar 

sem almennt er fjallað um tónlistarkennsluna má sjá að meiri áhersla er lögð á 

fjölraddaðan söng nemendanna sem og söng í keðju. Frá 13 ára aldri skal svo öllum 

nemendum sem þess óska gefinn kostur á þátttöku í kór viðkomandi skóla.     

Hljóðfallsþjálfun: Undir þennan lið fellur kennsla í þeim þáttum tónfræðinnar sem fela í 

sér hrynjandi, takt og reglubundna skiptingu áherslu (Námsskrá fyrir nemendur á 

fræðsluskyldualdri, 1960, bls. 69-71). Vinna á með helstu nótnagildi, þagnargildi, 
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takttegundir og taktskipti. Upptakt á einnig að skoða sérstaklega og ætlast er til að 

nemendur fái æfingu í að slá takt. Sérstök áhersla er einnig lögð á að nemendur verði 

færir um að skipta lögum í  hendingar og takthluta. Mælst er til að fjölbreyttar 

hreyfingar séu notaðar við þjálfunina eins og til dæmis að klappa, stappa, ganga, hlaupa 

og hoppa eftir tónlistinni. Vinna með slagverkshljóðfæri er einnig aðeins nefnd og á hún 

fyrst og fremst að miða að því að nota megi þessi hljóðfæri sem undirleik undir söng.   

Heyrnarþjálfun: Þau tónfræðilegu atriði sem snúa að tónaröð, tónika do-kerfinu og 

tóntegundum í dúr og moll, er uppistaða þeirrar kennslu sem undir þennan lið falla. Til 

viðbótar er einnig fjallað nokkuð um nótnalestur og nótnaritun (Námsskrá fyrir 

nemendur á fræðsluskyldualdri, 1960, bls. 69-71). Til að byrja með er mælst til að 

nemendur noti hreyfingar til að skynja sem best tónhæð, hækkandi og lækkandi tónaröð 

og ýmsar laglínuhreyfingar. Því næst á að kynna tónika do-kerfið fyrir nemendum. 

Miðað er við að þjálfun í notkun kerfisins sé samhliða þeim lögum sem unnið er með 

hverju sinni en  jafnframt er til þess mælst að nemendur leiki sér með tónana á 

fjölbreyttan hátt og noti þá til að semja bæði  lög og texta. Það má því segja að þarna 

eigi bæði að vinna með spuna og sköpun. Í framhaldi af þessari vinnu skal dúr 

tónstiginn og uppbygging hans kennd, bæði á föstum tónheitum í tónritun og á 

hljómborði. G- og F- lykla ber einnig að kenna, sem og hækkunar-, lækkunar- og 

afturköllunarmerki. Nemendum er svo ætlað að vinna með tónlist í dúr og er sérstaklega 

nefnt að unnið skuli með söng við undirleik þeirra hljóðfæra sem völ er á. Enga nánari 

umfjöllun er hins vegar að finna um þessi hljóðfæri eða hvernig skuli þjálfa nemendur í 

að leika á þau. Moll tónstigana á svo að kenna og þjálfa með svipuðum hætti. Inn í alla 

þessa vinnu með tóna og tónstiga ber svo að flétta bæði nótnalestri og nótnaritun.  

     Bein hlustun er einnig aðeins nefnd. Í því sambandi skal leitast við að leyfa 

nemendum að hlusta á „fagrar söngraddir og fyrirmyndaflutning sönglaga“  (Námsskrá 

fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri, 1960, bls. 71). Markmiðið með þessari hlustun er 

að efla tilfinningu nemendanna fyrir tónfegurð.  

     Á efri stigum (12 ára og eldri) á svo að kenna nemendum nánar um tóntegundaskipti, 

helstu styrkleika- og hraðatákn upp á ítölsku sem og um frumatriði í byggingu tónverka 

(Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri, 1960, bls. 71-72). Gefa á nemendum 

tækifæri á að hlusta á valin tónverk og fá um leið útskýringar á algengustu formum 

tónsmíða eins og t.d. forleik, sónötu, svítu, sinfóníu, konsert og óperu. Meðfram þessu 

ber að kenna nemendum um hljóðfæri hljómsveitarinnar þannig að þeir geti þekkt hvern 
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hljóðfæraflokk fyrir sig, sem og einstök hljóðfæri innan þeirra, bæði í útliti og tónblæ. 

Þessu til viðbótar skal svo kenna ágrip á almennri tónlistarsögu.  

     Nánari umfjöllun um hvernig kennslunni skuli háttað, eiginleika barnsraddarinnar og 

ábendingar um hvernig kenna megi ný lög, er meðal þess sem finna má undir 

yfirskriftinni Til athugunar. Kaflanum um tónlist líkur svo á upptalningu á helstu 

áhöldum og hjálpargögnum sem nauðsynleg þykja í tónlistarkennslunni. 

     Á þessari umfjöllun má sjá að í námskránni er að finna nokkuð ítarlega umfjöllun um 

efnisþætti námsgreinarinnar. Einnig eru settar fram hugmyndir um leiðir í kennslunni og 

tilgreind eru helstu námsgögn og kennslutæki. Hins vegar en enga sérstaka umfjöllun að 

finna um námsmat og aðeins eru sett fram heildar markmið með tónlistarnáminu en 

engin eiginleg námsmarkmið. Töluvert vantar því uppá að námskráin innihaldi þá fimm 

grunnþætti sem taldir eru nauðsynlegir.   

    

3.2 Aðalnámskrá grunnskóla 1976 

Námskráin fyrir tónmennt var að þessu sinni í formi sérheftis, alls 47 blaðsíður og því 

mun yfirgripsmeiri en sú sem hún leysti af hólmi (Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 

1976). Námskránni er skipt í þrjá megin hluta. Í fyrsta hlutanum er fjallað um flest það 

sem snýr beint að námsgreininni, þ.e. nám og kennslu, hvernig skipuleggja skuli 

kennsluna og hvernig tengja megi hana við aðrar námsgreinar (Aðalnámskrá 

grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 3-23). Námsmat, kennslutæki og aðstaða í 

skólastofunni er einnig til umfjöllunar sem og umfjöllun um aðra tónlistarstarfsemi í 

skólanum eins og kór og hljóðfærakennslu. Í öðrum hlutanum, sem raunar ber heitið 

viðauki I, er farið mjög nákvæmlega yfir gerð námsgreinarinnar og helstu þættir hennar 

eru skilgreindir á nákvæmari hátt en í fyrsta hluta (Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 

1976, bls. 24-29). Í þriðja og síðasta hlutanum, viðauka II, er svo að finna mjög 

nákvæma flokkun námsmarkmiða fyrir 1.- 3. bekk (Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 

1976, bls. 31-47). 

     Fyrst af öllu eru þó sett fram meginmarkmið tónmenntarkennslunnar og gildi hennar 

fyrir hverja manneskju. Meginmarkmiðin eru fólgin í því að vekja áhuga nemendanna á 

tónlist og veita þeim fræðslu um ýmsa þætti hennar, þannig að þeir geti þroskað með sér 

tónlistarhæfileika og næmni fyrir tónlist almennt (Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 

1976, bls. 2). Einnig er þess getið að nemendum sé gerð grein fyrir stöðu tónlistarinnar í 

samfélaginu, hvernig hún hefur þróast þar og hvaða hlutverki hún gegni í okkar daglega 
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lífi. Tekið er skýrt fram að ef tónmenntin eigi að gegna því hlutverki sem henni er ætlað 

innan skólans verið námið að vera áhugavekjandi og veita nemendunum ánægju. Þetta 

virðist því vera forsenda þess að nemendur taki framförum og nái að þróa með sér 

sjálfstæðar og gagnrýnar skoðanir á tónlist um leið og þeir fá markvissa fræðslu í 

greininni.  

     „Gildi tónmenntarkennslu er fyrst og fremst fólgið í tónlistinni sjálfri og iðkun 

hennar“ (Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 2). Þetta þykir skipta svo miklu 

máli að ástæða hefur þótt til að hafa þessa setningu feitletraða til að undirstrika 

mikilvægi hennar. Örlítið neðar í sömu efnisgrein er að finna aðra feitletraða setningu; 

„Í tónmenntarnámi er tónlistarreynsla og tónlistariðkun nemenda aðalatriðið, fremur en 

að læra um tónlist“ (Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 2). 

3.2.1 Fyrsti hluti - hvað á að kenna? 

Efnisþáttum tónmenntarinnar er skipti í tvennt. Annars vegar er um að ræða sex 

leikniþætti; söng, hlustun, hljóðfæraleik, hreyfingu, lestur og ritun og hins vegar átta 

frumþætti; hljóðhæð, hljóðlengd, form, hljóðblæ, hljóðstyrk, hraða, hendingarmótun og 

stíl (Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 24). Tónmenntakennslan á svo að 

miða að markvissri þjálfun leikniþáttanna, en inn í þá þjálfun rata frumþættirnir einn af 

öðrum, þó mismikið eftir eðli hvers leikniþáttar. Aftur er því lögð áhersla á iðkun 

tónlistarinnar sjálfrar og tekið er sérstaklega fram að fræðileg kennsla í henni eigi 

einfaldlega að mæta afgangi. (Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 3).  

     Hver leikniþáttur fær sérstaka umfjöllun í námskránni. Þar er m.a. fjallað um hvernig 

ætlast sé til að honum sé beitt í kennslunni og hvernig þjálfa megi frumþættina innan 

hvers leikniþáttar.   

Söngur: Til þess er mælst að mestur hluti hverrar kennslustundar skuli notaður til söngs 

(Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 5). Áhersla er lögð á að söngurinn sé 

notaður á eins fjölbreyttan hátt og hægt er í tónmenntakennslunni, t.d. við þjálfun 

ýmissa frumþátta og þekkingarþátta í tónfræði. Þessa þætti á að kenna jafnhliða 

sönglögum, þannig að hverju sinni sé verið að vinna með þá þætti sem finnast í 

viðkomandi sönglagi. Á hinn bóginn er tekið fram að flutningur sönglaga verði þó alltaf 

fyrirferðamikill þáttur í kennslunni. Aðeins er fjallað um helstu vandamál sem upp geta 

komið og haft neikvæð áhrif á raddbeitingu og söng nemenda en nánari umfjöllun um 
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almenna raddþjálfun barna er hins vegar ekki að finna í námskránni (Aðalnámskrá 

grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 6).  

     Kennsla og val á sönglögum fær töluverða umfjöllun. Bent er á nokkrar leiðir sem 

hægt er að fara í kennslu nýrra laga og lögð er áhersla á að vanda valið. Sérstaklega þarf 

að taka tillit til aldurs og þroska nemendanna þegar lögin eru valin og því þarf 

kennarinn bæði að huga að tónsviði þess og innihaldi textans. Loks er til þess mælst að 

sem flestir nemendur eigi þess kost að starfa í kór á vegum skólans.  

Hlustun: Mikil áhersla er lögð á að hlustunardæmin sem lögð eru fyrir séu fjölbreytt 

þannig að nemendur fái að kynnast tónlist frá ólíkum svæðum og tímabilum 

(Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 4-5). Einnig þarf að huga að því að 

tónlistin sé flutt af ólíkum hljóðfæraflokkum og að form hennar og stíll sé mismunandi. 

Markmið kennarans eru m.a. fólgin í því að fá nemendurna til að beita virkri hlustun og 

tengja hlustunardæmin að einhverju leyti við aðra vinnu þeirra. Með þessum hætti er 

talið að með tímanum öðlist nemendur ekki aðeins færni í að hlusta á tónlist með 

gagnrýnum hætti, heldur verði þeir jafnframt færir um að greina ákveðna framvindu í 

tónlistinni, sem og helstu frumþætti sem í henni felast.  

Hljóðfæraleikur: Hljóðfæraleikurinn sem um er rætt í námskránni nær fyrst og fremst til 

ákveðinna ásláttarhljóðfæra sem kennd eru við tónskáldið Carl Orff (Aðalnámskrá 

grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 7-8). Þessi hljóðfæri eru frekar einföld í notkun og 

henta því vel til kennslu með nemendum sem litla eða enga þekkingu hafa á 

hljóðfæraleik. Bent er á að auðvelt sé að yfirfæra t.d. hryn- og laglínuþjálfun, sem 

þjálfast fyrst með klappi og stappi, yfir á þessi hljóðfæri. Þannig má t.d. leggja grunn að 

ákveðnum hljóðfæraundirleik undir söng, en einnig ætti að nota hljóðfæri í spunavinnu, 

hljóðsetningu (t.d. við sögu eða ævintýri) og undirleik eða meðleik í hreyfileikjum. Í 

námskránni eru því ýmsir kostir Orff- hljóðfæranna taldir upp en hins vegar er ekki 

fjallað sérstaklega um það hvernig heppilegast sé að kenna nemendum að nota eða leika 

á hljóðfærin.  

Hreyfing: Hreyfing er mjög eðlislægur tjáningarmáti barna og engin tónlist er þannig 

gerð að ekki finnist í henni margskonar hreyfing (Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 

1976, bls. 8-9). Vegna þessa er leikniþátturinn hreyfing talinn afar mikilvægur. Þjálfun 

hans á að mestum hluta að vera í formi ákveðinnar speglunar hreyfingar og tónlistar. Ef 

t.d. verið er að vinna með tiltekinn frumþátt tónlistarinnar þá er hann yfirfærður 

(speglaður) á ákveðna hreyfingu. Þó er á það bent að ekki beri að líta svo á að tónlistin 
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eigi alltaf að stjórna hreyfingunni heldur sé líka nauðsynlegt að hreyfingar nemendanna 

fái að stjórna tónlistinni. Talið er æskilegt að leikir og leikræn tjáning séu sem mest 

notuð í hreyfiþjálfuninni. Flesta frumþættina á að vera  hægt að þjálfa með hreyfingu og 

ætti því að vinna markvisst með hana í samspili við sönglög og texta þeirra. Að lokum 

er á það bent að hreyfiþjálfun geti vissulega farið fram án tónlistar og þess vegna geti 

hún vel átt heima í öðrum námsgreinum.  

Lestur og ritun: Leikniþættirnir lestur og ritun eru samkvæmt námskránni flokkaðir sem 

meðvituð þjálfun (Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 10). Það sem átt er 

við, er að þjálfun af þessu tagi byggir að miklu leyti á þekkingu og skilningi, því verið 

sé að vinna með nótnamyndir eða tákn af einhverju tagi. Hins vegar getur þessi þjálfun 

verið í beinu samhengi við þjálfun annarra leikniþátta t.d. söng. Tekið er dæmi: „Þekkt 

lag sungið, laghrynur þess ritaður á töflu og lagið formgreint“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 10). Áður en meðvitaðri þjálfun er beitt skyldi þó alltaf 

vera búið að vinna með ómeðvitaða þjálfun. Þetta þjálfunarferli er talið mjög mikilvægt 

því það tryggi að „kennsla fræðiatriða og tileinkun þekkingar [sé] í tengslum við 

tónlistariðkun og aðeins að því marki sem viðfangsefnið krefst“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 10).   

     Þó svo að efnisþættirnir sem fjallað var um hér að framan séu kannski 

fyrirferðamestir í tónmenntakennslunni þá er samkvæmt námskránni talið heppileg að 

það komi í hlut tónmenntakennarans að uppfræða nemendur sína um heim hljóðsins 

(Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 10-11). Tekið er fram að nauðsynlegt sé 

að nemendur geri sér grein fyrir slæmum áhrifum hávaða en ekki síður að þeir geri sér 

grein fyrir andstæðunum hávaða og þagnar og átti sig á að tónlistin eigi sér uppruna í 

hinum almenna hljóðheimi, þ.e. úr umhverfinu og náttúrunni. Virk hlustun, sköpun og 

fjölbreytt rannsóknarvinna með hljóð af ýmsum toga, eru því mikilvæg þjálfunaratriði í 

þessu samhengi.  

3.2.2 Námsmat 

Í sérstökum kafla um námsmat er fjallað um fjölbreyttar aðferðir sem hægt er að beita í 

námsmati í tónmennt (Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 16-20). Í upphafi 

er fjallað um mikilvægi þess að námsmatið sé gert á sem fjölbreyttastan hátt. Mælst er 

til að það nái varpa ljósi á ferli námsins og þjálfunarinnar, frekar en að einblínt sé á 

ákveðna lokaniðurstöðu. Áherslan á margskonar námsmat er því talinn „grundvöllur 
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skynsamlegra aðgerða til endurbóta á náminu og kennslunni“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla-tónmennt, 1976, bls.16). Ýmis dæmi eru tekin um það hvernig hægt sé að 

haga námsmatinu, t.d. með áhuga- og viðhorfskönnunum, viðtölum við nemendur, 

minnislistum kennara, sjálfsmati nemendanna og kunnáttuprófum af ýmsu tagi.  

3.2.3 Önnur umfjöllun í fyrsta hluta 

Aðstaða og tæki til kennslu er talin upp í sérstökum kafla. Þar er m.a. fjallað um gerð 

(stærð) skólastofunnar og þau kennslutæki sem talin eru nauðsynleg þannig að sem 

bestur árangur náist í tónmenntakennslunni (Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 1976, 

bls. 21).  

     Fyrsta hluta námskrárinnar lýkur svo á stuttri umfjöllun um kórstarf og 

hljóðfærakennslu í grunnskólanum (Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 22-

23). Settar eru fram tillögur um framkvæmd og skipulagningu þessarar starfsemi, en 

gert er ráð fyrir að í báðum tilfellum sé um hreina viðbót við hefðbundna 

tónmenntakennslu sé að ræða. 

3.2.4 Annar hluti – Viðauki I 

Í þessum fyrri viðauka er að finna nákvæmar skilgreiningar á flestum þeim hugtökum 

sem komu fram í fyrsta hluta námskrárinnar. Það má því segja að þarna sé að finna 

nokkurskonar fræðilegan skilgreiningabanka. Á fyrstu opnu kaflans er sett fram 

skýringamynd sem sýnir tónmennt sem námsgrein, þ.e. hvaða þættir mynda greinina. 

Neðst á þessari mynd er tafla sem hefur yfirskriftina „samþætting inntaks og markmiða“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 26). Þessi tafla virðist nokkuð flókin við 

fyrstu sýn en nánari útskýringar á henni er að finna á bls. 28-29. Þar er farið mjög 

nákvæmlega yfir hvernig lesa eigi úr töflunni og er þessi umfjöllun mjög 

kennslufræðileg. Allir þættir tónmenntarnámsins eru þarna flokkaðir mjög nákvæmlega 

og staðsettir ýmist á þekkingar-, leikni- eða kunnáttusviði nemendanna.  

3.2.5 Þriðji hluti – Viðauki II 

Námsmarkmið fyrir 1.-3. bekk eru viðfangsefni annars viðauka. Þessi markmið hafa 

sérstaklega verið sett saman í samræmi við það námsefni sem kom út á þessum tíma og 

eru þau einnig birt í kennarahandbókum þess. Markmiðin lýsa því mjög nákvæmlega 

hvernig hver frumþáttur getur birst í leikniþáttunum, eftir því sem við á hverju sinni. 
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Eftirfarandi markmið lýsir t.d. hvernig frumþátturinn hljóðstyrkur getur birst í 

leikniþættinum hlustun: 

 Nemendur [...] staðkenni mismunandi hljóðstyrk og geri greinarmun á fyrirbærunum  

 sterkara- veikara                                                                           

                          (Aðalnámskrá grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 41). 

     Þessi námskrá er mjög viðamikil og kemur inn á ótal ólíka þætti eins og sjá má á 

framangreindri umfjöllun. Öllum grunnþáttunum fimm eru gerð nokkuð góð skil og 

verður námskráin því að teljast nokkuð góður leiðarvísir að námi og kennslu í tónmennt.   

 

3.3 Aðalnámskrá grunnskóla 1989 

Aðalnámskráin 1989 var sett fram með breyttu sniði frá því sem gert var 13 árum áður. 

Sérheftaformið hafði vikið fyrir einni bók upp á tæplega 200 blaðsíður. Umfjöllun um 

námsgreinina tónmennt er að finna í kafla 16. Þar er fjallað um greinina á 12 blaðsíðum 

í stað 47 í fyrri námskrá, sem gefur strax til kynna að ekki sé eins ítarlega farið yfir 

innihald og efni greinarinnar (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 157-169). Hins vegar 

ber að taka fram að tónmenntinni er ekki gert lægra undir höfði en öðrum námsgreinum 

í þessari námskrá því þeim er úthlutað svipuðum fjölda blaðsíðna.  

     Skipulag tónmenntakaflans er svipað og í öðrum námsgreinaköflum námskrárinnar. 

Fyrst er inngangur þar sem m.a. er fjallað um tilgang námsgreinarinnar og hvernig staða 

hennar birtist í grunnskólalögum. Því næst er farið yfir gildi námsgreinarinnar og 

meginmarkmið námsins eru tilgreind og útskýrð. Þar á eftir er gerð grein fyrir 

megininntaki greinarinnar og heildar námsmarkmið sett fram. Undir kaflanum 

námsþættir er svo að finna frekari tillögur að verkefnum og námsefni sem hentar hverju 

aldursstigi.  

     Meginmarkmið og gildi tónmenntakennslunnar virðast lítið hafa breyst frá síðustu 

námskrá. Eftirfarandi málsgrein er t.d. að finna í þeim báðum: „Tónlist hefur á öllum 

tímum verið snar þáttur í lífi og starfi manna. Jafnframt því að gegna mikilvægu 

hlutverki í daglegu lífi er tónlistin merkur hluti menningararfs þjóðanna“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla-tónmennt, 1976, bls. 2 og 1989, bls. 157). Gildi tónmenntarkennslunnar eru 

einnig þau sömu og í fyrri námskrá, þ.e. áherslan er á að iðka tónlist og njóta hennar. Í 

þessari námskrá er þetta gildi útskýrt þannig að sú reynsla sem nemendur öðlast í 

gegnum tónlistariðkunina og upplifun sína á tónlist, verði í raun sá grunnur sem þeir 

byggja á í námi sínu í tónlist (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls.157).  
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3.3.1 Hvað á að kenna? 

Fremst í öðrum hluta (viðauka I) námskrárinnar frá 1976 var að finna skýringamynd 

sem sýndi tónmennt sem námsgrein. Þessi mynd birtist einnig í þessari námskrá sem 

gefur það til kynna að áfram er byggt á sama grunni í kennslunni (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 1989, bls. 158). Þegar betur er að gáð koma þó örlitlar áherslubreytingar í 

ljós. Samkvæmt þessari námskrá er miðað við að unnið sé með fjóra námsþætti: söng og 

raddbeitingu, hreyfingu og tjáningu, hljóðgjafa og hljóðfæri og hlustun og kynningu.  

     Þessum námsþáttum svipar mjög til þeirra leikniþátta sem tilgreindir voru í fyrri 

námskrá og sjá má á skýringamyndinni. Ákveðnar breytingar hafa þó átt sér stað. 

Leikniþættirnir lestur og ritun eru t.d. ekki lengur hafðir með og hljóðgjöfum hefur 

verið bætti inn í hljóðfæraþáttinn. Hljóðgjafar þessir koma þannig að vissu leyti í 

staðinn fyrir það sem áður var kallað hljóðheimur. Einnig hefur þótt ástæða til að setja 

tjáningu inn í hreyfingarþáttinn. 

3.3.2 Markmið 

Samkvæmt námskránni er miðpunktur hvers námsgreinakafla, meginmarkmiðin sem þar 

eru sett fram (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 34). Þeim, ásamt megininntaki 

greinarinnar, er ætlað að mynda ákveðinn ramma um aðaláherslurnar, og út úr þeim á 

því að vera hægt að lesa ákveðna framvindu í náminu. Það eru því fyrst og fremst þessi 

markmið sem stýra því hvernig kennslunni skuli háttað. 

     Í tónmenntinni eru heildar námsmarkmið sett fyrir hvern námsþátt og ætlast er til að 

þau séu höfð til hliðsjónar í gegnum alla skólagönguna (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, 

bls. 158-162). Þessi markmið eru því nokkuð yfirgripsmikil en til hagræðingar hafa þau 

verið flokkuð í fjóra flokka: sem tjáningarform, sem leikniþáttur og þjálfun, sem 

sameiningarafl og félagslegt afl og í menningar og sögulegu tilliti. 

     Á þessu má sjá að þessi markmið koma inn á fjölmörg atriði kennslunnar og því er 

hæglega hægt að lesa úr þeim hvar áherslu hennar liggja. Einnig má á þessum 

markmiðum sjá svolítið nýja nálgun á námsþættina og í raun námsgreinina alla. Svið 

tónlistarinnar hefur í raun verið aukið til muna. Ekki á aðeins að miða að því að auka 

þekkingu og skilning nemendanna á fjölbreyttum þáttum tónlistarinnar í gegnum iðkun 

og markvissa þjálfun, því einnig er til þess ætlast að þeir öðlist skilning á samfélagslegri 

stöðu tónlistarinnar í sögulegu ljósi. Þessi nýstárlega nálgun kemur vel fram í 

markmiðunum en hana má einnig sjá í stuttri umfjöllun um hvern námsþátt sem fer á 
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undan námsmarkmiðum þeirra. Áherslan á söng sem hluta menningararfs okkar 

Íslendinga er t.d. verulega undirstrikuð og á það bent að sönglistin tengist þjóðtungunni 

og bókmenntunum með beinum hætti. Ekki síst þess vegna sé hann því mikilvægur hluti 

tónmenntakennslunnar „sem skylt er að hlúa að og miðla til komandi kynslóða“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 159). Í umfjölluninni um hlustun og kynningu er 

svo tekið fram að velja þurfi hlustunardæmi vel því stefna eigi að því að „örva 

tónlistarnæmi nemenda og kynna þeim margvíslegt hlutverk og notkun tónlistar í 

félagslegu, menningarlegu og sögulegu tilliti“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 

161).  

     Í framhaldi af upptalningu námsmarkmiðanna er svo að finna nánari tillögur að 

verkefnum og námsefni sem hæfa hverju aldursstigi. Ekki er miðað við hvern árgang 

eða námsár heldur er aldursstigunum skipt í þrennt; frá upphafi skólagöngu til 3. 

bekkjar, 4. – 6. bekkur og 7. – 9. bekkur. Allar þessar tillögur eru í beinu samhengi við 

þau markmið sem sett eru fram. 

3.3.3 Námsmat 

Umfjöllunin um námsmat í tónmennt er í raun ekki mjög mikil en bent er á að nánari 

almenna umfjöllun um námsmat og matsaðferðir megi finna annars staðar í námskránni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 169). Þó eru nokkur mikilvæg atriði er sérstaklega 

varða námsmat í tónmennt sett fram. T.d. er lögð á það áhersla að námsmatið eigi fyrst 

og fremst að beinast að ferli námsins en ekki ákveðnum lokaniðurstöðum. Það að 

kennarinn þekki nemendur sína vel, bæði styrkleika þeirra og veikleika, er því helsta 

forsenda greinargóðs og sanngjarns námsmats. Kennarinn þarf einnig að gæta þess að 

námsmatið sé alltaf í samræmi við þá kennslu sem farið hefur fram.  

3.3.4 Önnur umfjöllun  

Engar kennsluaðferðir eru beinlínis tilgreindar í námskránni. Kennurum er hins vegar á 

það bent að æskilegt sé að kennsluaðferðirnar séu fjölbreyttar og sveigjanlegar, til að 

koma sem best til móts við þarfir nemendanna, en um leið þurfi þær einnig að vera bæði 

örvandi og hvetjandi (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 166-167). Lífleg kennsla sem 

mótuð er af víðsýni, þar sem kennarinn kemur til móts við mismunandi tónlistaráhuga 

nemenda sinna, er því talin ákjósanleg og árangursrík. Starfsaðstaðan skiptir líka miklu 

máli. Áhersla er lögð á að skólastofan sé það rúmgóð að vel geti farið um nemendur við 

fjölbreytta iðju sína í tónmenntarkennslunni en einnig að hún geti nýst til minni sýninga 
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eða tónleikahalds (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 168-169). Ekki er hins vegar að 

finna tæmandi lista yfir kennslutæki, aðeins er á það bent að val á þeim fari eftir 

nemendafjölda og aðstæðum í hverjum skóla.  

     Til viðbótar tónmenntarkennslunni er til þess mælst í námskránni að í skólunum séu 

starfræktir kórar og einnig sé ákjósanlegt að boðið sé upp á hljóðfæranám t.d. í nánu 

samstarfi við tónlistarskóla í nágreninu (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 168).  

     Þessi námskrá er langt frá því að vera eins nákvæm og námskráin frá 1976. Það má 

því kannski segja að hún sé opnari og veiti kennurum meira svigrún til eigin 

ákvarðanatöku um flesta þætti kennslunnar. Samt sem áður er í námskránni komið inn á 

flesta fimm grunnþættina. Aðeins vantar umfjöllun um námsgögn og kennslutæki og má 

kannski ætla að ástæða þess að henni er sleppt sé enn frekari undirstrikun á frelsi 

kennarans.  

 

3.4 Aðalnámskrá 1999 

Námskráin birtist nú aftur í formi sérhefta í stað einnar bókar. Í held eru heftin 12 

talsins, þ.e.  almennur hluti og 11 sjálfstæð námsgreinahefti. Listgreinarnar; myndlist, 

textílmennt, tónmennt, leikræn tjáning og dans eru hafðar saman í einu hefti 

(Aðalnámskrá grunnskóla-listgreinar, 1999). Tónmennt er sjálfstæð skyldunámsgrein 

fyrstu átta skólaárin ásamt myndlist og textílmennt. Leikræna tjáningu og dans á hins 

vegar að samþætta öðrum námsgreinum eða bjóða upp á sem valgreinar eða styttri 

námskeið.  

     Umfjöllunina um tónmennt er að finna á blaðsíðum 54-84 í listgreinahefti 

námskrárinnar. Þessi umfjöllun hefst á inngangi en þar er m.a. fjallað um stöðu tónlistar 

í samfélagi manna í nútíð og fortíð og nauðsyn þess „að tónmenntin sé ekki slitin úr 

tengslum við heildarstarf skólans og samfélagsins“ (Aðalnámskrá grunnskóla-

listgreinar, 1999, bls. 54). Einnig er fjallað um gildi tónmenntarkennslunnar þegar 

kemur að eflingu alhliða þroska einstaklingsins og þau áhrif sem tónlistariðkun getur 

haft á aðra hæfni og þekkingu hans. Innganginum lýkur svo á þeirri ábendingu að tónlist 

sé mikilvæg atvinnugrein í samfélaginu og því geti kennsla í tónmennt orðið 

mikilvægur hlekkur í menntun þeirra nemenda sem ákveða að gera tónlistina að 

ævistarfi sínu.  
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3.4.1 Hvað á að kenna? 

Samkvæmt námskránni á að kenna sex megin færniþætti; söng og raddbeitingu, lestur 

og ritun, hljóðfæranotkun, hreyfingu, hlustun og sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla- 

listgreinar, 1999, bls. 55) Fjórir fyrst töldu þættirnir eru ákveðnir grunnþættir en síðustu 

tveir, hlustun og sköpun eiga að koma inn í eða fléttast markvisst saman við 

meginþættina fjóra. Inntak námsgreinarinnar er svo flokkað í þrjá þætti; frum-, efnis- og 

leikniþætti, sögulegt og félagslegt samhengi og tónlistarlegt innsæi. Inntaksþættirnir 

eiga því að fléttast inn í færniþættina, allt eftir aldri og þroska nemendanna hverju sinni.  

     Gert er ráð fyrir að nemendur í tónmennt bæði framkvæmi og ígrundi. Kennslan á 

því að miða að því að nemendur séu ekki einungis þjálfaðir í tónlistarfærni heldur öðlist 

þeir einnig þekkingu og skilning á öllum þáttum námsgreinarinnar.  

     Í allri tónmenntarkennslunni skal hafa áhuga nemendanna að leiðarljósi þar sem hann 

er talinn aðalforsendan fyrir árangursríku námi og því að nemendur þroski með sér þá 

hæfni að njóta fjölbreyttrar tónlistar. Kennarar þurfa því að leggja sig fram um að vekja 

áhuga nemendanna í þeirri vinnu sem fram fer í skólastofunni og um leið að fá þá til að 

líta jákvæðum augum á tónlist og tónlistariðkun. Ef það tekst er talið að meiri 

möguleikar séu á því að nemendurnir verði meðvitaðir um gildi tónlistar fyrir hvern og 

einn, sem og samfélagið í heild.  

     Ekki er að finna í námskránni nánari umfjöllun um hvernig kennslan eigi að fara 

fram eða hvaða kennsluaðferðum eigi að beita. Hins vegar veita þau fjölmörgu markmið 

sem sett eru fram í námskránni mikilvægar vísbendingar um kennsluhætti og framvindu 

kennslunnar.  

3.4.2 Markmið  

Markmið námskrárinnar eru sett fram á þremur stigum og fylla samtals 23 blaðsíður 

kaflans. Ætlast er til að nemendur fari í gegnum þessi markmið stig af stigi, því aðeins 

þannig verði lokamarkmiðunum náð (Aðalnámskrá grunnskóla-listgreinar, 1999, bls. 5-

6). 

Lokamarkmið: Lokamarkmiðin gefa heildarmynd af því sem stefnt skal að í gegnum allt 

námið í grunnskólanum. Út úr þeim má því bæði lesa tilgang námsins og stefnu 

kennslunnar, um leið og þau gefa til kynna þá þekkingu sem ætlast er til að nemendur 

hafi öðlast að loknu skyldunámi. Lokamarkmiðin eru því nokkurs konar yfirmarkmið, 
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en undir þau greinast aldursstigskipt áfangamarkmið, sem aftur eru greind í 

þrepamarkmið fyrir hvern árgang.  

Áfangamarkmið: Áfangamarkmiðunum er gert að vera meginviðmiðið í öllu 

skólastarfinu. Þau lýsa þeim þáttum sem ætlast er til að nemendur hafi tileinkað sér við 

lok hvers áfanga, þ.e. við lok 4. bekkjar, við lok 7. bekkjar og loks við lok 10. bekkjar. 

Orðalag markmiðanna er með þeim hætti að nokkuð auðvelt á að vera að meta hvort 

þeim hefur verið náð.  

Þrepamarkmið: Þrepamarkmiðin lýsa í raun þeim þáttum sem ætlast er til að kennarinn 

leggi áherslu á í kennslu hvers árgangs. Um er að ræða safn markmiða sem gagnast geta 

kennaranum í að byggja kennsluna upp á rökréttan hátt, þannig að unnt verið að ná 

áfangamarkmiðum hvers aldursstigs. Sérstaklega er þó tekið fram að þrepamarkmiðin 

eigi fyrst og fremst að vera til leiðsagnar og því geta einstakir skólar ákveðið að raða 

þeim upp með öðrum hætti, óski þeir þess.      

3.4.3 Námsmat 

Töluverða umfjöllun um námsmat er að finna í námskránni og gefin eru fjölmörg dæmi 

um námsmatsverkefni á hverju aldursstigi (Aðalnámskrá grunnskóla-listgreinar, 1999, 

bls. 57-60). Lögð er áhersla á að námsmatið endurspegli sem best megináherslur 

kennslunnar og því þykir eðlilegt að vinnuferli nemendanna sé metið í heild en ekki 

aðeins lokaniðurstaða ákveðinna verkefna. Í námi sem þessu þar sem unnið er með 

sköpun nemenda, túlkun þeirra og leikni, er bent á að bæði símat og leiðsagnarmat geti 

verið heppilegir kostir. Einnig er talið að sjálfsmat nemenda sé afar mikilvægt þar sem í 

náminu sé lögð á það áhersla að nemendur bæði greini tónlistina og leggi á hana mat.  

     Þar sem mikil áhersla er á fjölbreytt úrval markmiða í námskránni, kemur það ekki á 

óvart að tekið er sérstaklega fram að námsmatið skuli miðast við þau markmið sem sett 

eru fram. Vinni kennarinn samkvæmt þessum markmiðum þykir því eðlilegt að hann 

meti framlag nemenda jafnt og þétt, t.d. með aðstoð gátlista.  

     Augljóst er að kjarni þessarar námskrár eru hin stigskiptu markmið sem þar er sett 

fram. Út úr þeim þarf því að lesa uppbyggingu kennslunnar, sem og þær kennsluaðferðir 

sem heppilegast er að beita hverju sinni. Strangt til tekið vantar því aðeins umfjöllun um 

einn grunnþátt í þessa námskrá því ekkert er fjallað um námsgögn eða kennslutæki.  
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3.5 Aðalnámskrá 2007 

Þessi Aðalnámskrá tók gildi þann 1. ágúst 2007 og er henni ætlað að leysa námskrána 

frá 1999 af hólmi (Aðalnámskrá grunnskóla-listgreinar, 2007, bls. 76). Námskráin 

hefur í meginatriðum tekið litlum breytingum. Orðalagi hefur lítillega verið breytt á 

stöku stað en sömu áherslur er að finna varðandi öll helstu atriði 

tónmenntarkennslunnar.  

3.5.1 Helstu breytingar frá fyrri námskrá 

Þær breytingar sem gerðar hafa verið og snúa að einhverju leyti að tónmennt eru í raun 

aðeins tvær. Annars vegar koma þær að þrepamarkmiðunum og hins vegar að 

námsmati.  

     Þrepamarkmið er ekki lengur að finna inni í kaflanum um tónmennt. Þau má hins 

vegar finna í óbreyttri mynd sem viðauka, aftast í listgreinahlutanum (Aðalnámskrá 

grunnskóla-listgreinar, 2007, bls. 66-70). Líklegt má telja að með þessari breytingu eigi 

að undirstrika það enn frekar að þrepamarkmiðin eigi fyrst og fremst að vera til 

stuðnings og viðmiðunar. Hins vegar er til þess ætlast að hver skóli setji fram 

þrepamarkmið í einhverju formi í skólanámskrá sinni.  

     Fremst í listgreinahluta námskrárinnar, þar sem fjallað er sameiginlega um allar 

listgreinarnar, hefur verið bætt inn kafla um námsmat. Þar er gerð grein fyrir eðli og 

mikilvægi námsmats í list og verkgreinum og farið nánar ofan í saumana á fjölbreyttum 

aðferðum sem hægt er að beita. Þess ber þó að geta að hér er um hreina viðbót að ræða 

því kaflinn um námsmat í tónmennt stendur enn óbreyttur.  

     Sömu áherslur í tónmenntarkennslunni er því að finna í þessari námskrá og þeirri frá 

1999 og því er einnig komið inn á sömu grunnþætti. 

 

4 Umræða 

Hér á eftir er ætlunin að skoða helstu þróun sem hefur átt sér stað í þessum fimm 

námskrám sem spanna yfir hátt í fimmtíu ára tímabil. Skoðaðir verða sérstaklega þeir 

þættir sem öðru fremur einkenna hina skrifuðu námskrá og fjallað var um í öðrum kafla, 

sem og framsetningu og einkenni þeirra markmiða sem sett eru fram í námskránum. Út 

frá þessum atriðum verður svo reynt að varpa ljósi á þá þætti sem ætlast er til að kenndir 
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séu hverju sinni, á hvaða hátt þeir eru kenndir og hversu mikið kennslunni er stýrt í 

gegnum námskrárnar.  

 

4.1 Nauðsynlegir innihaldsþættir námskrárinnar 

Á heildina litið er grunnþáttunum fimm, þ.e. markmiðum, námsþáttunum, kennslu- og 

námsaðferðum, námsgögnum og kennslutækjum og námsmati, gerð nokkuð góð skil í 

öllum námskránum. Hins vegar birtast þessir þættir á nokkuð misjafnan hátt og 

jafnvægið á milli þeirra er einnig nokkuð breytilegt. Það er því forvitnilegt að skoða 

birtingamyndir þessara þátta, því út frá þeim má lesa ákveðnar áherslubreytingar og 

þróun í námskránum.  

     Í námskránni frá 1960 er enga umfjöllun að finna um námsmarkmið og námsmat. 

Þungamiðja námskrárinnar er mjög nákvæm umfjöllun um hvaða náms-og efnisþætti 

skuli kenna hverjum árgangi. Kennsluaðferðirnar eða þær leiðir sem ætlast er til að 

farnar séu í kennslunni koma því beint inn í þessa umfjöllun. Að lokinni allri 

umfjölluninni um kennsluna er svo að finna ítarlegan lista yfir áhöld og tæki sem 

nauðsynleg þykja í kennslunni. Það vekur nokkra athygli að á þessum lista er tilgreindur 

fjöldinn allur af hljóðfærum. Þetta er ekki síst athyglisvert fyrir þær sakir að mjög litla 

umfjöllun um hljóðfæranotkun er að finna í námskránni. Hljóðfæri eru vissulega nefnd 

en lítið er fjallað um hvernig unnið skuli með þau. Ákveðinnar samræmingar þarna á 

milli virðist því vera ábótavant.  

     Námskráin frá 1976 er sú eina þeirra sem inniheldur umfjöllun um alla grunnþættina. 

Nokkuð gott jafnvægi er einnig milli allra þáttanna þannig að auðvelt er að átta sig á 

samspili þeirra og hvaða áhrif þeir hafa hver á annan. Með þessu fæst því góð 

heildarsýn á námsgreinina og kennslu hennar. Þessi námskrá er að mörgu leyti ítarlegust 

af þeim öllum enda mestu og kannski fjölbreyttustu umfjöllunina að finna í henni. 

Fræðileg umfjöllun og skilgreiningar eru töluvert fyrirferðamiklar, og að því leyti sker 

hún sig svolítið úr. Líklegt má telja að umfjöllun af þessu tagi hafi þótt nauðsynleg á 

sínum tíma því töluverðar áherslubreytingar urðu í námi og kennslu námsgreinarinnar 

frá fyrri námskrá. Mikil undirbúningsvinna lá að baki gerð hennar og fjölmargar nýjar 

hugmyndir voru settar fram í ítarlegu nefndaráliti árið 1972 (Menntamálaráðuneytið, 

1972). Í þessari námskrá miðast kennslan t.d. alfarið við að tónlistareynsla og 

tónlistariðkun nemendanna sé aðalatriðið og því er hún mun nemendamiðaðri en fyrri 

námskrá. Alla þætti námsins og kennslunnar varð því að laga að þessari áherslu og búa 
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utan um hana heildstæða umgjörð. Það virðist hafa tekist nokkuð vel því mun meira 

jafnvægi milli meginuppsprettanna þriggja, þ.e. námsgreinarinnar, samfélagsins og 

nemandans, er að finna í þessari námskrá en þeirri sem hún tók við af.    

     Aðalnámskráin 1989 er að mörgu leyti andstæða þeirrar sem hún leysti af hólmi. 

Hún gerir þó öllum grunnþáttunum nokkur skil, að undanskilinni umfjöllun um 

námsgögn og kennslutæki, því hana er ekki að finna. Á heildina litið er hins vegar ekki 

um mjög nákvæma umfjöllun að ræða og er námskráin því frekar opin og í raun sú 

„lauslegasta“ af þeim öllum. Þess ber þó að geta að framsetning þessarar námskrár er 

með töluvert breyttu sniði. Hún er til að mynda gefin út í einni bók og við það er miðað 

að á hana sé litið sem eina heild fyrir allt skólastarfið. Í 5. kafla má t.d. sjá eftirfarandi 

setningu: „Hafa ber hugfast að hver námsgreinakafli er hluti af stærri heild og getur því 

ekki staðið sjálfstætt“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 34). Því er nauðsynlegt að 

skoða einnig þá kafla námskrárinnar sem fjalla á almennan hátt um t.d. nám og kennslu, 

framvindu námsins og námsmat. Vægi uppsprettunnar um námsgreinina virðist því hafa 

minnkað enn frekar í þessari námskrá og þá helst á kostnað uppsprettunnar um 

samfélagið. Sjálfstæði námsgreinarinnar hefur minnkað til muna og í allri umfjöllun um 

hana er mikið er lagt upp úr menningarlegri stöðu hennar í nútíð og fortíð. Með 

kennslunni er því ætlast til að núverandi stöðu tónlistarinnar sé viðhaldið í samfélaginu 

en jafnframt að vægi hennar verði aukið enn frekar.        

     Þessi námskrá er í heildina mun opnari og því ekki eins stýrandi og sú frá 1976 og 

ennþá er aðaláherslan á tónlistariðkun nemendanna. Þetta sést kannski best á gerð þeirra 

markmiða sem sett eru fram (sjá nánari umfjöllun í kafla 4.2).  

     Aðalnámskráin frá 1999 virðist eiga meira sameiginlegt með þeirri frá 1976 en þeirri 

frá 1989 sem hún tók við af. Heftaformið var tekið upp að nýju og því hefur sú 

heildarmynd sem var á námskránni 1989 verið brotin upp og sjálfstæði námsgreinanna 

því aukið að nýju. Tónmenntin stendur þó ekki alveg sér því hún deilir námsgreinahefti 

með öðrum listgreinum. Hún fær samt sem áður nokkuð góða umfjöllun þar sem komið 

er inn á flesta grunnþættina. Eins og í fyrri námskrá vantar samt umfjöllun um 

námsgögn og kennslutæki. Ekki er þó hægt að segja að þeir fjórir þættir sem til 

umfjöllunar eru, hafi jafnt vægi. Námsmarkmiðin eru fyrirferðarmest og í raun 

þungamiðja námskrárinnar. Námsframvinduna, kennsluaðferðirnar og 

meginumfjöllunina um efnisþættina, þarf því að mestu leyti að lesa út úr markmiðunum. 

Námsmatið fær hins vegar sérstæða umfjöllun. Það má því segja að námsmarkmið 

námskrárinnar 1999 stýri námi og kennslu greinarinnar ekki síður en sú ítarlega 
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umfjöllun sem finna má í námskránni frá 1976. Hið mikla svigrúm til eigin 

ákvarðanatöku sem kennurum var gefið í námskránni 1989 er því nánast að engu orðið 

með þessari námskrá.  

     Þar sem námskráin 2007 er sett fram í nánast óbreyttir mynd þeirrar frá 1999, á það 

sama við um hana og Aðalnámskrána 1999. 

     Náms- og efnisþættir námsgreinarinnar eru eðli málsins samkvæmt þeir þættir sem 

þurfa að liggja ljósir fyrir til að kennarinn geti fundið svar við spurningunni, hvað á ég 

að kenna? Í öllum námskránum er að finna umfjöllun af einhverju tagi um þessa þætti 

og því ætti spurningunni sem slíkri að vera nokkuð auðsvarað. Það sem meira er þá 

virðast námsþættir tónmenntarinnar lítið hafa breyst í gegnum tíðina. Á öllum tímum er 

í raun verið að vinna með helstu frumþætti tónlistarinnar enda hefur hún lotið sömu 

grunnlögmálum í aldanna rás þvert á allar stefnur. Breytingarnar liggja fyrst og fremst í 

því hvernig ætlast er til að unnið sé  með þessa þætti og hvaða hugmyndir liggja þar að 

baki.  

     Í námskránni frá 1960 virðist öðru fremur miðað að því að auka markvissa þekkingu 

nemendanna í greininni og þannig „glæða ást á tónlistinni og virðingu fyrir henni, 

jafnframt því að leggja grundvöll að iðkun hennar í skólanum og eftir að námi lýkur“ 

(Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri, 1960, bls. 73). Með þessu er ég þó alls 

ekki að segja að nemendur fái engin tækifæri á iðkun tónlistar því vissulega er fjallað 

nokkuð um tónlistariðkun í námskránni, sérstaklega er varðar söng. Hins vegar verður 

ekki betur séð en að aðaláherslur kennslunnar liggi í að kenna ákveðna þekkingarþætti 

sem síðan séu dýpkaðir með verklegri vinnu. Tónlistariðkunin miðar því fyrst og fremst 

að því að auka næmni nemendanna fyrir þeim þekkingarþáttum sem þegar hafa verið 

kenndir. Sjónarmið fræðigreinarinnar og þar af leiðandi uppsprettan um námsgreinina er 

því verulega ríkjandi í þessari námskrá þó svo að nokkurt tillit sé einnig tekið til bæði 

nemandans og samfélagsins. 

     Í öllum hinum námskránum er þessu hins vegar öfugt farið. Tónlistariðkunin er þá 

tekin fram yfir beina þekkingarþætti og fjölbreyttir leikniþættir verða því aðaluppistaða 

kennslunnar. Í gegnum markvissa þjálfun í ákveðnum leikniþáttum eiga nemendurnir 

því að öðlast þekkingu á þeim frumþáttum sem koma við sögu hverju sinni, um leið og 

þeir þroska með sér eigin tónlistarhæfileika. Að upplifa tónlistina með beinum hætti og 

fá tækifæri til að flytja, skapa, tjá og túlka hana vegur því þyngra en að öðlast fræðilega 

þekkingu á henni.  
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4.2 Markmið  

Markmið með tónmenntakennslunni eru sett fram í öllum námskránum sem og gildi 

námsgreinarinnar. Meginmarkmið kennslunnar virðist alltaf vera í svipuðum dúr, þ.e. að 

vekja áhuga nemendanna á tónlist og veita þeim markvissa fræðslu í greininni þannig að 

þeir læri að meta og njóta tónlistar sem best. Aðra sögu er hins vegar að segja um 

námsmarkmiðin. Birtingamyndir þeirra, vægi og gerð er mjög misjöfn eftir námskrám.  

     Engin námsmarkmið eru talin upp í námskránni frá 1960 en að vissu leyti má þó lesa 

þau út úr umfjölluninni um kennsluna. Í Aðalnámskránni frá 1976 er hins vegar að finna 

mjög nákvæma flokkun markmiða fyrir 1.-3. bekk, í viðauka II. Þau birtast einnig í 

kennarahandbókum með því námsefni sem gefið var út á þessum tíma og voru í raun 

unnin sérstaklega í tengslum við það námsefni. Það er því spurning hvort þessi markmið 

tilheyra frekar námsefninu en Aðalnámskránni, þar sem þau eru höfð aftast undir 

viðauka. Taka verður þó með í reikninginn að námskráin virðist að miklu leyti vera 

samin í kringum þetta tiltekna námsefni eða námsefnið í kringum hana. Á öllum 

tilvísununum í þetta námsefni, sem finna má í námskránni, má a.m.k. ætla að einhvers 

konar samræming hafi átt sér stað. Það breytir hins vegar ekki því að þessum 

markmiðum er greinilega ætlað að stýra náminu og kennslunni með ákveðnum hætti. 

Námsmarkmið þessi koma ekki aðeins inn á leikni heldur einnig kunnáttu, skilning, 

greiningu og beitingu. Ekki er um eiginleg atferlismarkmið að ræða en þó hafa þau 

ýmiss einkenni þeirra. Framsetningin er mjög skýr og því allar líkur á að flestir leggi 

samskonar skilning í þau. Einnig eru þau frekar lokuð eða þröngt skilgreind og því vel 

til þess fallin að mæla ákveðinn afrakstur. Í flestum tilfellum væri því hægt að leggja 

þau orðrétt fyrir á verklegu eða skriflegu prófi, hefðu menn hug á því. 

     Markmiðunum sem sett eru fram í Aðalnámskránni 1989 er ætlað að leggja ákveðinn 

grunn að allri kennslunni, en þau eru kannski ekki eins stýrandi og ætla mætti í upphafi. 

Til þess eru þau alltof opin auk þess sem nánast óhugsandi er að mæla með þeim 

ákveðinn afrakstur. Þessi markmið flokkast sem langdræg markmið því þau eru þess 

eðlis að líklegt má telja að þeim verði í raun ekki náð að fullu (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999, bls. 16-17). Vegna þessa geta þau því ekki talist til atferlismarkmiða. Frekar má 

segja að um einhvers konar stefnumið, sem lýsa því sem stefnt skuli að, sé að ræða eða 

jafnvel ákveðin viðmið, sem lýsa helstu áherslum í kennslunni. Eins og áður sagði eru 

þessi markmið mjög opin og í nokkrum tilfellum komast þau nokkuð nærri 

tjáningarmarkmiðum Eisners, eins og sjá má á eftirfarandi dæmi:  



 32 

            Nemendur [...] örvi ímyndunarafl og sköpunargleði með persónulegri tjáningu í hreyfingu  

 með tónlist  

                                                                                                  (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 160). 

     Sú mikla og stigskipta markmiðssetning sem finna má í Aðalnámskránni 1999 á hins 

vegar fátt sameiginlegt með hugmyndum Eisners og raunar hefur þessi 

markmiðssetning verið töluvert umdeild. Gagnrýni á hana má t.d. finna í grein sem 

Börkur Vígþórsson ritaði í Netlu, veftímarit Rannsóknarstofnunar Kennaraháskóla 

Íslands, árið 2003. Þar kemur m.a. fram að með þessari auknu markmiðssetningu sé í 

raun verið að auka miðstýringu náms og kennslu í skólum landsins (Börkur Vígþórsson, 

2003). Þetta telur Börkur afturför frá fyrri námskrá. Börkur hefur hugsanlega nokkuð til 

síns máls því markmiðum Aðalnámskrárinnar 1999 er vissulega ætlað að stýra 

kennslunni umtalsvert. Þetta sést einna best á áfangamarkmiðunum. Þau eru töluvert 

lokuð og þröngt skilgreind og minna um margt á þau markmið sem sett voru í 

námskránni 1976. Eins og markmiðin frá 1976 bera þau mörg einkenni 

atferlismarkmiða, þar sem þau miða yfirleitt að því að nemendur geti, þekki, sýni eða 

skilji nákvæmlega sömu leikni, hugtök eða efnisatriði. Þrepamarkmiðin eru hins vegar 

nokkurs annars eðlis. Út úr þeim má einna helst lesa stigvaxandi ferli og uppbyggingu 

kennslunnar með það fyrir augum að komast að áfangamarkmiðunum. Þau lýsa þannig 

ákveðnu vinnuferli þeirra þátta sem vinna á með. Þó að töluverður eðlismunur sé á 

þessum tveimur markmiðsflokkum þá stýra þrepamarkmiðin kennslunni að mörgu leyti 

ekki síður en áfangamarkmiðin. Líklegt má hins vegar telja að það hafi í raun ekki verið 

ætlunin, því sérstaklega er tekið fram að skólarnir hafi ákveðið svigrúm til þess að raða 

þeim upp með öðrum hætti (Aðalnámskrá grunnskóla-listgreinar, 1999, bls. 6). 

Hugsanlega hefur þetta ákvæði námskrárinnar ekki verið nógu skýrt og þannig ýtt undir 

gagnrýni á námskrána. Að minnsta kosti má draga þá ályktun af þeim breytingum sem 

gerðar voru á Aðalnámskránni 2007. Með því að setja þrepamarkmiðin aftast sem 

viðauka, má ætla að lögð hafi verið afdráttarlausari áhersla á það svigrúm sem skólarnir 

hafa í kennslunni og um leið sé verið að bregðast á einhvern hátt við þeirri gagnrýni 

sem komið hafði fram. Lokamarkmiðin standa þó óbreytt og þjóna áfram sínum 

tilgangi, þ.e. að lýsa því sem stefnt skuli að í gegnum alla kennsluna. Þau eru því 

kannski ekki svo ýkja ólík þeim meginmarkmiðum sem sett voru fram í námskránni 

1989. Í báðum tilfellum er um langdræg markmið að ræða, þó svo að ákveðinn 

eðlismunur sé á þeim. Lokamarkmiðin eru örlítið lokaðri og miða fyrst og fremst að því 
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að nemendur tileinki sér þekkingu og skilning fjölbreyttra þátta tónlistarinnar. Því 

verður ekki séð að þau geti flokkast sem tjáningarmarkmið. 

     Ljóst er að töluverð þróun hefur orðið í markmiðssetningu þessara fimm námskráa. 

Gerð og vægi markmiðanna hefur ekki síst áhrif á hversu mikið náminu og kennslunni 

er stýrt í gegnum Aðalnámskrána. Ekki er þó hægt að segja að um stigvaxandi eða 

línulega þróun sé að ræða því það er fyrst og fremst námskráin 1989 sem sker sig úr. 

Gerð þeirra markmiða sem þar koma fram er þess eðlis að mestur sveigjanleiki á 

útfærslu kennslunnar fæst. Námskráin 1960 nær þessum sveigjanleika ekki þrátt fyrir að 

engin námsmarkmið séu með beinum hætti sett fram þar. Þau er hins vegar 

undirliggjandi eða falin í þeirri nákvæmu umfjöllun sem þar er að finna um kennsluna. 

Þessi umfjöllun er sett fram með þeim hætti að svigrúmið verður lítið sem ekkert. Í 

námskránni 1976 má segja að markmiðin stýri kennslunni töluvert, þ.e.a.s. ef miðað er 

við að notast sé við það námsefni sem markmiðunum fylgja. Kjósi kennarar hins vegar 

að notast við annað námefni er ekki endilega víst að svo sé. Hin stigskipta 

markmiðssetning í núgildandi námskrám virðast því þegar öllu er á botninn hvolft stýra 

kennslunni einna mest.  

 

5 Samantekt 

Í stuttu máli er hægt að segja að þróunin í námskránum snúi fyrst og fremst að þremur 

atriðum. Í fyrsta lagi hvernig ætlast er til að kennslan sé byggð upp, þ.e.a.s. hvort meiri 

áhersla sé lögð á að nemendur öðlist víðtæka þekkingu á fjölbreyttum þáttum 

tónlistarinnar eða hvort áherslan sé fyrst og fremst á iðkun og markvissa þjálfun 

ákveðinna leikniþátta. Í öðru lagi, hvaða efnisþætti á að kenna og hversu nákvæmlega er 

um þá fjallað, og í þriðja lagi hvernig og hversu mikið kennslunni er stýrt í gegnum 

námskrárnar. Í töflu 1 sem hér fer á eftir hafa helstu einkenni hverrar námskrár verið 

tekin saman með það að markmiði að varpa enn skýrara ljósi á þessa þróun. Sé taflan 

lesin lárétt á að vera hægt að sjá hvernig ákveðnir þættir hafa þróast í gegnum 

námskrárnar en sé hún hins vegar lesin lóðrétt sjást einkennisþættir hverrar námskrár 

fyrir sig.  
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5.1 Tafla 1. Helstu einkenni tónmenntarnámskráa 1960-2007 

 Námsskrá  
1960 

Aðalnámskrá 
1976 

Aðalnámskrá 
1989 

Aðalnámskrár 
1999 og 2007 

Markmið 
 

Engin 
námsmarkmið 
sett fram með 
beinum hætti. 

Mjög 
nákvæmlega 
flokkuð náms- 
markmið fyrir 1. – 
3. bekk. 
Markmiðin voru 
sérstaklega samin 
út frá ákveðnu 
námsefni. 

Ferkar opin  
heildarmarkmið 
sett fram í fjórum 
flokkum fyrir 
hvern námsþátt. 

Stigskipt markmið. 
Lokamarkmið, 
áfangamarkmið og 
þrepamarkmið 
(þrepamarkmiðin 
höfð í viðauka 
2007). 

Námsþættir 
 

Mjög nákvæm 
lýsing á þeim 
efnisþáttum sem 
á að kenna. 

Nokkuð nákvæm 
lýsing á helstu 
efnisþáttunum.  

Aldursstigskipt 
umfjöllun um 
hvern námsþátt. 
Upptalning á 
tillögum um 
verkefni.   

Frum- og 
efnisþættir skil- 
greindir en að öðru 
leyti þarf að lesa 
umfjöllun um þá út 
úr markmiðunum. 

Kennslu og 
námsaðferðir 
 

Koma inn í 
umfjöllunina um 
námsþættina. 

Umfjöllun um 
skipulag 
kennslunnar í sér 
kafla en komið 
inn á ýmsar 
aðferðir í 
umfjölluninni um 
hvern námsþátt. 

Miðaða er við að 
aðferðirnar séu 
fjölbreyttar, 
sveigjanlegar og 
mótaðar af 
víðsýni. 

Engin sérstök 
umfjöllun, þarf að 
lesa út úr 
markmiðunum. 

Námsgögn og 
kennslutæki 
 

Ítarlegur listi yfir 
áhöld og tæki 
sem nauðsynleg 
þykja í 
kennslunni. 

Umfjöllun í 
sérkafla.  

Engin umfjöllun. Engin umfjöllun. 

Námsmat 
 

Engin umfjöllun. Ítarleg umfjöllun í 
sérkafla. 

Frekar lítil 
umfjöllun. Þó er 
lögð áhersla á að 
meta fremur 
vinnuferlið en 
ákv. 
lokaniðurstöðu. 

Nokkuð mikil 
umfjöllun og fjöldi 
dæma um 
námsmatsverkefni. 

Helstu 
áherslur í 
kennslunni 

Meira lagt upp úr 
því að læra um 
tónlist en að iðka 
hana. 

Tónlistariðkun 
aðalatriðið. 
Kennsla 
fræðiatriða í 
beinum tengslum 
við iðkunina.  

Að iðka tónlist og 
njóta hennar. Á 
þeirri reynslu 
byggist 
þekkingin. 

Vekja áhuga og 
jákvæðni. 
Framkvæma og 
ígrunda. 
 

Önnur 
séreinkenni 
 
 
 
 

Söngur er eini 
leikniþátturinn 
sem fær 
einhverja 
umfjöllun að 
ráði.  

Námskráin samin 
með ákveðið 
námsefni í huga. 
Töluvert um 
skilgreiningar og 
fræðilega 
umfjöllun. 
Heilstæðustu 
heildarumfjöllun 
greinarinnar er að 
finna hér.  

Áhersla á  
félagslega stöðu 
tónlistarinnar og 
mikilvægi hennar 
í menningar- og 
sögulegu tilliti.  
Mestur sveigjan- 
leiki til eigin 
ákvarðanatöku 
kennarans. 

Áhersla á 
yfirfærslugildi 
tónlistariðkunar á 
aðra hæfni og 
þekkingu. Mikil 
stýring 
kennslunnar í 
gegnum stigskipt 
markmið. 
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Á þessari töflu má sjá að áherslur kennslunnar breytast til muna með námskránni 1976 

þegar iðkun tónlistarinnar verður mikilvægari en umfangsmikil fræðileg þekking. Þessi 

sýn á kennsluna hefur svo haldist fram á þennan dag. Umfjöllun um þá efnisþætti sem á 

að kenna hefur líka tekið nokkrum breytingum. Það má eiginlega segja að hún verði 

ónákvæmari og kannski óskýrari með hverri nýrri námskrá. Í elstu námskránum er þessi 

umfjöllun nokkuð nákvæm og veitir kennurum um leið góða leiðsögn um það hvernig 

haga megi kennslunni. Í námskránni 1989 er aðeins um upptalningu á hugsanlegum 

verkefnum að ræða og 1999 og 2007 fellur þessi umfjöllun nánast út.  

     Kennslunni er nokkuð mikið stýrt í gegnum allar námkrárnar að undanskilinni þeirri 

frá 1989. Í námskránni frá 1960 birtist þessi stýring fyrst og fremst í umfjölluninni um 

efnisþættina og að nokkru leyti líka 1976, þó í minna mæli sé. Námsmarkmiðin í þeirri 

námskrá eru hins vegar mjög stýrandi og það sama má segja um markmið námskránna 

frá 1999 og 2007. Námskráin frá 1989 hefur því algera sérstöðu hvað stýringuna varðar.  

   

6 Lokaorð 

Á milli allra fimm námskránna má finna einhverja þróun og nýjar áherslur á einhverju 

sviði virðast koma fram með hverri nýrri námskrá. Breytingarnar geta hins vegar birst á 

ólíkan hátt og í mismiklu mæli hverju sinni. Ekki er þó hægt að segja að um neina 

byltingu hafið verið að ræða enda oft sagt að góðir hlutir gerist hægt.  

     Í grunninn er á öllum tímum verið að vinna með sama hráefnið, þ.e. tónlistina. Eðli 

hennar og gerð hefur ekkert breyst og hún heldur áfram að lúta sömu lögmálum. 

Frumþættir tónlistarinnar liggja því eins og þrástef í gegnum allar námskrárnar og með 

hverri og einni þeirra má svo segja að finna megi tilbrigði við þetta stef.  

     Í umfjölluninni hér að framan hafa helstu einkenni hverrar námskrár verið dregin 

fram og þróun þeirra skoðuð út frá ákveðnum námskrárfræðilegum sjónarmiðum. 

Tilgangurinn var aldrei að komast að einhverjum óumdeildum niðurstöðum, aðeins að 

varpa ljósi á þessa þróun og skoða þær breytingar sem helstar hafa orðið út frá 

ákveðnum forsendum. Námskrá er margslungið og flókið fyrirbæri og er því hægt að 

skoða hana frá ótal hliðum. Að öðrum forsendum gefnum væri því vel hægt að hugsa 

sér að allt önnur sýn fengist á þá þróun sem orðið hefur á þessum fimm námskrám í 

tónmennt sem settar hafa verið fram á Íslandi.         
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