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Ágrip 

Í Aðalnámskrá tónlistarskóla (2000) er lögð áhersla á að hafa námið fjölbreytt svo 

það þjóni öllum þeim sem það vilja sækja en tónlistarnám á að vera opið fyrir alla. 

Einnig kveður aðalnámskrá um aukna áherslu á sköpun, spuna, að spila eftir eyranu 

og tónsmíðar. Megin viðfangsefni þessarar ritgerðar er áfangi sem var búinn til með 

það í huga að koma til móts við nemendur í tónlistarskólum og sem svar við þessari 

auknu áherslu á skapandi þætti.  

Í ritgerðinni er þessum áfanga gerð góð skil en hann ber heitið Gleðisamspil. 

Hugmyndin að honum varð til við áhorf á sjónvarpsþáttum sem fjölluðu um skapandi 

tónlistarstarf í menntaskóla. Í stuttu máli byggist hann á útfærslu nemenda á 

þematengdum verkefnum. Nemendur vinna í hópum eða sem einstaklingar að 

útfærslu á lögum, sígildum verkum, spuna eða eigin tónsmíðum. Það er greint frá 

kennsluskipulagi, markmiðum þessa áfanga, kennslugögnum, námsmati, hlutverki 

kennara og skýrt frá þemunum. Í fræðilega kaflanum er umfjöllun um þá þætti og 

kenningar sem áfanginn er byggður á. 

Það sem vonast er til með þessari ritgerð er að þessi áfangi, eða sambærilegur 

áfangi, mun verða í boði fyrir alla þá nemendur sem sækja nám í tónlist og 

hljóðfæraleik. 

  



 

 2 

Abstract 

It is of great importance that education in music schools is multifaceted and serves 

all students who enroll there. Music education is for everyone, regardless of the 

reasons every student has for choosing to learn music. The curriculum in all music 

school must serve everybody's needs. Furthermore, in the Curriculum of music 

schools (2000) there is more emphasis on composition, creation, playing by ear and 

improvisation. The thesis explores a course which is designed to meet these demands. 

The course is called "playing for joy". This idea for the course came from a 

television show about a creative music program in an American high school. The 

main emphasis in this course is therefore the creative process. Students work together 

to create music, after which they preform what they had created for their fellow 

students. All their work is based upon a theme, but they can decide themselves how to 

arrange it, for example by playing a classical piece, a pop song, their own 

composition or perhaps improvisation. Moreover, there will be a thorough description 

of the course’s structure, its goals, the role of the teacher, its assessment, themes and 

so forth. Furthermore, there will be a description of the theories and the thesis that the 

course is based upon.  

The purpose of this essay is to introduce a new course to the music school in 

Iceland which will hopefully be available soon to all students who seek education in 

music and are learning to play an instrument. 
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1. Inngangur 

Menntakerfi 21. aldar þarf að rækta fjölbreytta hæfileika og kunnáttu hjá 

nemendum til að búa þá undir það samfélag sem við tilheyrum. Samfélagið gerir 

kröfur um fjölþætta þekkingu og kunnáttu hjá einstaklingum. Menntun þarf að ýta 

undir frumkvæði, nýsköpun, hugmyndaauðgi, og hæfni í félagslegum samskiptum og 

samstarfshæfni (Winner, Ellen, Goldstein, Thalia, R., og Vincent-Lacrin, Stéphan, 

2013). Það eru margir þættir sem benda til þess að nám í listum skipti mjög miklu 

máli til þess að ýta undir sköpun og hugmyndaauðgi en það er einmitt það sem 

nútímasamfélag gerir kröfu um (Winner, o.fl, 2013). Tónlistarskólar eru ekki 

undanskildir og þurfa því að bjóða upp á fjölbreytt nám sem hentar öllum þeim sem 

vilja það sækja. Nemendur í tónlistarskólum eru þar af mismunandi ástæðum. Sumir 

stefna á framhaldsnám og atvinnumennsku í sígildri tónlist, aðrir stunda námið sem 

tómstundagaman og svo framvegis. Samkvæmt aðalnámskrá þurfa tónlistarskólar að 

þjóna þörfum hvers nemenda á þeirra forsendum. Þar að auki er lögð mikil áhersla á 

sköpun, sjálfstæð vinnubrögð, samspil, tilfinningaþroska, mótun viðhorfa, spuna, 

tónsmíðar, túlkun tónlistar, flutning, o.fl (Aðalnámskrá Tónlistarskóla, 2000). Þar af 

leiðandi skiptir höfuðmáli hvernig námið er uppsett og skipulagt. Það þarf að gefa 

nemendum fjölbreytt verkefni og skipuleggja námsumhverfi sem þróar alla þá þætti 

sem hafa áhrif á tónlistarhæfni þeirra. Fjölbreytni þarf að vera í fyrirrúmi. Spurningin 

er hinsvegar hvort að tónlistarskólar séu að mæta þessum kröfum nógu vel.  

Þegar kom að því að ákveða umfjöllunarefni mastersverkefnis míns fór ég að 

hugsa tilbaka og líta yfir farinn veg. Upp í hugann komu árin mín í tónlistarskólanum 

sem eru mér mjög dýrmæt reynsla. Þrátt fyrir það er margt sem ég hefði viljað læra 

betur eða fengið tækifæri til að upplifa þar. Þegar ég var að læra á píanó fór námið 

mikið til fram í einrúmi. Auðvitað var stundum samspil en þá var ég oftast í hlutverki 

undirleikara sem og að flest verkefni voru valin af kennara eða kennurum. Mér fannst 

vanta vettvang sem ýtti undir sköpun og frumkvæði nemenda, vettvang þar sem 

nemendur gátu hist og unnið saman að flutningi fjölbreyttra laga og verka. Í 

mastersverkefninu mínu hef ég hannað slíkan námsáfanga fyrir nemendur á mið- og 

framhaldsstigi í tónlistarskólum.  
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1.1 Uppbygging ritgerðar 

Í fræðilega kaflanum verður fjallað um þær kenningar og rannsóknir sem styðja við 

þær kennsluaðferðir og hugmyndir sem er beitt í áfanganum. Honum er skipt í fimm 

undirkafla. Þeir heita: Hugsmíðahyggja og félagsleg hugsmíðahyggja, Samvinnunám, 

Áhugi, Námið í tónlistarskólanum og Fjölbreytni og möguleikar tónlistar. 

Í kaflanum Hugsmíðahyggja og félagsleg hugsmíðahyggja er fjallað um einkenni 

hugsmíðahyggju og nokkur hugtök sem tengjast því eins og lýðræði, og nokkra 

kennismiði þar á meðal John Dewey og George Herbert Mead.  

Í kaflanum Samvinnunám er byrjað á því að skilgreina hugtakið og svo er fjallað 

um ágæti samvinnu og samvinnuhæfni. Þar næst er fjallað um samvinnunámið og 

helstu áhrifa þess á hæfni nemenda. Samvinna hefur jákvæð áhrif á samskipti, 

sjálfsöryggi og sjálfsmynd, hvernig þú horfir á samfélagið, skólann, jafningja þína, 

kennara og aðra og hvernig þú horfir á heiminn. Einnig hefur þetta áhrif á hvernig 

nemendur tileinka sér námsefnið (Hendrix 2014). Það verður farið í hvern þátt fyrir 

sig og þar að auki er lausnaraleitaranámið og mikilvægi hins félagslega þáttar skoðað.  

Í kaflanum Áhugi, er fjallað um áhugann og áhrif hans á námsframvindu. Þar næst 

er fjallað um þá þætti sem hvetja námsframvindu nemenda. Renwick og McPherson 

(2002) taka fram nokkra þætti sem verða nefndir. Siðan verður gert grein fyrir fimm 

hvataþáttum sem nefndir eru í grein Jones og Tech. (2009). Að lokum verður  fjallað 

um tvennskonar áhuga, staðbundinn áhuga og persónulegan áhuga.  

Í kaflanum Námið í tónlistarskólanum, er fjallað stuttlega um áhrif tónlistarnáms á 

hæfni nemenda, hvernig námið er sett upp í tónlistarskólanum og þau markmið sem 

tónlistarskólinn vinnur út frá, það er að segja uppeldisleg markmið, samfélagsleg 

markmið og leikni- og skilningsmarkmið. Einnig verður farið í megin markmið 

hljóðfæranáms, áherslur námskrár á skapandi starf í tónlistarskólum, tengsl 

tónfræðigreina og hljóðfæranáms og námsmat. Í kaflanum Fjölbreytni og möguleikar 

tónlistar er meðal annars fjallað um flutning, óformlegt og formlegt tónlistarnám og 

áhrif þess á námsframvindu nemenda.  

Í kaflanum á eftir fræðilega hlutanum er svo lýsing á áfanganum sjálfum. Fyrst er 

honum lýst almennt, svo er farið vel yfir forkröfur, kennsluáætlunina, markmið, 

námsmatsaðferðir, þau kennslugögn sem kennarinn þarf að nota og síðan er yfirlit yfir 

skipulag hverrar viku fyrir sig.  
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2. Hugsmíðahyggja og félagsleg hugsmíðahyggja 

Uppruna hugsmíðahyggju má rekja til kenninga Jean Piaget um vitsmunaþroska 

einstaklinga. Einnig eru fleiri fræðimenn sem hafa haft áhrif á þróun hugsmíðahyggju 

en það eru fræðingar eins og Seymour Papert, Jerome Bruner, Lev Vygotsky og John 

Dewey (Sólrún B. Kristinsdóttir, 2001). Þegar hugtakið hugsmíðahyggja er skilgreint, 

er það í stuttu máli út frá því að nám byggist á virkni og reynsluheimi nemenda og að 

vinnan felist í verkefnavinnu þar sem gagnrýnin hugsun, upplýsingaleit, sköpun og 

vinnsla eru í hávegum höfð en í eftirfarandi köflum verður hugtakið skýrt nánar. 

(Sólrún B. Kristinsdóttir, 2001). 

Úr hugsmíðahyggjunni hefur svo þróast önnur kenning sem kallast félagsleg 

hugsmíðahyggja (Sólrún B. Kristinsdóttir, 2001). Uppruna hennar má rekja til 

kenninga Jean Piagets og rannsóknar sem gerð var í Genfarskólanum árið 1970. 

Rannsóknin snerist um áhrif félagslegra samskipta á vitsmunaþroska einstaklinga. 

Niðurstöður hennar voru þær að undir vissum kringumstæðum höfðu félagsleg 

samskipti góð áhrif og stuðluðu að bættum árangri hjá einstaklingum. Niðurstöðurnar 

stuðluðu að fleiri rannsóknum um svipað efni og byggir félagslega hugsmíðahyggjan 

kenningar sínar út frá niðurstöðum þeirra (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). Sá 

fræðimaður sem hafði einna mest áhrif á hugmyndir félagslegrar hugsmíðahyggju var 

Lev Vygotsky (Sólrún B. Kristinsdóttir, 2001) en samkvæmt kenningum hennar er 

nauðsynlegt að ganga út frá því að maðurinn sé félagsvera sem tilheyrir ákveðnu 

samfélagi. Það þarf þess vegna að huga að því hvernig nám á sér stað með 

samskiptum. Einstaklingurinn er ekki einangraður vegna þess að samfélagið sem hann 

tilheyrir hefur áhrif á hvernig hann hugsar, túlkar og skilur heiminn (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2009). Í því liggur munurinn á nálgun félagslegri hugsmíðahyggju og 

hugsmíðahyggju en annars er hún í grundvallaratriðum sú sama (Sólrún B. 

Kristinsdóttir, 2001). 

2.1 Þekking og nám 

Hugsmíðahyggjan skilgreinir þekkingu sem afurð af þeirri túlkun og merkingu sem 

einstaklingar leggja í hana. Það er ekki hægt að ganga út frá þekkingu sem heilögum 

sannleik heldur verður merking til við túlkun einstaklinga á fyrirbærum. Hver og einn 

býr til sína einu merkingu og skilgreiningar á fyrirbærum en sú merking fer eftir 
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skilningi og túlkun hvers og eins. Enginn skilur neitt eða túlkar á sama hátt og þess 

vegna má ekki ganga út frá því (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009).  

Hún gagnrýnir kennslufræði sem vinnur út frá þeirri kenningu að nám sé bein 

miðlun upplýsinga, óháð nemanda og eina hlutverk hans í námi sé að tileinka sér 

tiltekinn fróðleik. Aðalatriðið er ekki kennsluaðferðir heldur hvernig námsumhverfið 

er sett upp. Það þarf að vera hvetjandi, lifandi, auðugt og sem líkast 

raunveruleikanum. Verkefnin sem eru unnin í skólanum þurfa að vera í tengslum við 

það sem á sér stað í samfélaginu sem nemendur tilheyra. Nemendur eru í skólanum til 

þess að undirbúa sig fyrir raunveruleikann og þess vegna þurfa þeir að búa sig undir 

að takast á við fjölbreytt nám og flóknar þrautir (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). Þær 

kennsluaðferðir sem falla vel að hugmyndinni sem stuðla að hugsmíðahyggju og 

félagslegri hugsmíðahyggju eru umræðu- og spurnaraðferð sem byggist á því að taka 

þátt, ræða saman og hlusta á aðra, innlifunaraðferð og tjáning, þrautalausnir sem 

byggja á því að taka þátt, ræða saman og hugsa, leitaraðferðir sem byggir á 

fjölbreyttum vinnubrögðum, aga, hugsun, skipulagningu og einbeitingu, hópvinnu 

sem felur í sér öflun upplýsinga, úrvinnslu og miðlun og sjálfstæð skapandi verkefni 

(Sólrún B. Kristinsdóttir, 2001). Lýsingar á þessum kennsluaðferðum má finna í 

Litrófi kennsluaðferðanna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999).  

2.2 Hlutverk kennara 

Hluverk kennara er að styðja við nemendur, bæði sem einstaklinga og líka í 

hópum. Þeir eiga að hvetja nemendur áfram, leiðbeina þeim í námi og hópvinnu og 

vera til staðar (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). Hann er með öðrum orðum leiðandi en 

ekki stýrandi og fræðandi. Hann styður nemendur til að öðlast nýja þekkingu (Sólrún 

B. Kristinsdóttir, 2001). Til þess að geta þjónað hlutverki sínu þarf hann að skapa gott 

námsumhverfi þar sem samræður, rökræður og jákvæð samskipti geta átt sér stað 

(Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). Kennarinn spyr nemendur spurninga sem vekja þá til 

umhugsunar um efnið og hvetur þá til þess að horfa á það með gagnrýnum augum og 

halda áfram að rannsaka (Sólrún B. Kristinsdóttir, 2001). Þetta krefst mikils af 

kennaranum og er nauðsynlegt að hann sé góð fyrirmynd og því er fagmennska í starfi 

nauðsynleg. Kennarinn á líka að stuðla að sjálfstæði nemenda í námi og hvetja þá til 

þess að vera meðvitaðir um eigin námsframvindu og námsárangur (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2009). Þess vegna þarf hann að stuðla að sjálfstæði og frumkvæði 
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nemenda. Kennarinn þarf að hvetja nemendur til þess að mynda sínar eigin skoðanir 

og hjálpa þeim til þess að draga eigin ályktanir og komast að niðurstöðu. Hann þarf að 

styðja við hugmyndir þeirra en jafnframt að hvetja þá til að hugsa og horfa á hlutina 

með gagnrýnum augum (Þórunn Óskarsdóttir, 2003). Kennarinn þarf því meðal 

annars að gæta þess að nemandinn skilji viðfangsefni sín. Þá er mikilvægt að kynna 

viðfangsefnin þannig að hann hugi að því hvernig best er að haga vinnubrögðum og 

vinnulagi (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). Kennarinn á svo eins og kom fram áður að 

spyrja spurninga sem hvetja til endurskoðunar en hann þarf að passa sig að gefa 

nemendum svigrún til þess að hugsa og bregðast við þeim. Hann má ekki reyna að 

aðstoða þá við úrvinnsluna með því að gefa þeim svarið. Aðferðin sem nemendur 

beita þegar þeir bregðast við spurningunum hefur svo áhrif á gengi þeirra í námi. 

Kennarinn hvetur þá líka nemendur sína til þess að fara út fyrir þægindarammann sinn 

og afla sér nýrrar þekkingar til þess að réttlæta og styðja við sínar eigin hugmyndir og 

út frá því koma með nýjar hugmyndir (Þórunn Óskarsdóttir, 2003).  

2.3 Matsaðferðir 

Í hugsmíðahyggju þarf námsmatið eins og námsumhverfið að vera mjög 

fjölbreytilegt og endurspegla mörg sjónarhorn (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). Það þarf 

að hvetja nemendur til ígrundunar á náminu og niðurstöðum þess. Nemendur læra að 

tileinka sér sjálfsmat og sjálfsgagnrýni. Þeir meta ekki einungis afurðina, það er að 

segja þekkinguna sem þeir tileinkuðu sér heldur ferlið sjálft, hvernig þeir lærðu, hvað 

gekk vel og hvað hefði mátt fara betur í því ferli. Ástæða mikilvægis þessa er að 

þekking er í stöðugri þróun og gæti þess vegna orðið úrelt fljótlega (Sólrún B. 

Kristinsdóttir, 2001). Mat byggist þar með á þremur þáttum, jafningjamati, mati 

kennara og síðast en ekki síst sjálfsmati. Nemendur eiga að læra að meta sig sjálf, 

aðferðir sínar og vinnubrögð. Nemandinn er að byggja upp þekkingu sína en ekki að 

tileinka sér fyrirfram ákveðna þekkingu og staðreyndir. Þess vegna er mikilvægast að 

huga að ferlinu sem á sér stað við nám. Það getur verið fólgið í því að skoða samskipti 

nemenda og hvernig það hefur áhrif á þekkingu einstaklinga eða meta áhrif 

námsumhverfis. Það þarf með öðrum orðum að meta hvernig nemendur öðlast 

þekkingu (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009).  
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2.4 Lýðræði  

Bandaríski heimspeki- og menntunarfræðingurinn John Dewey (1859-1952) 

skilgreindi lýðræði sem félagslegt ferli og það sem væri til staðar í öllum þáttum 

lífsins. Þar að auki er það undirstaða allra gilda í samfélaginu. Ólíkt mörgu öðru þá er 

lýðræði ekki formfast heldur er það í stöðugri þróun. Það þróast í gegnum samstarf og 

samskipti manna. Þegar fólk kemur saman og talar um vandamál sín þá verður til 

ákveðið lýðræði. John Dewey tengdi þannig lýðræði og félagslega hæfni. Samkvæmt 

honum þá er lýðræði þegar fólk kemur fram við hvert annað af virðingu og er tilbúið 

að hlusta á sjónarmið hvers annars en á sama tíma tilbúið að gera málamiðlanir og 

vinna saman (Gouinlock, 2014).  

Námsumhverfið á að einkennast af lýðræði. Hver og einn er með rödd og það er 

tekið tillit til forþekkingar hvers og eins. Í þjóðfélagi fjölmenningar er það sérstaklega 

nauðsynlegt vegna þess að þá á hver og einn auðveldara með að tengja námið við 

sjálfan sig og sína menningu (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). Þessar lýðræðislegu 

umræður bæði innbyrðis milli nemenda og milli nemenda og kennara hjálpar 

nemendum til við að þróa hugmyndir sínar áfram, rannsaka, prófa sig áfram og gera 

það sem þarf til að styðja við hugmyndir sínar. Þessar umræður geta einungis orðið ef 

nemendum líður vel í kennslustundum og treysta bæði samnemendum og kennara 

(Þórunn Óskarsdóttir, 2003). 

2.5 Ábyrgð á eigin námi 

Hugsmíðahyggjan leggur áherslu á að nemendur stjórna námi sínu sjálfir en það 

krefst mikillar ábyrgðar (Sólrún B. Kristinsdóttir, 2001). Þau markmið sem skipta 

mestu máli eru markmið nemandans og gott námsumhverfi sem á að virkja 

nemandann og hvetja hann til að læra og þar með ná markmiðum sínum (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2009). Nemandinn þarf að taka virkan þátt í sínu eigin námi. Til þess 

að svo verði þarf að tryggja að nemandinn hafi áhuga á námsefninu og sjái tilgang 

með því. Ein besta leiðin til að tryggja virkni nemandans eru skapandi verkefni sem 

unnin eru í samvinnu þar sem nemendur sjálfir ráða mikið til um val verkefna og 

hvernig unnið er úr því. Sýnilegur námsárangur er líka mjög mikilvægur. Nemendur 

þurfa að sjá árangur á áþreifanlegan hátt. Verkefni sem byggja á því að skapa og sýna 

svo öðrum afurðina er góð aðferð til þess (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). Þegar 

nemendur fá tækifæri til að kynna fyrir öðrum hvað þeir eru að hugsa og hlýða á 
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hugmyndir hvers annars þá eru þeir á sama tíma að byggja upp eigin þekkingargrunn 

og skilning (Þórunn Óskarsdóttir, 2003).  

2.6 Sjálfstæð vinnubrögð 

Nemendur eiga að tileinka sér sjálfstæð vinnubrögð í námi. Þeir hafa áhrif á námið 

og bera líka ábyrgð á því. Þess vegna þarf kennarinn að leggja mikla áherslu á að 

nemendur íhugi sitt nám, skilji það og hvernig það á sér stað og geti haft áhrif á það. 

Það þarf að hjálpa nemendum að tileinka sér fagmannleg vinnubrögð (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2009). Þegar nemandi finnur að hann geti haft áhrif á sitt eigið nám og 

fær tækifæri til þess að koma með sínar eigin hugmyndir og prófa þær þá fara þeir að 

koma með sínar eigin tilgátur um afurðina, niðurstöðu eða hvernig best er að vinna að 

henni. Með öðrum orðum nám á sér stað (Þórunn Óskarsdóttir, 2003). Þá verða 

nemendur meðvitaðir og meðvitaðir nemendur vita hvað þeir kunna og hvað þeir 

þurfa að læra betur og hafa meira sjálfsöryggi í námi. Þetta gerir þá tilbúnari fyrir 

áframhaldandi nám. Námið sjálft er sem sagt einstaklingsbundið en eins og komið var 

inn á áðan verður ekkert nám án félagslegs samhengis (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009), 

en það er eitthvað sem John Dewey lagði mikla áherslu á. 

2.7 Reynsla 

John Dewey var frumkvöðull að pragmatisma eða verkhyggju (Gouinlock, 2015). 

Samkvæmt verkhyggju verður þekkingarleit að byggjast á reynslu og skynjun. Þannig 

er það að ýmsu leyti skylt raunhyggjunni sem leggur áherslu á að skynjun sé 

uppspretta þekkingar og að menn eru skynjandi og hugsandi verur. Þar með er 

skynhæfni manna nauðsynleg til að þekkja heiminn. Verkhyggjan leggur hinsvegar 

meiri áherslu á þetta verklega (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Verkhyggjan er byggð á 

því sem þykir gagnlegt, hinu verklega og hagnýta. Það leggur áherslu á það að gera og 

prófa frekar en að læra á bókina, það er að segja, það vegur reynsluna meira en 

kenningar um hluti (Thayer, 2013). Mönnum er eðlislægt að prófa sig áfram og 

framkvæma alveg jafn mikið og að þiggja og taka á móti upplýsingum. Þar með er 

nám ekki ferli sem einkennist af kennara sem miðlar upplýsingum og þekkingu til 

nemenda sem eingöngu taka við því í gegnum skynfærin og vinna úr þeim. Nám er 

virkt ferli. Þekking er ekki afurð af námi eða útkoma þess heldur verður hún til og 

þróast áfram í virku ferli (Ólafur Páll Jónsson, 2011).  
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Eins og áður kom fram þá meta frumkvöðlar verkhyggjunnar reynsluna meira en 

staðreyndir og kenningar um ákveðna þætti (Thayer, 2013). Reynsla og menntun 

haldast í hendur. John Dewey telur að alltaf þurfi að hafa reynslu fólks í huga þegar 

fjallað er um inntak, eðli og markmið menntunar (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Samt 

sem áður leiðir ekki öll reynsla til frekari þekkingar eða náms og ekki stuðlar öll 

reynsla heldur að jafngóðri menntun. Það getur verið mjög erfitt að greina á milli 

hvaða reynsla gefur þér góða menntun og hver ekki. Ástæðan er í fyrsta lagi að það er 

til tvennskonar reynsla, það er jákvæð og neikvæð reynsla og oft er erfitt að greina á 

milli þeirra. Í öðru lagi er erfitt að skipuleggja ýmsa þætti í tengslum við menntun, 

eins og námsgögn, aga, kennsluhætti, félagslegar aðstæður í námi og fleira, út frá 

skilningi á þessu hugtaki (Ólafur Páll Jónsson, 2011). 

Samkvæmt Dewey tengist reynsla hugsun og ígrundun sterkum böndum. Reynsla 

verður ekki merkingabær án hugsunar og endurspeglunar (Jóhanna Einarsdóttir og 

Ólafur Páll Jónsson, 2011). Til að gera greinarmun á jákvæðri reynslu og neikvæðri 

reynslu þarf að huga að áhrifum reynslunnar á hugsun og hæfni einstaklingsins til að 

sækja sér nýja reynslu. Einnig þarf að athuga hvaða gildi þessi reynsla hefur á 

eftirtöldu augnabliki (Ólafur Páll Jónsson, 2011).  

2.8 Nám er félagslegt ferli 

John Dewey var uppi á þeim tíma þegar samfélagið gerði einungis fáum útvöldum 

kleift að rækta og þróa sína hæfileika. Hann vildi að allir fengju jafnt tækifæri til þess. 

Hann sagði að einstaklingurinn og nám væri hluti af félagslegu ferli. Einstaklingur 

bregst við öllu áreiti með einhverjum gjörðum og eiga þær gjörðir sér alltaf stað í 

einhverskonar samskiptum og tengslum við aðra einstaklinga. Einstaklingurinn, áreiti, 

gjörðin verða ekki slitin frá samskiptum sínum og tengslum við aðra. Þekking og 

reynsla verður þannig til þegar hugur og starf er í beinum tengslum við samskipti og 

tengsl. Námið er virkt ferli og samkvæmt Dewey læra einstaklingar með því að 

framkvæma, prófa sig áfram, gera tilraunir og mistök (Gestur Guðmundsson, 2008, 

bls. 44).  

George Herbert Mead, félagsfræðingur, hafði það að leiðarljósi í sínum kenningum 

að nám og þroski einstaklinga væri félagslegt ferli sem færi fram í samskiptum við 

aðra einstaklinga. Hann gagnrýndi kenningar um mótun sjálfsins sem sjálfhverfrar 

veru sem þarf síðar meir að taka tillit til annara. Hann segir að forsendur mótunar 
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sjálfsins og náms séu félagsleg samskipti og það er mikilvægt að þau eigi sér stað 

alveg frá upphafi. Hann vill meina að þetta byrji í móðurkviði en þar sér móðirin 

fóstrinu fyrir öllu sem það þarf á að halda. Seinna er hún svo einn af uppalendum 

þess. Í fyrstu sér barnið ekki mun á því og móðurinni en það lærir það seinna. Með 

því að vera í kringum annað fólk lærir barnið muninn á milli þeirra. Samband barnsins 

og móðurinnar getur haft mikil áhrif á hvað einkennir samskipti og sambönd barnsins 

við aðra (Gestur Guðmundsson, 2008).  

Mead rannsakaði hegðun og samskipti aðila í hópum og þá þróaðist hugtakið 

aðilinn sem skiptir máli, eða merkingabæri aðilinn. Einstaklingar taka meira mið af 

sumum en öðrum og það er mismunandi hvernig einstaklingar nálgast aðra. Stundum 

taka einstaklingar sér aðra til fyrirmyndar, eða óttast þá, bera virðingu fyrir þeim eða 

líta á þá með aðdáunaraugum og svo framvegis. Slík munstur eru oft grundvölluð í 

byrjun (Gestur Guðmundsson, 2008). Í öllu námi hefur þetta mynstur greinileg áhrif. 

Kennarinn hefur áhrif á hvernig nemandinn upplifir námið og hvernig hann nálgast 

námsefnið. Á sama hátt hafa nemendur áhrif á námsframvindu.  

Mead leggur líka áherslu á að getu einstaklinga til að greina á milli sín og annarra 

og þróun þess, með öðrum orðum getu einstaklinga til að setja sig í spor annara. Börn 

læra þetta fyrst í fjölskyldunni en svo í gegnum leik og samvinnu. Einstaklingar þróast 

í félagsverur í gegnum samskipti. Sjálfið þeirra myndast í samskiptum við umhverfið, 

það er að segja umhverfið hefur áhrif á sjálfið (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Samkvæmt Bowman er tónlist félagslegt fyrirbæri og þá sérstaklega 

tónlistarflutningurinn. Tónlistarflytjendur eru ekki einungis að flytja tónlist fyrir 

sjálfan sig. Tónlist og flutningur hennar er leið til að vera saman, ekki bara hæfni og 

geta fólks til að setja saman nótur og hljóma í réttum rytma og svo framvegis. 

Tónlistin sem einstaklingar flytja býr innra með þeim. Flytjandinn reynir að ná til 

áheyrenda með flutning hennar (Bowman, 2005).  

3. Samvinnunám 

Samvinna er mjög mikilvæg í mannlegu samfélagi og mannlegum samskiptum. 

Þeir sem eru samvinnuhæfir, með öðrum orðum fúsir til að vinna saman og 

skipuleggja sig sjálfir í hópum til þess að leysa ákveðin verkefni eru mun líklegri til 

að skara fram úr og vegna vel hvort sem það er í vinnu, íþróttum, á sinni skólagöngu 

eða í einhverju öðru sem þeir taka sér fyrir hendur. Félagsfræðingar sem hafa 
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rannsakað þetta fyrirbæri hafa komist að þeirri niðurstöðu að þeir sem vinna saman til 

þess að ná markmiðum sínum styrkjast á ýmsum sviðum. Þeir eru tilbúnari til að 

hjálpast að og leggja sitt af mörkum til þess að allt gangi vel og þar að auki þá 

myndast oft svo skemmtilegt andrúmsloft í samvinnu að hugmyndirnar og afurðirnar 

sem verða þar til eru miklu ríkari og fjölbreyttari en í einstaklingsvinnu (Hendrix, 

1996). 

3.1 Samvinna og samvinnunám 

Samvinna er skilgreind sem leiðbeinandi aðferðir þar sem nemendur á mismunandi 

stigum með mismunandi hæfni vinna saman í stærri eða minni hópum og stefna að 

sameiginlegu markmiði. Samvinna í námi, eða samvinnunám, er mjög fjölbreytt og 

notast við margar mismunandi aðferðir en hér á eftir verður farið yfir sameiginleg 

einkenni þeirra (Hendrix, 1996). Í stuttu máli má skilgreina samvinnunám sem nám 

þar sem nemendur vinna saman í litlum hópum, oftast er miðað við fimm til átta 

einstaklinga, að lausn vandamála (Þórunn Óskarsdóttir, 2003). Hlutverk kennara er 

einfalt. Hann leiðir þá inn í verkefnið og er til staðar fyrir þá ef þess þarf. Hinsvegar 

er hlutverk nemendanna að velja hvernig unnið er að verkefninu. Þar af leiðandi eru 

nemendurnir hvattir til sjálfstæðis og stjálfstæðra vinnubragða. Nemendur eru líka 

hvattir til þess að taka áhættur og nýta þekkingu sína á annan og nýstárlegan hátt. Þar 

að auki þurfa nemendur að öllum líkindum að leita sér að hugmyndum um leiðir til að 

leysa verkefnin og nýrrar þekkingar í kringum það. Nemendur eru rannsakendur í sínu 

eigin námi (Hendrix, 1996). Nemendurnir sjálfir skipta með sér verkum í hópvinnunni 

og bera allir ábyrgð á öllum þáttum þess (Þórunn Óskarsdóttir, 2003).  

3.2 Lausnarleitarnám 

Samvinnunám og lausnarleitarnám eru náskyld (Þórunn Óskarsdóttir, 2003). Þetta 

nám á uppruna sinn að rekja til sjöunda áratugarins þegar kennarar og forráðamenn 

læknadeilda fóru að endurskoða kennsluaðferðirnar í læknanámi svo að læknar myndu 

verða betur búnir í sérfræðistörf eftir námið. Lausnaleitarnám má skilgreina sem nám 

sem byggist á umræðum og þekkingarleit til þess að leysa vandamál sem eiga sér 

stoðir í raunveruleikanum. Tilgangur þessarar aðferðar er að undirbúa nemendur undir 

það að leysa fjölbreytileg og flókin vandamál og þar með stuðla að sjálfstæði í námi 

(Þórunn Óskarsdóttir, 2003). Þessi verkefni sem nemendur eiga að leysa eru af 

ýmsum toga en byggjast á því að nemendur geta nýtt eitthvað úr þekkingarbanka 
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sínum. Útgangspunktur verkefna á að leiða til þess að nemendur þurfa að skoða efnið 

frá mörgum sjónarhornum og þar með þurfa þeir að rannsaka efnið nánar. Þetta leiðir 

til frekara náms. Í þessu námi er oft unnið í hópavinnu þar sem kennarinn er 

einhverskonar þjálfari eða leiðbeinandi en aldrei í aðalhlutverki (Þórunn Óskarsdóttir, 

2003).  

Námið er byggt upp á mjög einfaldan hátt. Kennarinn byrjar á því að kynna 

vandamálið fyrir nemendum. Vandamálið sem nemendur kljást við þarf að vera 

ögrandi, frumlegt og krefjandi svo að nemendur vilji sinna því. Einnig þarf það að 

byggjast á almennri þekkingu og því efni sem verið er að fjalla um á þeim tíma. Eftir 

að kennarinn hefur lokið við kynningu fara nemendur í rannsóknarvinnu. Þeir hittast 

nokkrum sinnum í ferlinu til þess að kanna nýjar upplýsingar og athuga hvað mætti 

rannsaka betur og gera það. Að lokum hittist hópurinn aftur og kemst að sameiginlegri 

niðurstöðu (Þórunn Óskarsdóttir, 2003).  

3.3 Kostir og áhrif samvinnunáms 

Samvinnunám hefur marga aðra kosti en hér á eftir verður sagt frá þeim og farið 

nánar ofan í þá. Ein helsta ástæða þess er að í einstaklingsmiðuðu námi fá nemendur 

sjaldan svigrún til að spyrjast fyrir um eða hafa áhrif á nám sitt. Í samvinnunámi er 

tækifæri til að skapa flæðandi andrúmsloft þar sem jákvæð samskipti milli allra 

nemenda og kennara fara fram. Þetta nám kennir nemendum ýmsa þætti og þeir öðlast 

fjölbreytta hæfni sem nýtist þeim bæði félagslega og persónulega í sínu lífi (Hendrix, 

1996). Það að þjálfast í samvinnu verður til þess að einstaklingar verða tilbúnari til að 

vinna með öðrum og þar með betur undirbúin til þess að kljást við fjölbreytt verkefni 

með fjölbreyttu fólki á vinnumarkaði. Þetta er sérstaklega mikilvægt núorðið þar sem 

teymisvinna í atvinnulífinu fer vaxandi (Þórunn Óskarsdóttir, 2003). Hendrix bendir á 

að samvinna gæti gagnast sem kennslutól þar sem að hún hefur jákvæð áhrif á 

samskipti, sjálfsöryggi og sjálfsmynd, hvernig þú horfir á samfélagið, skólann, 

jafningja þína, kennara og aðra og hvernig þú horfir á heiminn. Einnig hefur þetta 

áhrif á hvernig þú tileinkar þér námsefnið (Hendrix, 1996). Í köflunum hér á eftir 

verður farið nánar í hvern þátt fyrir sig.  

3.3.1 Persónumiðað nám 

Bent er á að þegar nemendur þurfa að vinna að einhverju saman og útfæra það á 

sinn hátt þá tengist það þeim persónulega. Þegar námið hefur þýðingu fyrir nemendur 
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á þann hátt þá læra þeir meira á því og það skilur meira eftir sig. Einnig er talið að 

þessi aðferð hafi einstaklega góð áhrif á læsi og lesskilning (Hendrix, 1996). Í þessu 

tilfelli þá eru nemendur að vinna að sameiginlegum markmiðum og útfæra út frá þeim 

ákveðið þema. Læsið felst í læsi á tónlistina og að geta greint frá sínum ákvörðunum 

og útfæringum. Þar sem að samvinnan hefur jákvæð áhrif á læsi, hefur hún líka 

jákvæð áhrif á námsframvindu og hæfni, því að læsi er stór þáttur í því. 

3.3.2 Námsframvinda og námshæfni 

Samvinna í námi hefur áhrif á námshæfni nemenda og hvernig gengur að ná 

markmiðum sínum. (Hendrix, 1996). Samvinnunám ýtir frekar undir velgengni í 

námi. Nemendur hvetja hvern annan áfram og læra af hver öðrum. Þannig minnkar 

bilið á milli þeirra nemenda sem standa sig best og eru efstir á einkunnaskalanum og 

hinna sem standa sig verst og eru neðstir, án þess þó að það geri lítið úr þeim sem eru 

mjög háir (Hendrix, 1996). Samkvæmt rannsóknum Lazarowitz og Karsenty (1994) 

ýtti samvinnunám undir sjálfstæð vinnubrögð og gagnrýna hugsun. Hóparnir náðu 

miklum framförum í námi og fengu hærri einkunnir. Þeir höfðu frekari skilning á 

efninu, áttu auðveldara með að greina gögn og velja sér viðfangsefni. Samkvæmt 

þeim eykst þekking og hæfni í umhverfi sem ýtir undir skoðana- og hugmyndaskipti 

einstaklinga. Þar eru nemendur að vinna saman og læra af hvor öðrum (Jacobs, 1997) 

Samkvæmt rannsóknum Johnson og Skon (1980) þá ýtti samvinna undir jákvæða 

námsframvindu. Þeir telja að nemendur tileinki sér flóknari aðferir í gegnum aðra. 

Þeir telja að það tengist því að nemendur fá stuðning af hver öðrum og hvatningu til 

frekara náms. Í rannsóknum Johnson, Stanne & Garibaldi (1990) ýtti samvinnunám 

undir jákvæða námsframvinu. Þeir benda á að samvinna kennara og nemenda ýti 

undir meiri skilning á lausn vandamála. Nemendur verða sjálfstæðari, sjálfsöruggari 

og sýna meiri vinnusemi. Þar að auki er bent á að stöðug endurgjöf leiðir til aukinnar 

hæfni (Jacobs, 1997).  

Það er eitthvað um neikvæð áhrif samvinnunáms á námsferil nemenda en það er 

mjög sjaldgæft. Hinsvegar ber að athuga að samvinnunám er flókið og það koma upp 

ýmiskonar vandamál. Í fyrsta lagi þurfa nemendur og kennarar báðir að setja sig í 

önnur hlutverk en þeir eru vanir. Það er að segja nemendurnir eru settir í 

ábyrgðarstöð, þeir þurfa að tileinka sér sjálfstæð vinnubrögð og taka ábyrgð á sínu 

eigin námi. Kennarar þurfa að gefa þeim það svigrúm sem þeir þurfa til þess að slík 

hegðun getur átt sér stað. Þar að auki þarf að myndast ákveðin samskiptamynstur til 
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þess að samvinna og samvinnunám geti átt sér stað á jákvæðan hátt. Þessi 

samskiptamynstur og hlutverk nemenda koma ekki af sjálfu sér, heldur þarf kennarinn 

að skýra þau vel fyrir nemendum og það þarf að skapa rétta andrúmsloftið til þess. 

Kennarinn má alls ekki fara í stjórnunarstöðu og skipta sér af öllu ferlinu eins og 

hlutverk hans er venjulega, heldur þarf hann að leyfa nemendum að prófa sig áfram. 

Nemendur þurfa þar með að hafa félagsleg samskipti sín á milli, þar með æfa sig í 

þeim og læra af, til þess að nám verði (Hendrix, 1996). Nemendur í samvinnunámi 

eru almennt mjög ánægðir í námi. Umhverfið lýsist ekki af eins mikilli samkeppni en 

þá finnst nemendum þeir vera öruggari vegna þess að þeim finnst þeir tilheyra 

einhverri heild. Nemendurnir eru allir saman í náminu, það er ekki þessi tilfinning að 

það sé einn á móti öllum hinum. Námið er byggt þannig upp að nemendurnir sjálfir 

hafa áhrif á það. Þannig þróa þeir með sér vissu og stjórn á eigin námi (Hendrix, 

1996).  

3.3.3 Sjálfsöryggi og sjálfstraust 

Tilfinningin að geta haft áhrif á sitt eigið nám, að þín rödd skipti máli og að það sé 

hlustað á þig leiðir til þess að sjálfstraust einstaklinga styrkist og sjálfsöryggið verður 

meira. Það leiðir til þess að þeim líður betur innan hópsins og eiga auðveldara með að 

kljást við örðugleika. Hugsanirnar sem nemendur fá um sjálfa sig verða jákvæðari. 

Ein megin ástæða aukins sjálfstraust, fyrir utan betra gengi í námi út af aukinni 

námshæfni, er að nemendum finnst eins og jafningjum líki vel við þá og þeim líki vel 

við jafningjana. Það að einhverjum líki við mann ýtir undir þá tilfinningu að þú, þínar 

skoðanir og allt sem þú hefur upp á að bjóða skipti máli. Það eykur skilning, virðingu 

og þolinmæði gagnvart öðrum og þar með er fólk opnara fyrir öðrum og líður betur í 

kringum þá. (Hendrix 1996).  

3.3.4 Félagslegi þátturinn 

Eins og nefnt var hér áðan hefur samvinnunám áhrif á hvernig einstaklingur horfir 

á samfélagið, skólann, jafningja sína, kennara og aðra og hvernig hann horfir á 

heiminn. Einnig hefur þetta áhrif á hvernig hann tileinkar sér námsefnið. Það að læra 

snemma að vinna með öðru fólki eykur skilning og tillitssemi. Þetta þjálfar fólk í að 

hafa samskipti, aðlaga sig að öðrum, bæði persónulega og vinnuháttum þeirra og 

hvernig á að leysa samskiptavandamál ef þau koma upp (Hendrix, 1996). Nemendur 

hjálpa hver öðrum, læra af hver öðrum og hvetja hvern annan. Þegar einhverjum 
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þeirra gengur vel þá hjálpar það hinum og hvetur þá áfram. Þessar aðferðir geta 

hjálpað nemendum að ná sínum markmiðum í námi. Þar fyrir utan læra þeir 

grundvallar gildi og lífsreglur, það er að segja að taka tillit til hvers annars, bera 

virðingu fyrir hvor öðrum og vinna saman en ekki á móti hvor öðrum. (Hendrix, 

1996). Það má segja að í vinnuhópum myndast samkennd sem leiðir til þess að 

nemendur tala saman, tjá sig, rökræða og aðstoða hver annan. Þetta minnkar líka 

líkurnar á því að einhver sé skilinn útundan þar sem næmni á viðhorf og sjónarmið 

annara eykst (Þórunn Óskarsdóttir, 2003). Þetta breytir líka viðnámi þeirra gagnvart 

hvor öðrum, kennurum, skólanum, námi og samfélaginu. Það myndast aukin 

skilningur og tillitssemi. Það eru ekki allir sammála um gildi samvinnu en algengt 

viðhorf samfélagsins er að til að öðlast velgengni í skóla þarftu að vera kappsamur, 

ofurmetnaðarfullur eða jafnvel sjálfmiðaður (Hendrix, 1996).  

4. Áhugi 

Þeir nemendur sem finna fyrir miklum hvata til náms eru líklegri til þess að taka 

þátt í því sem leiðir til aukins námsárangurs. Þessir nemendur eru til dæmis líklegri til 

að sinna náminu betur, tileinka sér mismunandi námsaðferðir eða þjálfunaraðferðir og 

eru óhræddir við að leita sér aðstoðar (Jones, og Tech, 2009). Áhugi nemenda á 

efninu og hvati til náms haldast í hendur. (Renwick og McPherson, 2002). Áhugi er 

skilgreindur sem að líka við, hafa gaman af og hafa löngun og vilja til að taka þátt í 

einhverju af fúsum og frjálsum vilja (Jones og Tech, 2009). Það er mjög gott fyrir 

kennara að hugsa um hvaða hvataþættir hafa áhrif á námsframvindu nemenda 

(Renwick og McPherson, 2002). Til þess að nemandinn nái góðum tökum á hljóðfæri 

sínu í hljóðfæranáminu þarf að vera jafnvægi á milli innri og ytri hvata. Innri hvati er 

skilgreindur sem tilhneiging fólks til að leitast eftir nýrri þekkingu, breikka 

þekkingarsvið sitt og kanna. Í þessu tilfelli vill það læra einungis fyrir sjálft sig og sín 

markmið. Ytri hvati er skilgreindur sem fjölbreyttir utanaðkomandi þættir sem hafa 

áhrif á námsframvindu nemenda, svo sem gildi samfélags, fjölskyldu og ótta við að 

gera mistök eða lof um verðlaun. (Renwick og McPherson, 2002).  

4.1 Hvataþættir 

Faulkner, Davidson og McPherson (2012) veltu fyrir sér hvaða utanaðkomandi 

þættir höfðu áhrif á námsframvindu nemenda í tónlist. Einn stærsti þátturinn sem þeir 

nefndu þar var stuðningur, innblástur og hvatning frá kennara, vinum, fjölskyldu og 



 

 21 

öðrum vandamönnum. Það virðist ekki nauðsynlegt að nemandi komi frá 

tónlistarfjölskyldu eða hafi foreldra með reynslu af tónlistarnámi, heldur einungis að 

barnið fái stuðning heiman frá, að námi þeirra sé sýndur áhugi og að haldið sé utan 

um það. Einnig hefur hlustun á tónlist heima fyrir áhrif á námsframvinduna. Eldra 

systkini getur verið mikil hvatning, sérstaklega ef það er líka að læra á hljóðfæri. Það 

skiptir líka máli hvernig vinir líta á námið (McPherson, o.fl, 2012). Tökum val á 

hljóðfærinu sjálfu sem dæmi, foreldrar og vandamenn eru stór áhrifavaldur í því hjá 

börnum. Öll umræða heimafyrir um hvað það kostar að kaupa einhver ákveðin 

hljóðfæri, eða um viðhald þeirra gerir það að verkum að barnið fer að hugsa um þá 

hluti. Einnig hefur það mikil áhrif ef foreldrið vill eitthvað ákveðið hljóðfæri út af því 

að þeim finnst fallegur hljómur í því eða þá að þeim sjálfum langaði að læra á það í 

æsku. Val barnsins litast af öllu þessu (McPherson, o.fl, 2012).  

Sumir hafa reynt að flokka þá þætti sem hvetja nemendur áfram og leiða til 

jákvæðrar námsframvindu. Áhrifin ráðast af því hvaða gildi hver flokkur hefur fyrir 

tiltekinn nemanda. Renwick og McPherson (2002) nefna fjóra flokka. Fyrst er það 

krefjandi verkefni sem reyna á og sem nemendum finnst þeir læra mikið af. Annað er 

mikilvægi þess fyrir nemandann og þriðja er notagildi þess og áhrif á skilning í öðrum 

fögum, og að lokum áhugi nemenda, með öðrum orðum hvort að þeir hafi gaman af 

efninu (Renwick og McPherson, 2002). Í grein Jones og Tech (2009) eru fimm hvatar 

sem eru mjög svipaðir og hjá Renwick og McPherson (2002). Þeir þættir eru frelsi og 

völd nemenda til að hafa áhrifa á sitt eigið nám, notagildi efnisins, velgengni í námi, 

auðsýndur áhugi kennara á námsframvinu nemenda og áhugi nemenda á efninu (Jones 

og Tech, 2009). Hér á eftir verður farið yfir hvern þátt fyrir sig.  

4.1.1 Frelsi og völd nemenda til að hafa áhrif 

Mills fjallar um nokkra þætti sem hafa jákvæða áhrif á námsframvindu. Þar á 

meðal nefnir hún mikilvægi þess að kennarinn hjálpi nemanda sínum að þróa sína 

eigin rödd. Samkvæmt henni gera margir kennarar mjög lítið úr þessum þætti sem 

áhrifavald á námsframvindu en hún vill ýta undir mikilvægi hans. Kennarinn styrkir 

rödd nemanda til dæmis með því að gefa honum þá tilfinningu að hann sé laus við 

utanaðkomandi áhrifavalda og yfirvald. Það að veita honum fjölbreytt verkefni, til 

dæmis með því að láta hann spila vinsæl lög, útsetningar á sígildum verkum, eigin 

tónsmíðar og fleira, spilar líka stórt hlutverk (Mills, 2007). Það er mjög mikilvægt 

fyrir kennara að hugsa um hversu mikla stjórn nemendur hafa á náminu sínu og hvaða 
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áhrif þeir geta haft á námið sitt. Það er mjög mikilvægt að nemendum finnist þeir geta 

haft áhrif á sitt eigið nám og námsframvindu. Einstaklingar hafa gaman af því sem 

þeir geta haft áhrif á, til dæmis með því að fá val eða geta stjórnað samskiptum milli 

sín og annarra ásamt því að geta haft áhrif á umhverfið (Jones og Tech, 2009). Í grein 

Renwick og McPherson (2002) er líka nefnt að val nemenda hefur jákvæð áhrif á 

námsframvindu nemenda.  

Kennsluaðferðir kennara skipta hér miklu máli. Frelsið getur haft mismunandi áhrif 

á nemendur en það fer eftir sjálfsöryggi og sjálfstrausti þeirra. Þess vegna þarf 

kennarinn að huga vel að nokkrum atriðum. Þar á meðal ber honum að leyfa 

nemendum að velja á milli þátta sem hafa raunverulega meiningu, samanber val um 

efni, aðferðir, aðra nemendur til að vinna með, hvaða fög þeir vilja læra og svo 

framvegis. Það er yfirhöfuð meira hvetjandi að nemendur velji þá sem þeir vilja vinna 

með fremur en að kennarinn skipti þeim í hópa (Jones, og Tech, 2009). Þar að auki er 

nauðsynlegt að veita nemendum einhverja stjórn í kennsluskipulagi. Hann nefnir 

dæmi um fyrirlestur þar sem að nemendur hjálpa kennurunum með því að bæta við 

mikilvægum atriðum. Þar með taka nemendur þátt í kynningu kennara. Það er líka 

mikilvægt að leyfa nemendum að hafa áhrif á hraða kennslunnar. Viss sveigjanleiki er 

nauðsynlegur svo að nemendur geti haft betri stjórn á því hvenær þeir undirbúa sig. 

Einnig er mikilvægt að allir nemendur fái tækifæri til þess að tjá sig, hlusta á aðra og 

fá aðra til að hlusta á sig í þægilegu umhverfi. Þá fá þeir tækifæri til að ræða um 

hugmyndir sínar. Að lokum er mikilvægt að leyfa nemendum að ræða um reglurnar 

og veita þeim tækifæri til þess að búa til þær reglur sem ber að fylgja í 

kennslustundum (Jones og Tech, 2009). 

4.1.2 Notagildi efnisins 

Það er mjög mikilvægt að nemendur skilji notagildi efnis og hvernig það muni 

nýtast þeim í þeirra áhugamálum og markmiðum fyrir framtíðina. Í þessu tilfelli þarf 

kennarinn að útskýra fyrir nemendum hvernig tiltekið efni tengist áhugamálum þeirra, 

framtíðinni eða raunveruleikanum. Þar að auki þarf kennarinn að leyfa nemendum að 

taka þátt í einhverju sem gefur vísbendingu um hvernig efnið gæti nýst í framtíðinni 

eða fyrir starfsframann (Jones og Tech, 2009). Þetta er líka mjög mikilvægt í 

tónlistarnámi. Eitt af meginmarkmiðum Aðalnámskrár tónlistarskóla er að undirbúa 

nemendur til þess að geta notað kunnátta og hæfni sína í tónlist og hljóðfæraleik upp á 

eigin spýtur. Þess vegna þarf að veita undirstöðuþekkingu, efla sjálfsaga, sjálfstæð 
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vinnubrögð nemenda og hvetja þá til að flytja tónlist fyrir aðra og með öðrum 

(Aðalnámskrá tónlistarskóla 2000). Þess vegna er mikilvægt að kynna viðfangsefnið 

þannig að nemendum finnist það koma þeim við og sé gagnlegt fyrir þá og þeirra 

framtíð.  

4.1.3 Velgengni og auðsýndur áhugi kennara 

Þriðji þátturinn af hvataþáttunum fimm er velgengni (Jones og Tech, 2009). 

Kennarar þurfa að hanna áfangann á þann hátt að nemendur trúa því að ef þeir taka 

þátt í honum og leggja mikla vinnu í hann mun þeim takast vel og ná mikilli 

velgengni. Til þess þarf hæfilega krefjandi áfanga, mikla endurgjöf á kunnáttu og 

þekkingu og aðgang að því efni sem nemendur þurfa (Jones og Tech, 2009). Mills 

bendir á að nemendur þurfa líka að sjá að þeir sýni framfarir. Þá er mikilvægt að þeir 

fái verkefni sem henta þeim og byggja á því sem þeir eru að æfa og hafa áhuga á. Það 

getur verið sniðugt að byrja kennslustundina á því að útskýra hvað nemendur eiga að 

læra í þessari kennslustund og athuga með þeim í lokin hvort að markmiðið náðist. 

Mills tekur líka fram mikilvægi þess að hrósa nemendum fyrir vel unnin verkefni. 

Hún tekur fram að það skiptir máli að hrósið sé gildishlaðið, það á ekki að hrósa fyrir 

eitthvað sem er þýðingarlítið (Mills, 2007).  

Fjórði hvataþáttur nemenda er áhugi kennara á námsframvindu þeirra. Þetta þýðir 

ekki einungis það að kennarinn sé vingjarnlegur heldur þurfa nemendur að trúa því að 

kennaranum sé ekki sama um gengi þeirra í námi. Kennarinn þarf líka að sýna að 

honum sé ekki sama um hvernig nemendum líður í tímum. Þannig skapast gott 

námsumhverfi sem ýtir undir námsframvindu nemenda (Jones, og Tech, 2009). Mills 

bendir á hversu áhrifamikið viðhorf kennara gagnvart nemendum sé. Hún bendir á að 

ef að kennarinn gerir engar kröfur til nemenda, hefur engar væntingar og sé jafnvel að 

búast við því að nemandinn gefist upp og hætti í námi þá eru mjög miklar líkur á því 

að það gerist. Þar að auki bendir hún á að sumir kennarar einfaldlega geri sér ekki 

grein fyrir þolmörkum nemenda, það er að segja vita ekki hversu mikið þeir geti 

ætlast til af þeim og þar með reyna of lítið á getu þeirra (Mills, 2007).  

4.1.4 Áhugi á viðfangsefni 

Jones og Tech (2009) benda á áhugann sem fimmta hvataþáttinn. Samkvæmt Mills 

þá eru það nokkrir þættir sem skipta máli til þess að kennslan beri árangur eins og 

kennsluaðferðir og kennarinn sjálfur. Kennaranum ber að vita og þekkja vel það efni 
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sem hann er að kenna þar sem það er mikilvægt að hann komi efninu vel frá sér. 

Kennarinn þarf að vera jákvæður og hrósa nemendanum. Hinsvegar er sá þáttur sem 

oft hefur verið gert lítið úr, en er einna mikilvægastur, að kennslan þarf að vera 

skemmtileg. Ef að nemendum finnst námsefnið skemmtilegt þá ýtir það undir 

áhugann hjá þeim (Mills, 2007).  

Kennaranum ber að gæta þess að efnið sé áhugavert fyrir nemendur (Jones, og 

Tech, 2009). Mills bendir á að ein augljósasta leiðin til þess er að nota þau lög sem 

nemendur þekkja úr fjölmiðlunum eða poppmenningu. Hinsvegar heldur hún því fram 

að margir kennarar líti niður á þá tónlist og telji hana óæðri annarri tónlist. Þeir líta 

frekar til hefðbundnari og sígildrar tónlistar. Það er ein ástæða þess að það er erfitt 

fyrir tónlistarkennara að kenna vinsæla tónlist. Hin er sú að þá skortir grunn í 

mismunandi stílum popptónlistar og aðferðum til að kenna hana. Með öðrum orðum 

það vantar ramma sem kennarar geta fylgt við kennslu hennar (Mills, 2009). 

Kennarinn getur gert margt til að ýta undir áhuga og ber að hafa það í huga til þess að 

áhuginn verði langvarandi (Jones, og Tech, 2009). Mills bendir á að á vissu stigi í 

hljóðfærakennslu þá fara kennarar að draga úr gildi skemmtunar í kennslustund. Þá 

virðist vera eins og þeir telji að nemandinn sjálfur þurfi að finna skemmtunina í því 

sem þeir eru að kenna. Mills vill meina að kennarar þurfi að huga að því að nemendur 

hafi gaman af efninu til að ýta undir áhugann (Mills, 2007). Í því sambandi hefur 

verið bent á mikilvægi þess að kynna efnið á fjölbreyttan hátt og veita nemendum 

skemmtilegar og öðruvísi upplýsingar sem þeir vissu ekki áður. (Jones, og Tech, 

2009).  

Þar að auki er bent á mikilvægi þess að kennarinn íhugi og prófi sig áfram í leiðum 

til að ýta undir áhuga nemenda á efninu með því að kalla fram viðhorf og tilfinningar 

nemenda gagnvart viðfangsefninu. Það er gert með því að ýta undir frumkvæði 

nemenda, veita þeim valkosti, hrósa fyrir vel unnin störf og leiðbeina (Jones og Tech, 

2009). Áhugahvötin flokkast ekki sem innri hvöt þó að hún taki á mjög svipuðum 

þáttum. Munurinn er að innri hvötin er bundin við einstaklinginn sjálfan en áhugahvöt 

byggist á tengslum manneskjunnar við eitthvað ákveðið efni eða þekkingu. Þegar 

nemendur hafa áhuga á námi verða þeir einbeittari, virkari í kennslustund, sýna ákafa 

og verða tilfinningalega tengd því. Áhugi hefur mikil áhrif á nám og námsframvindu. 

Það ýtir undir gæði fagsins og námsins ásamt því að ýta undir dýpri skilning og betri 

útkomu hjá nemendum (Renwick og McPherson, 2002).  
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4.1.5 Aðrir hvataþættir 

Mills bendir á það að ef kennarinn hefur mikla þekkingu á því efni sem hann er að 

kenna þá hefur það áhrif á námsframvindu nemenda. Ástæðan er sú að kennarinn þarf 

að geta komið efninu frá sér á skýran og skilmerkilegan hátt. Það eru auðvitað einhver 

dæmi um nemendur sem hafa skarað fram úr og náð mikilli velgengni með kennara 

sem er ekki góður hljóðfæraleikari en það er sjaldgæfara. Þá er líklegt að viðhorf, 

stuðningur og framkoma kennara hafi skipað stórt hlutverk (Mills, 2007). Einnig 

bendir Mills á að það skipti máli hvernig efnið sé sett fram fyrir nemendur. Hún segir 

að það sé mikilvægt að gera ekki lítið úr kunnáttu og þekkingu nemenda. Þá skiptir 

máli hvernig efnið er kennt, það má ekki einfalda það um of og láta nemendum 

finnast eins og það sé verið að tala niður til þeirra. Að lokum bendir hún á flutninginn 

en betur verður farið í það seinna í greininni (Mills, 2007).  

4.2 Staðbundinn og persónulegur áhugi 

Hidi og Renninger (2006) settu fram kenningu um hvernig kveikja má áhuga og 

viðhalda honum. Þeir komust að því að áhugi nemenda er fyrst og fremst miðaður við 

efni. Það þýðir að allir nemendur hafa áhuga á einhverjum hluta af náminu á meðan 

aðrir þættir hans vekja ekki mikinn áhuga hjá þeim. Hidi og Renninger gera ráð fyrir 

tvennskonar tegundir af áhuga. Það er staðbundinn áhugi og persónulegur áhugi. 

(McPherson, o.fl, 2012). 

Staðbundinn áhuga má kalla fram með ýmsum þáttum í umhverfinu. Kennarinn 

kveikir áhuga með því að sýna eitthvað nýtt, spennandi eða eitthvað mjög flókið 

(Renwick og McPherson, 2002). Þegar nemendur hafa staðbundinn áhuga þá virðast 

þeir mjög einbeittir að námi sínu og duglegir að sinna því. Þeir ná jafnvel töluverðum 

árangri og sýna þrautsegju á meðan á náminu stendur. Hinsvegar þegar námið tekur 

enda þá minnkar áhuginn smám saman (McPherson, o.fl, 2012). Persónulegur áhugi 

er stöðugur og langvarandi. Það er talið mjög auðvelt að tengja hann við 

hljóðfæranám (Renwick og McPherson, 2002). Hann er dýpri, þýðingarmeiri og hefur 

tilfinningalega og vitræna merkingu fyrir nemendann. Þennan áhuga má þjálfa og 

vinna með þangað til að hann er orðin vel mótaður (McPherson, o.fl, 2012). Í tónlist 

kviknar á staðbundnum áhuga á ýmsa vegu, til dæmis þegar barn fer á sinfóníuna í 

fyrsta sinn til að hlíða á tónleika eða einhverja aðra hljómsveit og upplifir svo mikla 

geðshræringu að það fer að ímynda sér sjálft sig í þessari stöðu. Einnig kviknar þessi 
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staðbundni áhugi oft í upphafi hljóðfæranáms, þegar hljóðfærið er nýtt og spennandi 

og það er gaman að koma í tíma og fara svo heim og spila fyrir foreldra sína og 

fjölskyldu. Mörg þeirra finna fyrir stolti, gleði og ánægju við að heyra lof og hrós 

fjölskyldunnar og er það hvatning til að halda áfram (McPherson, o.fl, 2012). Eins og 

áður kom fram þá hefur það að veita nemendum val jákvæð áhrif á námsframvindu. 

Gallinn er hinsvegar sá að nemendur velja iðulega það sem þeir hafa meira áhuga á, 

burtséð frá því hvort þeir læri mikið af því eður ei. Þrátt fyrir það þá ýtir þetta val 

undir velgengni í námi og innri hvata nemenda bæði í hefðbundnu námi og í 

hljóðfæranámi (Renwick og McPherson, 2002).  

4.3 Áhugi og félagslegi þátturinn 

Stuðningur foreldra skiptir heilmiklu máli og hefur mikinn áhrif á framtíðaráhuga 

barnsins á náminu. Sama gildir um alla aðra það er að segja kennara og jafningja 

nemenda (McPherson, o.fl, 2012). Þar af leiðandi er nauðsynlegt að styrkja félagsleg 

tengsl á milli nemenda í hljóðfæranámi. Þá þróa þeir með sér vináttusamband og geta 

hvatt hvorn annan áfram. Það ber að hafa í huga að auðvitað geta félagsleg samskipti 

haft öfug áhrif og orðið til þess að nemendur fara að bera sig saman og keppast við 

hvert annað.  

Keppni getur vissulega verið góð en það þarf að halda vel á spöðunum. Í 

skólaumhverfinu eru margir nemendur í beinni keppni við hvern annan og hugmyndin 

um að vinna saman er fráleit. Tökum sem dæmi venjulegan bekk í grunnskóla. Ef 

kennari spyr spurningar og einn nemandinn réttir upp hönd og segir svarið, en svarið 

er vitlaust, þá er hætta á að barnið finni fyrir höfnunartilfinningu frá kennaranum eða 

skömm yfir því að það gat ekki svarað rétt. Þær tilfinningar verða ennþá verri þegar 

annar nemandi réttir upp höndina og gefur rétt svar. Þetta getur leitt til neikvæðra 

samskipta milli nemenda og sumir nemendur gætu upplifað sig minna virði eða lélegri 

en aðrir. Þar af leiðandi getur þetta haft neikvæð áhrif á námsframvindu nemenda. 

Þetta umhverfi breytist töluvert mikið þegar námsumhverfinu er breytt í umhverfi sem 

leggur áherslu á samvinnu (Hendrix, 1996). Í þessari grein er verið að fjalla um 

grunnskólann, en þessi samkeppni er mjög ríkjandi í hinum klassíska tónlistarheimi 

sem er mjög fráhrindandi fyrir marga. Þetta er eitthvað sem ber að taka fyrir og skoða.  
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5. Námið í tónlistarskólanum 

Almennt viðhorf manna gagnvart öllu listnámi er að það veitir þeim gleði ásamt 

því að undirbúa þá og hvetja í öðru námi. Það eru ýmsir kostir við listnám sem fólk 

gefur lítinn gaum. Þar á meðal má nefna að einstaklingar ná fullum tökum á ákveðinni 

tækni eða hæfni, eftirtektin og nákvæmnin verður meiri, getan til þess að sjá hlutina 

fyrir sér, eða hugmyndaauðgi, verður meiri. Löngunin til að kanna og prófa sig áfram, 

ígrundun, endurskoðun efnis og staðfestu, það er að segja að halda óhræddur áfram 

þrátt fyrir mikla mótspyrnu eykst (Winner, Goldstein og Stéphan, 2013). Þar að auki 

má nefna að það eru margir þættir sem benda til jákvæðra áhrifa listnáms á 

félagshæfni og samskiptahæfileika þó að það skorti enn áþreifanleg gögn sem 

staðfesta það. Þetta á til dæmis við um sjónlistanám, myndlistarnám, leiklistarnám og 

tónlistarnám. Svo ber að athuga að bein áhrif tónlistarnáms eru mjög mikilvæg. Gott 

tónlistaruppeldi getur haft mjög eflandi og þroskandi áhrif á einstaklinginn. Það hefur 

jákvæð áhrif á greindarvísitölu einstaklinga, almenna frammistöðu í skólum, 

orðaforða, skilning á málfræði og hæfileika til að læra önnur tungumál (Winner, o.fl., 

2013). Hinsvegar til þess að þróa og rækta alla þessa hæfileika og hæfni nemenda er 

mikilvægt að huga vel að hvernig námið er skipulagt og sett upp. Þá þarf að huga vel 

að öllum þáttum, með öðrum orðum, hugsa námið í víðu samhengi og með alla 

nemendur í huga.  

Eins og áður var nefnt í inngangi ritgerðarinnar eiga tónlistarskólar að þjóna 

breiðum hópi nemenda á öllum aldri. Jafnt þeim sem sinna þessu aðallega sem 

tómstundagaman eða áhugamál og þeim sem ætla sér að klára námið og verða 

atvinnumenn í tónlist (Aðalnámskrá Tónlistarskóla, 2000). Tónlistarskólum og 

tónlistarkennurum ber að taka tillit til mismunandi og fjölbreytts áhugasviðs nemenda, 

getu og þroska til að þjóna öllum jafnt. Viðfangsefnin og kennsluaðferðirnar þurfa 

þess vegna að vera mjög fjölbreyttar (Aðalnámskrá Tónlistarskóla, 2000).  

5.1 Markmið og skyldur tónlistarskóla 

Í Aðalnámskrá tónlistarskóla kemur fram að tónlistarskólarnir hafi ákveðnar 

skyldur. Ein af megin skyldum þeirra er að stuðla að aukinni hæfni nemenda til að 

flytja og skapa tónlist og að búa þá undir að geta iðkað tónlist upp á eigin spýtur. 

Þessi markmið skiptast í þrjá flokka. Þau eru uppeldisleg, leikni- og skilningsmarkmið 

og samfélagsleg (Aðalnámskrá Tónlistarskóla, 2000).  
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5.1.2 Uppeldisleg markmið 

Í uppeldislegum markmiðum er talað um mikilvægi þess að nemendur þrói með sér 

mikinn áhuga á tónlist og iðkun hennar í gegnum margvíslega þætti, það er að segja 

með því að spila á hljóðfæri, hlusta á fjölbreytta tónlist, skapa eigin tónlist, taka þátt í 

samleik og koma fram á tónleikum (Aðalnámskrá Tónlistarskóla, 2000).  

Þar að auki er eitt megin markmið tónlistarskólanna að efla sjálfsmynd nemenda 

með því að þeir sýni getu sína í verki og taki þátt í skapandi starfi með öðrum. Einnig 

er fjallað um mikilvægi þess að nemendur sjái og geti metið framfarir sínar og upplifi 

það í verki (Aðalnámskrá Tónlistarskóla, 2000). Að lokum, í uppeldislegum skyldum 

tónlistarskólanna, er fjallað um mikilvægi þess að efla hæfni nemenda til samvinnu í 

starfi undir stjórn kennara, samvinnu í hópastarfi og að leiða hópastarf (Aðalnámskrá 

Tónlistarskóla, 2000). 

5.1.3 Leikni- og skilningsmarkmið 

Í leikni- og skilningsmarkmiðum er fjallað um margvíslega hluti. Nemendur eiga 

að þjálfast í sjálfstæðum vinnubrögðum, það er að segja að þeir geti spilað eftir 

nótum, undirbúið og óundirbúið og þeir eiga að læra að spila eftir heyrn og minni. Þar 

að auki eiga þeir að fá tækifæri til að skapa sína eigin tónlist. Tónlistarskólinn á að 

veita nemendum rými til að setja fram sínar eigin tónhugmyndir bæði í skriflegu 

formi og í flutningi og spuna. Nemendur eiga að þjálfast í að setja saman hefðbundnar 

og óhefbundnar tónsmíðar ásamt því að þjálfast í spuna frá gefnum hljóm eða gefnu 

upphafi (Aðalnámskrá Tónlistarskóla, 2000) 

Í leikni og skilningsmarkmiðum er líka fjallað um markmiðin í túlkun á tónlist og 

flutningi hennar. Nemendur eiga að fá þjálfun í að flytja margvíslega tónlist og eiga 

að geta túlkað hana óháð í hvaða stíl hún er. Nemendur eiga að læra að flytja tónverk 

eða lag með tjáningu og tilfinningu (Aðalnámskrá Tónlistarskóla, 2000).  

5.1.4 Samfélagsleg markmið 

Í samfélagslegum markmiðum námskrár kemur fram að það á að veita öllum 

tækifæri til að kynnast tónlistarnámi. Það á að veita þeim tækifæri og hæfni til að 

flytja tónlist bæði í skólanum og utan hans. Einnig á að stuðla að aukinni þátttöku 

áhugafólks í tónlistarstarfi og líka stuðla að góðum undirbúningi undir margvísleg 

tónlistarstörf. Þar af leiðandi er greinilega gert ráð fyrir tveimur hópum nemenda í 
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tónlistarskólum. Þeim sem vilja iðka tónlist sem áhugamál eða aukagrein með 

einhverju öðru og þeim sem stefna að atvinnumennsku í tónlist (Aðalnámskrá 

Tónlistarskóla, 2000).  

5.2 Hljóðfæranám 

Fjölbreytileiki og margbreytileg verkefni eru mjög mikilvæg í hljóðfæranámi. Það 

þarf að taka tillit til væntinga og þarfa nemenda. Þeir þurfa að fá tækifæri til þess að 

efla sig og þjálfa sem listamenn á margvíslegum sviðum. Einnig er mikilvægt að þeir 

fái að tjá sig á sem fjölbreyttastan hátt. Þetta tekst með því að gefa þeim fjölbreytt 

verkefni bæði í einleik og í samstarfi við aðra. Þátttaka í samleik og samsöng getur 

verið mjög lærdómsrík og gefandi og þess vegna er mjög mikilvægt að nemendur hafi 

kost á að sækja slíkt starf. Í námskrá er talað um að reglulegur flutningur tónlistar á 

tónleikum er líka mikilvæg reynsla því að það þjálfar nemendur í að koma fram. Þá 

verða þeir öruggari í framkomu og spili (Aðalnámskrá Tónlistarskóla, 2000). 

5.2.1 Tengsl tónfræðigreina og hljóðfæranáms 

Samþætting er mjög mikilvæg í tónlistarnámi. Það er nauðsynlegt að nemendur 

finni fyrir sterkri tengingu á milli tónfræðigreina og hljóðfæraleiks. Þeir þurfa að 

finna fyrir tilgangi í öllu því sem þeir taka sér fyrir hendur annars eru líkur á því að 

þeir sinni hljóðfæranáminu minna. Námskráin gerir ráð fyrir að tónfræðikennsla sé 

samofin allri hljóðfærakennlu og í nánum tengslum við þau viðfangsefni sem fengist 

er við í hljóðfæranáminu. Í þessu tilliti er samsöngur eða samspil nemenda nefnt. 

Samvinna víkkar sjóndeildarhring nemenda og gefur þeim tækifæri til að vinna með 

fjölbreytta tónlist og form. Þá öðlast þeir meiri breidd og aukna þekkingu í 

tónbókmenntunum. Einnig hefur samstarf sem slíkt ómetanlegt félagslegt gildi, það 

þroskar hæfni til samskipta og samstarfs, það styrkir sjálfsöryggi, sjálfsvitund, ábyrgð 

og tillitssemi við aðra. Tónlistariðkun í slíku samstarfi hvetur nemendur áfram til 

dyggða og framfara í tónlistarnámi sínu (Aðalnámskrá Tónlistarskóla, 2000). 

5.3 Skapandi starf 

Samkvæmt aðalnámskrá á skapandi starf að vera hluti af hljóðfæranámi. Nemendur 

í grunnnámi eiga að taka virkan þátt í skapandi starfi en það á að vera val fyrir 

miðstigs- og framhaldsnemendur. Námskráin segir að það sé nauðsynlegt að bjóða 

áhugasömum nemendum upp á sérstakar kennslustundir og samleik þar sem er unnið 
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er með tónsköpun og/eða spuna á fjölbreyttan og skapandi hátt. Þetta getur falist í 

eigin tónsmíðum og flutningi þeirra, spuna út frá gefnu upphafi og fleiru. Markvisst 

skapandi starf þjálfar ýmsa tónlistarkunnáttu og leikni þar á meðal hlustun, tóneyra, 

skilning á tónlist og víðsýni. Þar að auki eykur þetta sjálfstraust nemenda og hvetur þá 

til að nota kunnáttu sýna á fjölbreyttan hátt, til dæmis með því að semja sín eigin verk. 

Það að þeir fái tækifæri til að vinna með tónlist á annan hátt eykur víðsýni þeirra og 

áhuga á tónlist. Þeir verða ekki eins formfastir og öðlast meira frelsi til tjáningar 

(Aðalnámskrá Tónlistarskóla, 2000).  

Námskrá tónlistarskóla kemur með nokkrar hugmyndir um leiðir til að flétta 

skapandi starf á ýmsa vegu inn í tónlistarnám. Það er hægt að útfæra það á ýmsa vegu. 

Nemendur geta unnið sem einstaklingar eða í hópum. Einnig geta þeir notast við ýmis 

hljóðfæri, ekki bara sín eigin eftir því sem aðstæður leyfa. Það má semja laglínur, 

frjálst eða eftir fyrirmælum. Það má semja alveg frjálst eða út frá gefnu þema, eða til 

að segja sögu eða gefa til kynna tilfinningar. Einnig er sniðugt að leyfa þeim að túlka 

myndverk, kvikmynd eða eitthvað annað í tónum (Aðalnámskrá Tónlistarskóla, 

2000). Áfanginn sem fjallað er um í ritgerðinni býður nemendum upp á þann valkost 

að semja sjálf eða spinna út frá einhverju þema. Það er gefið mikið svigrúm fyrir slíka 

þróun bæði fyrir einstaklinga og hópa. Einnig eru nemendur stöðugt að vinna með 

túlkun þar sem þeir fá úthlutað þema sem þeir eiga að útfæra með einhverskonar 

flutningi. Þar með þurfa þeir að grafa dýpra í lögin til þess að rökstyðja hvernig það 

tengist þemanu sjálfu. Þar að auki þarf að skilja lögin til þess að geta útsett þau á 

sannfærandi hátt.  

Einnig má láta nemendur semja ýmis konar undirspil annaðhvort hryn- eða 

laglínuþrástef. Þar að auki er hægt að láta nemendur semja hljómrænt undirspil eða 

söng. Það er hægt að láta þá semja undirspil bæði við eigin laglínur, laglínur annarra 

eða þekkt lög og verk (Aðalnámskrá Tónlistarskóla, 2000).  

Það er kveðið á um að samspil, samleikur og samstarf nemenda og kennara þar 

sem byggt er á ákveðnum hljómum, stefum, rytma eða ákveðnu formi sé mjög góður 

kostur. Það býður upp á ýmsa möguleika fyrir útfærslu á góðu námi sem að mun bæði 

veita nemendum ánægju og styrkja þá sem tónlistarflytjendur (Aðalnámskrá 

Tónlistarskóla, 2000).  
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Í tónlistarnámi er líka lögð áhersla á að læra að leika eftir eyra og hljómum. Það er 

talið mikilvægt að nemendur fá leiðbeiningu og tækifæri til að leika lög á þennan hátt. 

Hér er átt við bæði þekkt lög eftir minni eða lög lærð af hljóðritunum. Þessi þáttur 

námsins er mjög mikilvægur vegna þess að hann stuðlar að frumkvæði og þjálfar 

nemendur í að verða hæfari til sjálfstæðrar tónlistariðkunar. Það er líka mikilvægt að 

nemendur læri að koma fram og spila án mikils undirbúnings (Aðalnámskrá 

Tónlistarskóla, 2000) 

5.4 Námsmat 

Í aðalnámskránni er talað um að stundum er mikilvægt að notast við annarskonar 

matsaðferðir en próf vegna þess að það henti betur í ákveðnum tilvikum. Til þess að 

veita upplýsingar um langtímaframfarir getur til dæmis verið heppilegt að nota 

umsagnir eða dagbók um námsframvindu nemenda. Í þátttöku í samleik og samsöng 

þykir gott að notast við gátlista eða umsagnir. Upptökur af flutningi geta líka gagnast 

vel til þess að meta virkni nemenda. Þar að auki er sjálfsmat nemenda nefnt en það 

byggist á gagnrýninni hlustun og þekkingu. Þetta þykir nauðsynlegur hluti af 

vinnuferli í öllu tónlistarnámi (Aðalnámskrá Tónlistarskóla, 2000).  

5.5 Hópkennsla 

Mills bendir á mikilvægi þess að veita nemendum bæði einstaklings- og 

hópkennslu. Hún vill meina að það sé best að það sé jafnvægi á milli þessa og þannig 

náist mestur árangur í hljóðfæranámi nemenda. Hún bendir á að ef að nemendur eru 

saman í hljómsveitartímum þá læri þeir að hlusta á hvert annað og spila sem eitt 

hljóðfæri. Í hóptímum vill hún meina að nemendur geti lært af hvor öðrum og fengið 

hugmyndir um túlkun og tjáningu á verkum. Þetta veitir stórum hópi nemenda 

hugmyndir og þau verkfæri sem þeir þurfa til að þróa sig áfram sem tónlistarmenn 

(Mills, 2007). 

Fauklner, McPherson og Davidson (2012) vilja að tónlistarkennsla sé kennd í 

meira magni í hópkennslu. Rökin þeirra eru aðallega miðuð út frá byrjendum vegna 

þess að það er töluvert mikið brottfall strax frá byrjun. Það er almenn trú á meðal 

tónlistarkennara að það skipti ekki máli á hvaða aldri barnið er þegar það byrjar í 

einkakennslu. Þeir telja hinsvegar að einkakennslan sé of persónuleg fyrir unga 

byrjendur. Einnig eru sum hljóðfæri þannig að lítil börn geta einfaldlega ekki spilað á 

þau út af líkamlegum burðum. Bent er á að það sé betra að læra tónlist í gegnum 
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hreyfingu, dans, hlustun og að spila, hlusta á hljóðfærin í sameiningu og fá að kynnast 

hljóðfærunum. Með því er hægt að öðlast grunnþekkingu og hæfni í tónlist sem má 

svo þróa áfram. Hópkennsla reynir töluvert meira á kennarann að því leyti að 

kennarinn þarf að huga að þörfum hvers einstaklings fyrir sig en samt að halda utan 

um hópinn þannig að allir fái jafna athygli. Tónlistarkennarar eru svolítið eftirá í 

þessu tilfelli. Eins og áður sagði þá telja þeir að þroski og aldur skipti ekki svo miklu 

máli þegar kemur að einkakennslu eða hafa kannski ekki hugsað mikið um það. 

Einnig vilja þeir meina að tónlistarkennarar séu fullir efasemda um að hópkennsla 

gangi upp vegna þess að þeir hafi ekki nægilega mikla trú á henni sem slíkri 

(McPherson, o.fl, 2012). Hér í næsta kafla verður fjallað nánar um kenningar 

Faulkners, McPherson og Davidson, óformlegt og formlegt tónlistarnám. 

6. Fjölbreytni og möguleikar tónlistarnáms 

Mills fjallar um námskrána og tilgang hennar fyrir nemendur. Hún tekur fram að 

kennarinn þarf að huga að hvert nemandinn sé að stefna með sínu tónlistarnámi og 

skipuleggja námið í kringum það. Samt sem áður gagnrýnir hún það sem hún kallar 

ósýnilegu stefnu eða reglu tónlistarmenntastofnana. Þessi ósýnilega stefna sem hún 

kallar er sú krafa að kennurum ber að sinna þeim af meiri einbeitingu og athygli sem 

sýna að þeir séu gæddir miklum hæfileikum í tónlist. Mills veltir því fyrir sér hvaða 

hópur þetta sé nákvæmlega og hvort þetta einskorðist þá við þá nemendur sem stefna 

á atvinnumennsku í tónlist, en þeir eru afar fáir. Henni finnst ekki góð hugmynd að 

einskorða námskrána og námskipulagið við þann þrönga hóp nemenda (Mills, 2009). 

Mills gefur dæmi um hvað verður um nemendur eftir tónlistarnám. Hún bendir á að 

lítið hluttfall af nemendum ákveður að kenna tónlist á meðan aðrir kenna og flytja 

tónlist samhliða. Svo er það meirihlutinn sem kýs að vinna ekki við tónlist. Lítill hluti 

af þeim halda áfram að spila á hljóðfærið. Meirihlutinn af þeim hóp eru í 

einhverskonar kórstarfi eða hljómsveit. Meirihlutinn hættir að spila á hljóðfærið. Mills 

bendir á mikilvægi þess að námskráin þjóni áhuga allra hópa, bæði þeirra sem vilja 

vinna við að spila eða kenna og hinum (Mills, 2009). Mills bendir á að flestir sem 

koma og læra í tónlistarskólum, það er að segja meirihlutinn sem stefnir ekki á 

atvinnumennsku í tónlist, vilja fá tækifæri til að kunna á hljóðfæri, taka þátt í að skapa 

tónlist og læra vinsæl lög sem tengjast þeirra eigin menningu. Það virðist enn vera 

raunin að tónlistarskólar, ná ekki að uppfylla þeirra væntingar um námið. Sumir ýta 
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undir þá tilfinningu að tónlist sé einungis fyrir þá fáu útvöldu, eða tónlistarfólkið 

(Mills, 2009).  

Robert Faulkner, Gary McPherson og Jane Davidson framkvæmdu rannsókn 

(McPherson, o.fl, 2012) sem spannaði 20 ár. Þeirra megin markmið var að finna út 

hvers vegna það væri svo mikið brottfall úr tónlistarskólum og tónlistarnámi 

(McPherson, o.fl, 2012). Samkvæmt henni er mjög misjafnt hvernig nemendum 

gengur. Sumir halda áfram og vegnar vel á meðan aðrir hætta fljótlega, jafnvel eftir 

eitt ár. Þau vildu rannsaka og greina hvort að það væri mikið bil á milli tónlistarinnar í 

skólunum og þeirrar sem nemendur hlusta á heima hjá sér eða í frítímum. Niðurstaðan 

var sú að bilið á milli þeirra er mjög mikið. Faulkner, McPherson og Davidson (2012) 

benda á, eins og Mills að það sé ákveðin trú í samfélaginu um tónlistarnám. Hún 

hljóðar svo að tónlistarnám sé fyrir þá útvöldu sem eru gæddir sérstökum hæfileikum, 

eða með meðfædda hæfni sem gerir þeim kleift að spila á hljóðfæri með snilldarbrag. 

Þeir nefna að það sé margt sem ýtir undir þessa trú og þar á meðal er öll sú athygli og 

hylli sem viss börn fá frá ungaaldri vegna mikillar hæfni við hljóðfærið. Þessi börn 

eru oft kölluð undrabörn. Þeir benda á að þessi staðhæfing standist ekki 

raunveruleikann enda sýna rannsóknir í taugafræði fram á að allir hafa jafna getu til 

þess að þróa með sér tónlistarhæfni (McPherson, o.fl, 2012). 

Mills vill meina að það sé mjög erfitt að hanna námskrá sem sinnir öllum þeim 

ólíku nemendum sem nefndir voru hér að ofan. Hún vill skipta nemendum sem koma 

að læra tónlist niður í hópa miðað við væntingar og vonir. Það ber að athuga að þessi 

flokkun miðar við grunnskóla sem leggur mikla áherslu á tónlist. Sá fyrsti kann að 

spila á hljóðfæri og vill halda áfram að læra á það. Svo eru það þeir sem kunna ekki 

að spila en vilja læra að spila. Þriðji hópurinn hefur frekar áhuga á að læra tónlist á 

óformlegri hátt, til dæmis í gegnum hljómsveitaræfingar eða læra hljómaspil og grip. 

Sá fjórði vill ekki læra en hefur gaman af því að hlusta á tónlist. Það hefur reynst 

skólum auðvelt að verða við væntingum fyrstu tveggja hópanna en ekki eins vel með 

seinni tvo (Mills, 2009). Til þess að ná til þessara hópa þarf að hafa í huga nokkur 

atriði. Það þarf að passa að nemendur fái tækifæri til að prófa sig áfram, skiptast á 

hugmyndum og þróa hlutina áfram. Það þarf að mæta nemendum þar sem þeir eru 

staddir og byggja námið á þeirra reynslu ásamt því að búa þá undir að geta nýtt það 

sem þeir læra í framtíðinni. Þessi nálgun gerir mikla kröfu til kennara og 

skólastjórnenda og er ein ástæða þess að hún miðar frekar við nemendur og þarfir 
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þeirra en ekki kennara (Mills, 2009). Hún leggur til nokkrar kennsluaðferðir, þar á 

meðal er námskeið í hljómborði, gítar og trommum þar sem nemendur læra einföld 

popp- og rokklög, hóphljóðfæratímar, kennslustundir fyrir litla hópa sem mynda 

hljómsveit og sér kennslustundir fyrir erfiðari samspil (Mills, 2009).  

6.1 Tónlistarhæfni og þjálfun  

Faulkner, Davidson og McPherson (2012) fjalla um marga þætti sem viðkoma 

tónlist eins og flutning og nám. Þar á meðal er skilgreining á tónlistarhæfni og leikni 

og þá trú í samfélaginu að eina leiðin til að þróa þá hæfileika sé í gegnum 

einkakennslu og formlegt tónleikahald. Einnig koma þeir inn á hvernig tónlist tengist 

beint við líf fólks og hvernig vinsæl tónlist og hefðir í kringum hana getur haft áhrif á 

hlustun fólks (McPherson, o.fl, 2012).  

Tónlist í dag er mjög áberandi þáttur í lífi fólks. Í nútíma samfélagi eiga flestir 

iPod eða snjallsíma þar sem þeir búa til sinn eigin persónulega lagalista. Einnig fer 

mikill tími í að hlusta á tónlist, en að meðaltali er það frá einum og hálfum til tveimur 

klukkustundum (McPherson, o.fl, 2012). Faulkner, Davidson og McPherson 

rannsökuðu áhrifa daglegrar hlustunar á tónlist á líf venjulegs fólks, á tónlistarhæfni 

og getu þess. Það kom í ljós að einungis hlustun kennir fólki tónheyrn. Tónheyrn, 

lagvísi eða getan til að hugsa í hljóðum hefur aukist hjá ungu fólki í dag (McPherson, 

o.fl, 2012). 

Þau komust að þeirri niðurstöðu að til þess að þróa tónlistarhæfni barna á 

skilvirkari hátt væri nauðsynlegt að kenna tónlist meira út frá sköpun, fjölbreyttu 

formi og flutningi strax frá upphafi. Þá þróar barnið með sér betri skilning á tónlist, 

nótnalestri, formum, tjáningu og túlkun og er þar með mun betur búið undir frekari 

nám í tónlist eða vinnu með tónlist á hvaða hátt sem hún fer fram. Hann heldur því 

fram að kunnátta í öllum þáttum hafi áhrif á hvorn annan. Það er að segja það að vera 

duglegur í að spila eftir eyra gerir það að verkum að viðkomandi þróar með sér hæfni 

til að spinna, alveg eins og blaðlestur og að vera góður í því tengist því hversu góður 

viðkomandi er að flytja tónlist á formlegum tónleikum. Einnig kom í ljós að ólíkt því 

sem margir hafa haldið fram þá eykst lestrarkunnátta nemenda við það að vera góður í 

að spinna og spila eftir eyranu. Hún verður ekki minni við aukna þjálfun í þeim 

þáttum eins og margir hafa áður haldið fram (McPherson, o.fl, 2012). Mills fjallar um 

nokkra þættir sem eru mikilvægir í hljóðfærakennslu. Þar er flutningurinn og 
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spilamennskan, spuni og tónsmíðar, hlusta á tónlist, skilja og greina tónlist og þróun 

sjálfsins (Mills, 2007). Hún vill meina að það sé best að þjálfa tónlistarhæfni á breiðu 

sviði. Hún tekur samspil sem dæmi. Það að spila með öðrum krefst þess að 

nemandinn opni eyrun til þess að samspilið virki vel saman. Einnig fjallar hún um að 

það að láta nemendur semja sín eigin verk eykur hlustunargetu nemenda ásamt því að 

þeir þjálfast í tónfræði, lestri og skilningi. Ástæða þess er að þeir þurfa að skrifa niður 

sín eigin verk og til þess þurfa þeir að vita hvernig (Mills, 2007).  

6.2 Óformlegt tónlistarnám 

Formlegt nám er það sem fer fram við hefðbundnar aðstæður. Það hefur ákveðin 

markmið, viðmið og leiðir til þess að ná þeim sem er allt skilgreint í upphafi. 

Námsárangur er síðar metinn í formlegu fyrirfram ákveðnu mati (Wright, 2010). Þessi 

námsháttur hefur lengi verið ráðandi í flestum menntastofnunum. Samt sem áður hafa 

þróast ýmsar aðrar aðferðir. Þar af má nefna sem dæmi þá þróun sem hefur verið á 

aðferð sem kallast óformleg tónlistarkennsla. Í Bretlandi hófst hún hjá manni sem 

heitir Green og hefur haft viðtæk áhrif þar. Hans markmið var að rannsaka ferlið sem 

nemendur fara í gegnum eftir að aðferðin var kynnt fyrir þeim. Námið einblínir með 

öðrum orðum á ferlið en ekki afurðina sjálfa. Afurðin þarf ekki að vera fullkomin eða 

fyrirfram ákveðin heldur eru nemendur að prófa sig áfram og gera tilraunir. Hér á eftir 

verður óformlegt tónlistarnám skilgreint nánar (Wright, 2010).  

Óformlegt nám á sér stað fyrir utan ramma. Óformlegt tónlistarnám er ekki það 

sama og vinsæl tónlist eða notkun hennar í kennslu. Það má hugsa um þetta sem tvær 

hliðar á sama teningi, enda er þetta nátengt og samtvinnast. Óformlegt nám er þegar 

nám á sér stað á óhefðbundnum stöðum og á óhefðbundinn hátt. Námið sjálft er 

sprottið af einstaklingnum sjálfum, hann stjórnar ferlinu en á sama tíma eru hann í 

ferlinu að vinna með öðrum svo að aðrir hafa áhrif á hann. Í óformlegu námi er 

óformleg námskrá. Námsefnið kemur frá nemendunum sjálfum, eins er með vinnslu 

þess og þróun. Nemendur velja með öðrum orðum tónlistina sjálfir, frekar með því að 

hlusta en frá nótum. Námið sjálft á sér stað í hópum og unnið er með flutning, 

tónsmíðar, spuna, hlustun og fleira. Miðpunktur námsins er hinsvegar sköpunin og 

hugmyndarflæði nemendanna (Wright, 2010). Þetta sýnir áherslur óformlegs náms á 

nemandann og þarfir hans, fremur en kennarann, hans aðferðir og hans áherslur eins 

og í flestu formlegu námi. Eflaust eru margir hræddir við að gefa nemendum það 
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mikið frelsi og efast um tilgang námsins og kennarans. Þar af leiðandi er mjög 

mikilvægt að tilgangur námsins og sérstaklega tilgangur kennarans sé skýr fyrir 

nemendum og öllum sem koma að náminu.  

6.2.1 Hlutverk og tilgangur kennara 

Tilgangur kennara í óformlegu námi er mjög skýr en jafnframt fjölbreyttur og 

breytilegur. Í fyrstu kennslustundum þarf hann að setja fram skýrar reglur og ramma 

um hegðun, verkefni og tilgang þeirra. Því næst ber honum að treysta nemendum og 

fylgjast með ferlinu þeirra. Honum ber að vinna samhliða nemendum og hjálpa þeim 

að leysa verkefni sín með tilliti til þeirra markmiða sem þeir setja sér sjálfir. 

Kennarinn á að vera til staðar og gefa dæmi, sýna og veita hugmyndir. Með öðrum 

orðum þá á kennarinn að leiða nemendur í rétta átt og veita þeim aðgang að öllum 

þeim verkfærum sem þeir þurfa. Í þessu tilfelli er kennarinn ekki alvitur og með það 

hlutverk að stuðla að aukinni þekkingu nemenda. Valdastaðan er orðin óljósari og 

nemendur og kennarar vinna á jafningjagrundvelli. Kennarinn lærir af nemendum 

með því að vinna með þeirra hugmyndir og hugsjónir og nemendur læra af 

kennaranum með því að fá hugmyndir, aðferðir og leiðbeiningar frá honum. Reynsla 

og kunnátta nemenda í tónlist er veitt athygli og unnið með að breikka og dýpka hana 

(Wright, 2010). Augljóslega er erfiðara að meta óformlegt nám þar sem það eru ekki 

fyrirfram ákveðin markmið eða staðlar til að meta námið eftir. Þess vegna efast eflaust 

margir um gildi þess. Hér í næstu köflum verður farið í kosti og galla óformlegs náms.  

6.2.2 Tónlistarflutningur og óformlegt nám 

Flutningur er hugtak sem flestir tónlistarmenn, tónlistarkennarar og þeir sem skrifa, 

eða fjalla um tónlist á einhvern hátt, kannast við og telja sig þekkja mjög vel. Þrátt 

fyrir það er þetta hugtak mjög óljóst og fólk er ekki alltaf sammála um merkingu þess. 

Það þarf að vera mjög skýrt hvort að það sé verið að tala um beinan flutning á sviði 

eða fyrir áhorfendur eða tónlistarsköpun í víðari samhengi (Bowman, 2005). Bowman 

tekur Elliott (1995) sem dæmi en hann vill meina að flutningur á tónlist sé mjög 

mikilvægur. Hann telur að þetta sé besta leiðin til að læra tónlist og þjálfa 

tónlistargetu (Bowman, 2005). Mills tekur flutninginn sérstaklega fram sem tæki til að 

hafa jákvæð áhrif á námsframvindu nemenda. Nemandinn er að öllum líkindum í 

námi vegna þess að hann langar að læra að spila á hljóðfærið. Þar af leiðandi er 

mikilvægt að veita honum tækifæri til að flytja tónlist eins oft og auðið er. Hún bendir 
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á að þetta sé góð leið til að þjálfa tæknileg atriði þar sem að þetta veitir tækifæri til að 

skoða verkin og vinna að þeim af mikilli nákvæmni og huga að smáatriðum. Einnig 

bendir hún á að við flutning fá nemendur tækifæri til að spila í gegnum verk án þess 

að vera stoppuð. Hún bendir líka á að það að gefa nemendum tækifæri til að flytja sín 

eigin verk fyrir aðra getur ýtt undir jákvæða sjálfsmynd og aukið sjálfstraust nemenda 

(Mills, 2007).  

Elliott vill nota flutning í breiðu samhengi og vill meina að spuni, útsetningar og 

tónsmíðar falli undir það. Það er samt mjög skýrt hjá Elliot að það að flytja tónlist er 

besta og jafnvel eina leiðin til að ná miklum framförum og einstaklega mikilli 

tónlistarhæfni. Bowman vill rannsaka þetta frekar og einskorða þetta við að hvaða 

leyti flutningur á tónlist ýtir undir hæfni í tónlist án þess að taka spuna, tónsmíðar og 

annað inn í reikninginn (Bowman, 2005). Elliot segir að flytjandinn lærir að hlusta og 

semja tónlist þegar hann flytur verkin. Ástæða þess er að flutningur felur í sér meira 

en bara að spila nóturnar á blaðinu. Flytjandinn þarf að túlka nóturnar á blaðinu eftir 

bestu getu. Hans hlutverk er að tjá sinn skilning á verkinu og koma þeim skilningi til 

áheyrenda. Hann þarf sem sagt að huga að því að spila réttan rytma, réttar nótur og 

ákveðna túlkun (Elliott, 1995). Samkvæmt Bowman getur flutningur bæði verið 

óformlegur og formlegur. Formlegur flutningur er eins og flestir þekkja, þegar 

listamaðurinn flytur verk fyrir framan áhorfendur og áhorfendur hlusta. Óformlegur 

flutningur getur hinsvegar verið margt. Það getur verið ferlið á undan tónleikum, það 

er að segja þegar flytjandinn er að æfa sig og prófa sig áfram í túlkun verksins. Þar að 

auki eru hljómsveitaræfingar hluti af óformlegum flutningi, og þá sérstaklega þegar 

tónlistarmenn hittast til þess að prófa sig áfram og spila einhver lög í sameiningu, eða 

djamma á hljóðfærin eins og það er oft kallað. Einnig getur það verið 

hljóðfæratímarnir sem viðkomandi sækir. (Bowman, 2005).  

Samkvæmt Bowman skiptir heldur ekki máli hverskonar verk eða lög 

listamaðurinn er að flytja á tónleikum. Flutningur getur verið það að flytja þekkt verk, 

verk eftir aðra, það getur verið spuni eða frumsamið verk svo eitthvað sé nefnt. 

Tónlistin sem er flutt þarf ekki að krefjast mikillar tæknikunnáttu eða virtuósíska 

hæfileika heldur getur verið í mun einfaldara formi. Bowman vill skoða hvað fólk læri 

á því þegar það er að prófa sig áfram í tónlistarflutningi og túlkun tónlistar. Bowman 

leggur sem sagt áherslu á ferlið sjálft og það sem það gefur hverjum og einum en ekki 

á flutningin sem afurð eða lokapunkt (Bowman, 2005).  
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Samkvæmt Bowman hefur lengi tíðkast í tónlistarnámi að láta nemendur flytja 

verk til þess að þjálfa tæknileg atriði varðandi spilamennskuna eins og til dæmis 

lipurð, arpeggíur, brotna hljóma, takt, áherslur og fleira. Hann tekur samt fram að 

mjög fjölbreyttur hópur af fólki flytur tónlist og hefur bæði gaman af því og nýtur 

góðs af. Flutningurinn sjálfur gefur tónlistarmönnum svo mikið og þess vegna sækjast 

margir eftir að flytja tónlist (Bowman, 2005). 

Í fyrsta lagi er þetta spurning um núvitund. Listamaðurinn eða nemandinn er að 

flytja tónlist á þessu augnabliki. Það augnablik er það eina sem skiptir máli enda er 

enginn flutningur eins og einhver annar flutningur. Tónlistin kemur innan frá það er 

að segja tónlistarmaðurinn er ekki að forma tónlistina eða vinna í gegnum 

stjórnandann eða einhvern utanaðkomandi aðila. Tónlistin myndast í sál hans og 

flytjandinn sendir hana til áhorfenda. Þannig er flutningurinn mjög sálarleg, 

tilfinningaleg og líkamleg reynsla. Þetta er spurning um að skapa og gera. Hver 

flutningur kennir flytjandanum eitthvað nýtt (Bowman, 2005).  

Samkvæmt Bowman er flutningurinn afkastamikill og þýðingarmikill fyrir 

flytjandann. Flytjandinn sjálfur er afkastamikill, er að gera, prófa sig áfram, rannsaka 

og skoða, en tekur ekki á móti eða neytir einhvers. Í nútíma samfélagi snýst margt um 

neyslu á einhverju og það er orðið mjög ofarlega á þarfalistanum. Tónlist er lifandi 

dæmi um hvað það er að vera afkastamikill, getumikill, drífandi, leiðandi og skapandi 

í staðinn fyrir að vera áhorfandi sem situr og lætur aðra mata sig (Bowman, 2005). 

Þetta er spurning um að gera, framkvæma og prófa það sem maður er að hugsa. Taka 

hugmyndirnar og skapa þær strax. Tónlistin er ein af leiðunum til að vekja með okkur 

meðvitund til að framkvæma og taka þátt (Bowman, 2005). 

6.2.3 Ávinningur nemenda á óformlegu námi 

Samkvæmt 14 ára rannsókn Faulkners, Davidson og McPherson (2012) hefur 

æfingahegðun nemenda, óformleg sem formleg, mikil áhrif á námsframvindu 

nemenda. Formleg æfing er þegar nemendur æfa sig á þeim verkefnum sem kennarinn 

setur þeim fyrir svo sem tónstigum, brotnum hljómum, arpeggíum, æfingum svo 

eitthvað sé nefnt. Óformlegar æfingar eru hinsvegar allt öðruvísi. Það er til dæmis 

þegar nemendur spila lög eftir eyra, eða uppáhalds lög sín eftir nótum, prófa sig áfram 

í spuna ein og með öðrum. Þeir nemendur sem lögðu mikla stund á formlega æfingu 

voru mjög góðir nemendur og náðu miklu meiri árangri en þeir sem æfðu sig helmingi 
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minna. Hinsvegar voru þeir nemendur sem náðu mestu framförum og hæfni þeir sem 

að lögðu mikla stund á formlegri þjálfun og líka óformlegri (McPherson, o.fl, 2012).  

Hluti af þessari rannsókn Faulkner, Davidson og McPherson (2012) fólst í að 

skoða hvaða aðferðir nemendur notuðust við þegar þeir lögðu stund á formlegar 

æfingar. Samkvæmt þeim er megin tíminn til að æfa sig, annaðhvort beint eftir skóla 

eða rétt fyrir svefn. Einnig er mikið af truflunum og áreiti þegar og þar sem nemendur 

kjósa að æfa sig. Það virðist vera sem nemendur viti ekki nákvæmlega hvernig á að 

æfa sig, og að æfingarnar byggjast einungis á endurtekningum frekar en hlustun og að 

vinna með eitthvað ákveðið. Hugsanlega gæti það tengst því að megin markmið 

flestra tónlistarkennara er að vinna í leikni nemenda, svo að nemandinn geti spilað 

verkið í gegn villulaust og lipurt. Það var mjög sjaldgæft að barn gerði tilraunir með, 

eða prófaði sig áfram með túlkun verksins. Það virðist vera sem að nótnalestur ráði 

yfir öllu námsefni barna í hljóðfæranámi, að undanskildu fáeinum sem höfðu 12 takta 

spuna sem upphitunaræfingu. Það virðist vera að tónlistarkennarar telji að klassísk 

verk, tækni æfingar, tónstigar og brotnir hljómar leiði til velgengni og hæfni í tónlist. 

Rannsóknir benda til að tími barna sem fer til æfinga minnki strax í byrjun. Einnig þá 

æfa nemendur á aldrinum 6-18 ára sig oftast til þess að læra nóturnar og geta spilað 

villulaust, það er mjög lítil sköpun í því, eða pælingar varðandi túlkun og tjáningu 

verksins. Sumir nemendur hugsuðu um æfingar sem eitthvað verkefni sem þeir þurfa 

að gera. Þeir töldu sig vera búnir að æfa ef þeir renndu í gegnum þær einu sinni. Það 

er mjög algengt að það er komið fram við æfingar eins og að þær sé leiðinlegar, eða 

eitthvað sem nemandinn þarf bara að ljúka af og eftir það geti hann gert eitthvað 

annað skemmtilegra (McPherson, o.fl, 2012).  

Mills bendir á að það er gott að skipuleggja æfingaplan fyrir nemendur sem leggur 

jafna áherslu á það að spila eftir eyra og spila eftir nótum. Þá læra þeir að æfa sig rétt 

og ná árangri mun fyrr en ella. Einnig vill hún kenna þeim strax frá upphafi að hlusta 

eftir hverskonar tóna þeir séu að skapa (Mills, 2007). Faulkner bendir á mikilvægi 

þess að reyna að fá nemendur til að hugsa um æfingaráætlun sína og nám sem list því 

það er það sem hún er fyrst og fremst. Hún er ekki bara til að þjálfa tækni eða lestur. 

Það eru eflaust margar ástæður fyrir þessu. Líklegt er að það sé ekki nægilega mikill 

áhugi á þeirri tónlist og æfingum sem nemandinn er að fá frá kennara. Einnig er 

líklegt að nemandinn viti ekki nákvæmlega til hvers er ætlast af honum. Eins gæti 

verið að hann sé hræddur við að túlka verkið á sinn hátt, eða reyna að tjá það vegna 
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hræðslu við röng svör, eða vitleysur (McPherson, o.fl, 2012). Mills vill meina að það 

sé of mikil áhersla á tæknilega erfið verk í hljóðfærakennslu. Stundum er gott að láta 

nemendur æfa einfaldari verk en gera meiri kröfur til túlkunar. Þar með eykst trú 

nemenda á sjálfum sér vegna þess að hann sér að hann getur vel spilað (Mills, 2007).  

Jaffurs rannsakaði umhverfi þar sem nemendur búa til tónlist sem hefur mikla 

beina þýðingu fyrir þá. Upprunalegi tilgangur rannsóknarinnar var hinsvegar að lýsa 

þróun rokkhljómsveitar og þá þætti sem ýtti undir þá þróun. Höfundurinn einblínir á 

óformlegar tónlistarkennsluaðferðir og áhrif þeirra á kennsluumhverfið (Jaffurs, 

2004). Niðurstöður rannsóknarinnar má nýta til að skilja betur hvernig og hvers vegna 

nemendur leita leiða til að skapa tónlist frá þeirra menningarheimi. Með því að skilja 

hvernig nemendur rannsaka sjálf og kenna sjálfum sér getur kennarinn uppgötvað 

nýjar aðferðir til að kenna efnið. Einnig er gott fyrir kennarann að sjá hvernig 

nemendur afla sér þekkingar og leysa vandamál í gegnum samskipti við aðra (Jaffurs, 

2004). Ennfremur sýnir rannsóknin fram á að samstarfið milli nemenda gekk nokkuð 

vel. Það var enginn stjórnandi heldur voru allir jafnir. Þeir ákváðu allt í sameiningu 

með lýðræðislegum aðferðum, þar má nefna hvaða hljóðfæri átti að nota, hversu lengi 

þeir vildu æfa, hvernig tónlistarstíl þeir vildu og fleira. Allir lögðu sig fram og lögðu 

sitt af mörkum. Flest nemendurnir voru tilbúin til að biðja hvorn annan um 

ráðleggingar. Stundum voru þeir kannski heldur hvassyrðir við hvorn annan. 

Hinsvegar, eins og rannsóknin bendir til þá skiptir námsumhverfið mjög miklu máli 

og hér höfðu nemendur tiltölulega mikið frelsi og þá urðu þeir mjög vinnusamir 

(Jaffurs, 2004).  

6.2.4 Gallar óformlega námsins 

Óformlega námið getur verið erfitt í framkvæmd og krefst þróunar á menntun 

kennara. Tónlistarkennarar sem ætla að nýta þessa aðferð í framtíðinni þurfa að hafa 

mjög fjölbreytt þekkingarsvið sem ekki allir tónlistarkennarar hafa í dag. Kennarar 

þurfa til dæmis að geta heyrt og greint lag sem nemendur koma með og hjálpað þeim 

að skrifa það niður. Einnig þurfa þeir að geta bent nemendum á aðferðir til að bæta 

tækni og túlkun sína, sama á hvaða hljóðfæri þeir eru að spila. Þar að auki er 

nauðsynlegt að geta leitt þá og stýrt í hópum ásamt því að geta hjálpað þeim í 

samspili, spuna og tónsmíðum (Wright, 2010).  
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7. Námsáfanginn Gleðisamspil, samspil með hljóðfærum 

og röddum 

7.1 Almenn lýsing á áfanga 

Áfanginn byggist mjög á samstarfi nemenda og kennara. Hann er kenndur allt árið, 

bæði á haustönn og vorönn. Best væri ef hann myndi vera á stundatöflu tvisvar 

sinnum í viku og helst tvo til þrjá tíma í senn. Þessi áfangi er fyrir hljóðfæra- og 

söngnemendur. Þeir eru allir annaðhvort á miðstigi eða framhaldsstigi. Á námskeiðinu 

fá þeir tækifæri til að flytja lög á öðruvísi hátt en í einkatímum og í formlegu 

tónleikahaldi en áfanginn byggist á tónlistarflutningi á útsetningum nemenda. Það er 

unnið með mjög fjölbreytta tónlist, þar á meðal sígilda tónlist, dægurlög, jazz, blús, 

rokk, popp og rapp svo eitthvað sé nefnt. Einnig verður unnið með stef, spuna og 

tónsmíðar. Nemendur þurfa að tileinka sér ýmsar tóntegundir og hljóma þar sem þeir 

þurfa að útsetja lögin sjálf. Formið á flutningi verður valfrjálst og mjög 

margbreytilegt.  

Í þessum áfanga hafa nemendur áhrif á það í hvaða formi tónleikar fara fram og 

hvenær. Einnig fá þeir að velja hvar tónleikarnir eiga sér stað en þeim stendur til boða 

að taka þátt í formlegum tónleikum tónlistarskóla, hafa eigin tónleika í 

tónlistarskólanum, eða spila á opinberum vettvangi. Það getur verið til dæmis að spila 

í veislum eða fjölskylduboðum, spila í grunn- og leikskólum, spila á elliheimilum, í 

matvöruverslunum og verslunarmiðstöðvum og svo framvegis. Þar að auki fá 

nemendur að ráða hvort að tónleikarnir verða með ákveðin þemu eða blanda af því 

besta. Lagavalið er að öllu leyti valfrjálst og í höndum nemenda. Kennarar og 

nemendur ræða um þetta reglulega í gegnum önnina en hugmyndirnar um 

tónleikahald getur breyst í vinnuferli nemenda og þarf að taka tillit til þess. Hinsvegar 

ber að athuga að í lok hverrar lotu ber nemendum að flytja sínar eigin útsetningar á 

þeim lögum sem þeir völdu út frá því þema sem er hverju sinni fyrir samnemendur 

sína. Sá tónlistarflutningur getur verið í mjög fjölbreyttu sniði og má útfæra það á 

ýmsa vegu. Það er ekki ætlast til þess að tónlistarflutningurinn sé fullkominn enda er 

afurðin sjálf ekki aðalmálið heldur vinnuferlið. Nemendum er frjálst að þróa 

útsetningarnar áfram eftir flutninginn og spila það aftur á tónleikum seinna ef þeir 

vilja. 
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7.2 Hæfni-, leikni og þekkingarviðmið 

Eitt af megin markmiðum náms er að undirbúa einstaklinginn fyrir framtíðina og 

þátttöku hans í samfélaginu. Þar af leiðandi er mikilvægt að leggja áherslu á alhliða 

þroska og almenna menntun hvers og eins (Aðalnámskrá Grunnskóla, 2011). Í hverri 

námskrá er nauðsynlegt að skilgreina hæfniviðmið en einnig er mikilvægt að tilgreind 

séu þekkingar- og leikniviðmið (Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2013). Hæfni 

felur í sér getu til að hagnýta þá þekkingu og leikni sem numin er. Hún snýr að 

nemandanum sjálfum, hann þarf að greina eigin þekkingu með því að draga ályktanir, 

tengja saman mismunandi þætti, finna mun og bera saman ólík atriði (Aðalnámskrá 

Grunnskóla, 2011). Hæfniviðmiðin taka mið af þáttum eins og virðingu, 

siðferðisvitund, sjálfstæði og með hvaða augum nemendur líta á heiminn. Hæfni á við 

um að geta aflað sér, nýtt, rökrætt, útskýrt, tekið þátt, verið virkur, sýnt skilning, 

frumkvæði, vinnusemi og fleira (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Þekkingarviðmið greina frá þeirri þekkingu sem nemandinn á að kunna skil á við 

lok námsins. Þekking er bæði fræðileg og hagnýt, það er að segja hún getur átt við 

staðreyndir, lögmál, aðferðir eða kenningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Þekkingar er aflað með því að ræða um hlutina, fylgjast með öðrum, með 

hlustun og reynslu. Einnig er mikilvægt að greina þekkinguna með því að ræða saman 

og bera saman mismunandi viðhorf og skoðanir (Aðalnámskrá Grunnskóla, 2011). 

Leikniviðmið gera grein fyrir þeirri leikni sem nemandinn á að hafa öðlast þegar námi 

er lokið, það að geta beitt aðferðunum á ákveðinn hátt. Leikniviðmið getur til dæmis 

verið að miðla frá sér ákveðnum upplýsingum svo að að þær komist til skila, spila í 

réttum takti og fleira (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Hér á eftir eru tilgreind þau viðmið sem höfð eru til hliðsjónar í námsáfanganum. 

7.2.1 Hæfniviðmið 

• Að nemandi geti útsett einföld lög fyrir lítil samspil með hljóðfærum, 

hljóðfæri og röddum eða einungis röddum. 

• Að nemandi geti útsett einföld lög fyrir einleiksflutning. 

• Að nemandi geti unnið í samvinnu við aðra. 

• Að nemandi geti aflað sér þekkingar um það þema sem er hverju sinni.  

• Að nemandi geti nýtt sér þá þekkingu sem hann aflar sér til að vinna í 

útsetningu og útfærslu verkefna. 
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• Að nemandi geti sýnt frumkvæði í hópavinnu. 

7.2.2 Leikniviðmið 

• Að nemandi geti tekið þátt í flutningi í einföldum samspilum. 

• Að nemandi geti flutt einleik. 

7.2.3 Þekkingarviðmið 

• Að nemandi geti valið verk eða lög til flutnings út frá gefnu þema. 

• Að nemandi geti greint frá og rökstutt það sem þeir völdu út frá gefnu þema. 

• Að nemandi geti gert grein fyrir hljómum tóntegundar. 

• Að nemandi geti gert greinarmun á tóntegundum.  

• Að nemandi geti skoðað lög og greint mismunandi leiðir til að flytja þau. 

7.3 Forkröfur 

• Nemandi þarf að hafa lokið grunnprófi á eitt eða fleiri hljóðfæri og/eða söng. 

• Nemandi er annaðhvort á miðstigi eða framhaldsstigi í hljóðfæraleik og/eða 

söng. 

• Nemandi þarf að vera búinn með grunninn í tónfræði, það er að segja að 

minnsta kosti með próf úr Ópus 1,2 og 3 (Guðfinna Guðlaugsdóttir og Marta 

E. Sigurðardóttir, 2008).  

• Nemandi er í námi í tónlistarskóla. 

7.4 Kennslugögn 

Kennari þarf mjög fjölbreytt kennslugögn í þessum áfanga. Hann notast við 

ýmiskonar hljóðfæri. Í fyrsta lagi eru það hljóðfæri sem nemendurnir eru að læra á, 

þannig að ef það eru fiðluleikarar þá eru fiðlur notaðar, ef það eru sellóleikarar þá eru 

selló notuð og svo framvegis. Þess vegna verður að vera píanó í stofunni þar sem 

kennslan fer fram. Hinsvegar verður líka í boði að nota önnur hljóðfæri eins og 

úkúlele, trommur, hristur, tréspil, klukkuspil, stafir og fleira.  

Fyrirmyndar kennsluaðstaða er ef tölva og skjávarpi eru í kennslustofunni sjálfri en 

það er þó ekki nauðsynlegt. Samt er mikilvægt að kennari hafi aðgang að tölvu, 

prentara, ljósritunarvél, blöðum, blýöntum, taktmælum og tónhvíslum. Einnig þurfa 

kennari og nemendur að hafa aðgang að internetinu vegna þess að þeir þurfa að geta 

nýtt sér hinar ýmsu vefsíður eins og Youtube og prentað út ýmiskonar lög. Kennari 
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mun nýta sér fjölbreytt úrval nótnabóka, til dæmis með popplögum, dægurlögum, 

þjóðlögum, rapplögum, rokklögum og sígildum verkum.  

Kennslustofan þarf að vera mjög rúmgóð. Það væri langbest ef að kennslan færi 

fram í stórum sal með litlu sviði, eða palli sem ætlaður er til flutnings en það er ekki 

nauðsynlegt. Í kennslustofunni þurfa að vera stólar svo nemendur geti setið og einhver 

borð svo að nemendur og kennari hafi aðstöðu til að skrifa, búa til glósur, vinna við 

útsetningar, tónsmíðar eða verkefnasmíð. Nauðsynlegt er að nemendur hafi aðgang að 

æfingarýmum til að æfa sig á meðan á námskeiðinu stendur. 

7.5 Námsmat	  	  

• 25% af einkunn byggist á mætingu og virkni. 

o Í þessum áfanga er mjög mikilvægt að nemendur mæti þar sem að 

vinnan fer aðallega fram í tímunum sjálfum.  

o 80% mætingarskylda. 

• 10% af einkunn byggist á dagbókarskrifum. 

o Nemendur halda dagbók yfir hvaða tónlist þeir eru að hlusta á daglega. 

o Nemendur eiga að velta fyrir sér nokkrum spurningum við skrifin:  

§ Hverskonar tónlist finnst þeim skemmtilegust og hvers vegna? 

§ Hverskonar tónlist höfðar minnst til þeirra og hvers vegna? 

§ Ný lög eða tónlistarform sem þeir hafa ekki heyrt áður og hvað 

þeim finnst um þau. 

o Við svörun þessara spurninga ber nemendum að hugsa um og svara 

eftirfarandi: 

§ Hver flytur tónlistina? 

§ Hvaðan er tónlistin? 

§ Hvernig tónlist er þetta? 

• Í hvaða formi? 

• Hvaða hljóðfæri eru notuð? 

• Í hvernig tónlistarstíl er lagið (dæmi: popp, rokk, metal, 

jazz, eða sígild tónlist)? 

§ Hver eru sameiginleg einkenni tónlistarinnar sem höfðar mest 

til nemendans? 
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§ Hver eru sameiginleg einkenni tónlistarinnar sem höfðar minnst 

til nemendans? 

§ Hvaða tónlist vilja nemendur kynnast betur og hvers vegna? 

• 15% af einkunn byggist á möppu sem sýnir vinnuframlag hvers og eins í 

áfanganum.  

o Nemendur safna saman öllu sem þeir hafa unnið í áfanganum í eina 

möppu. Í henni eru allar glósur, hugmyndir, hugrenningar, uppkast af 

útsetningum og fullunnar útsetningar. Einnig eiga að fylgja allar 

upptökur sem gerðar voru í vinnuferlinu, bæði af tónlistarflutningi og 

æfingum.  

o Möppunni er skilað í lok annar. 

• 50% af einkunn byggist á sjálfsmati. 

• Í upphaf annar: 

o Nemendur byrja á því að skrifa grein um sig. 

§ Í henni á að koma fram upplýsingar um nokkra þætti varðandi 

nemendum.  

• Hvernig tónlist þeir hafa áhuga á að hlusta.  

• Hvernig tónlist þeir hafa áhuga á að spila. 

• Hvað þeir hafa lært á hljóðfæri lengi. 

• Á hversu mörg hljóðfæri þeir kunna að spila og hversu 

vel. 

• Hvort að nemendur hafi lært söng eða tekið þátt í 

kórstarfi. 

• Sönghæfni nemenda. 

• Söngáhugi nemenda. 

§ Nemendur setja sér þrjú markmið sem þeir vilja ná með þessum 

áfanga. Að minnsta kosti eitt þeirra á að snúa að 

tónlistarflutningi eða vinnu í tengslum við tónlist. Einnig geta 

markmiðin snúið að sjálfsáliti, samstarfshæfileikum eða 

félagslegri hæfni Nemendur skila markmiðum til kennara ásamt 

greininni. 

§ Kennari veitir nemendum sjálfsmatsblað.  

• Nemendur meta styrkleika sína á ýmsum sviðum. 
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o Í samvinnu við aðra. 

o Í samskiptum við aðra. 

o Hljóðfærakunnáttu. 

o Almenna tónlistar- og tónfræði þekkingu. 

• Nemendur meta veikleika sína á ýmsum sviðum 

o Í samvinnu við aðra. 

o Í samskiptum við aðra. 

o Hljóðfærakunnáttu. 

o Almenna tónlistar- og tónfræði þekkingu. 

o Nemendur ljósrita afrit af þessari grein og skila inn til kennara ásamt 

sjálfsmatsblaði svo að kennari geri sér grein fyrir markmiðum 

nemenda og mat þeirra á eigin hæfni 

• Í lok annar: 

o Nemendur skoða greinagerð sína og sjálfsmatseyðublað frá byrjun 

annarinnar. Þar næst ber nemendum að meta framfarir sínar, það er að 

segja hvernig þeim gekk að ná markmiðunum sem þeir settu sér. 

Einnig eiga þeir að meta hvernig þeim tókst að ná hæfni-, leikni- og 

þekkingarviðmiðum áfangans. Mat nemenda fer fram á nýju 

sjálfsmatseyðublaði sem kennari veitir þeim í lok annar. 

o Einkunn er í formi umsagna frá kennara. Ekki er gefin einkunn í tölum 

eða bókstöfum, heldur er áfanginn staðinn eða fallinn.  

7.6 Sjálfsmatseyðublað 

Kennari lætur nemendur fá sjálfsmatseyðublað í upphafi námskeiðs og í lok 

námskeiðs. Hér fyrir neðan er sýnishorn af slíku blaði. 

7.6.1 Í upphafi námskeiðs 

Nafn: 

Hljóðfæri: 

Hljóðfærakennari: 

Hverjar eru þínar væntingar og vonir varðandi þetta námskeið? 

Hver er reynsla þín af samspili? 

• Hvernig finnst þér að spila í samspili? 
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• Hvernig lög værir þú til í að spila með öðrum? 

Hver er reynsla þín af samvinnu við aðra? 

• Hvernig finnst þér að vinna með öðrum? 

• Hvað er erfiðast við að vinna með öðrum? 

• Hvað er skemmtilegast? 

• Hvernig gengur þér að vinna með öðrum? 

• Hverjir eru þínir helstu styrkleikar í félagslegum samskiptum? En 

veikleikar? 

Hvernig metur þú hæfni þína í eftirtöldum atriðum: 

• Nótnalestri 

• Hryn 

• Söng 

• Dýnamískum breytingum 

• Tóntegundum 

• Hljómalestri 

• Hlustun 

• Túlkun 

• Tónsmíðum 

• Spuna 

• Útsetja lög sjálf/sjálfur 

Hvaða markmiðum viltu ná með þessum áfanga? 

1. 

2. 

3. 

Hvernig ætlar þú að ná settum markmiðum? 

7.6.2 Í lok námskeiðs 

Nafn: 

Hljóðfæri: 

Hljóðfærakennari: 
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Hvernig fannst þér námskeiðið (rökstuðningur)? 

• Var eitthvað sem mátti gera öðruvísi? 

• Hvernig fannst þér þemavalið? 

• Hefur þú uppástungu um þema sem mætti vinna með seinna? 

• Var eitthvað þema sem þér fannst óþarfi og ef svo er hvers vegna? 

Myndir þú velja námskeiðið aftur (rökstuðningur)? 

• Ef ekki, hvers vegna? 

• Ef já, hvers vegna? 

Hvernig gekk þér að vinna í samvinnu við aðra?  

Komu upp einhver vandamál eða hindranir í samvinnu við aðra?  

• Ef svo er, hvernig gekk að leysa þau vandamál eða hindranir? 

Hvernig fannst þér að takast á við hlutverkið fundarstjóri í samvinnu við aðra? 

• Hvað gekk vel? 

• Komu upp einhver vandamál eða hindranir?  

• Kom eitthvað þér á óvart? 

Hvernig fannst þér að takast á við hlutverkið ritari í samvinnu við aðra? 

• Hvað gekk vel? 

• Komu upp einhver vandamál eða hindranir? 

• Kom eitthvað þér á óvart? 

Hvernig fannst þér að takast á við hlutverkið tækjastjóri í samvinnu við aðra? 

• Hvað gekk vel? 

• Komu upp einhver vandamál eða hindranir? 

• Kom eitthvað þér á óvart? 

Hvernig fannst þér að takast á við hlutverkið rannsakandi í samvinnu við aðra? 

• Hvað gekk vel? 

• Komu upp einhver vandamál eða hindranir? 

• Kom eitthvað þér á óvart? 

Hvaða hlutverk fannst þér skemmtilegast og hvers vegna? 
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Hvaða hlutverk fannst þér erfiðast og hvers vegna? 

Hvernig gekk að ná hæfniviðmiðum, leikniviðmiðum og þekkingarviðmiðum sem 

kennarinn kynnti í upphafi annar?  

• Er eitthvað sem þú náðir ekki góðum tökum á? Ef já, hverju? 

Hvernig gekk að ná þeim markmiðum sem þú settir sjálf/sjálfur? 

• Í hverju náðir þú miklum framförum? 

• Er eitthvað sem þú náðir ekki góðum tökum á? Ef já, hvers vegna? 

Ertu sátt/sáttur við frammistöðu þína í áfanganum?  

• Hvað tókst vel?  

• Hvað hefðiru getað gert betur? 

7.7 Hlutverk kennarans 

Hlutverk kennarans er í fyrsta lagi að kynna þau þemu sem vinna á með í hverri 

lotu fyrir sig. Meginhlutverk hans er að hafa umsjón með vinnuferli nemenda og stýra 

því hvernig þeir skipta sér í hópa, hvernig þemaval fer fram, hvernig umræður fara 

fram og virkja alla nemendur jafnt til að taka þátt í að leysa þau verkefni sem lögð eru 

fyrir. Á meðan vinnuferlið fer fram á kennari að vera til staðar ef nemendum vantar 

aðstoð á einhvern hátt, hvort sem það er við að útsetja lögin, flutning verkanna, aðstoð 

við hljóðfærin, aðstoð við spuna, hugmyndavinnu eða annað. Kennarinn á að fylgjast 

með ferlinu en ekki skipta sér af því nema óskað sé eftir því. Kennarinn ræður ekki 

hvernig vinnan fer fram og á ekki að stýra henni. 

7.8 Kennsluskipulag fyrir kennslustundir annarinnar  

Áfanginn byggir á lotum, unnið er með ákveðið þema í vissan tíma en þegar því er 

lokið hefst ný lota og þá er unnið með annað þema. Það er miðað við að hver lota sé 

tvær til þrjár vikur, eða fjórar til sex kennslustundir. Hinsvegar ber að hafa í huga að 

ef kennaranum finnst þörf á að vinna með þemu lengur, hvort sem það er vegna áhuga 

nemenda, erfiðleika eða einhverju öðru þá er mikilvægt að tímaramminn sé mjög 

sveigjanlegur.  

Í upphafi hverrar lotu kynnir kennarinn nemendum hugmyndir sínar um það þema 

sem hópurinn á að vinna út frá. Nemendur geta valið á milli tveggja þemu í hverri 

lotu. Kennarinn þarf að passa hvernig valið fer fram. Best er að það fari fram í formi 
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atkvæðagreiðslu, hvort sem það er á blaði, handauppréttingu, eða umræðum innan 

hópsins. Undir vissum kringumstæðum mættu hóparnir vinna með sitthvort þemað og 

þarf kennarinn að vera sveigjanlegur gagnvart því. Hinsvegar ber hópunum að 

einbeita sér að einu þema í einu og fara með það lengra.  

Þegar nemendur hafi valið þema heldur kennarinn stuttan en hnitmiðaðan 

fyrirlestur eða kynningu um valið þema. Í lok kynningar sýnir kennari hópnum dæmi 

um útfærslu annaðhvort með eigin tónlistarflutning eða flutningi einhvers annars til 

dæmis í gegnum netmiðilinn Youtube. Þessi kynning er hugsuð sem kveikja en það er 

í verkahring nemenda að verða sér út um frekari upplýsingar til þess að vinna út frá 

þemanu. Þemað getur verið ýmisskonar, til dæmis ákveðið tímabil, ákveðinn áratugur, 

stefna, stíll, hugmynd, tilfinning, hugtak, ákveðin listaverk, tilfinningar, kvikmyndir 

og litir en betur verður farið í þau hér fyrir neðan.  

7.8.1 Þemaúrvalið 

Nemendur eiga að útfæra þemað með því að undirbúa einhverskonar flutning hvort 

sem það er flutningur á sígildu verki, spuna, frumsömdu verki eða lagi að eigin vali. Í 

síðasta tíma hverrar lotu, sem er fjórða kennslustund ef lotan er tvær vikur, flytur hver 

hópur fyrir sig sína útfærslu á því þema sem er á dagskrá. Eftir flutning hvers hóps 

verða umræður og nemendur gefa hvor öðrum endurgjöf. Nemendur eru hvattir til 

þess að gefa jákvæða umsögn í byrjun, svo eina uppbyggilega gagnrýni og í lokin 

aftur eitthvað jákvætt. Ástæðan fyrir því er að þjálfa nemendur í að hlusta með 

athygli, tala, mynda sér skoðun, tjá skoðunina og horfa á hlutina með gagnrýnu 

hugarfari.  

Nemendur hafa mikil áhrif á það hvernig þeir vinna út frá því þema sem þeim er 

gefið. Þeir ráða í hvaða formi það verður, það er að segja hvort að þeir komi fram sem 

einstaklingur eða í hóp og þá hversu stórir hóparnir verða. Þeir ráða líka hvort þeir 

flytja þekkt lög, sígild verk, sígild lög, spuna eða semji lag sjálfir. Þemun eru misjöfn 

eftir vikum. Oftast er þemað mjög opið þannig að nemendur fá mjög mikið frelsi til 

þess að leysa það og útfæra að vild. Það er yfirleitt ekki gerð sérstök krafa um ákveðin 

lög eða ákveðið tímabil nema að það sé verið að vinna með vissan áratug í 

tónlistarsögunni eða ákveðinn listamann. Þá er þemað aðeins þrengra og frelsið ekki 

eins mikið en það er samt í höndum nemenda hvaða lag þeir taka og hvernig.  



 

 51 

 

Þemavalið 1: Hér má sjá þau þemu sem nemendur velja um að vinna með á haustönn og vorönn 

Eins og áður kom fram þá er þemavalið fjölbreytt. Um það bil 34% af því er 

fyrirbæri í menningunni, hlutir eða tilfinningar fólks. Tímabil og tónlistarstílar eru um 

50% samtals. Einnig er unnið með annað en í því felst uppáhalds tónlist nemenda, 

bæði í hversdagsleikanum og svo í tengslum við þemun sem þeir unnu á árinu og 

þemað þegar þeir eiga að segja sögur með tónum. Þetta er 10% af þemavalinu. Að 

lokum ganga 6% af þemunum út á að tengja saman myndlist og tónlist, bæði út frá 

viðkomandi stíl eða að túlka myndverkið með tónlist. 

Þemavalið var valið af margvíslegum ástæðum. Í fyrsta lagi má nefna þau þemu 

sem tengjast tónlistartímabilum og tónlistarstílum. Hugmyndin að því er að samþætta 

þennan áfanga við tónlistarsögu, og þá aðallega tónlistarsögu 20. og 21. aldar. 

Nemendur læra óbeint um þróun tónlistar og fá að kynnast fjölbreyttum stílum og 

listamönnum með því að útsetja og vinna með lög frá þeim. Í öðru lagi má nefna þau 

þemu sem tengjast menningunni eða tilfinningum fólks. Börn og unglingar glíma við 

ýmisskonar tilfinningar og þessi áfangi veitir þeim tækifæri til þess að vinna með þær 

í gegnum tónlist. Einnig er tónlist menningarlegt fyrirbæri sem tengist hinum ýmsum 

þáttum lífsins. Í þriðja lagi eru það þau þemu sem tengja tónlist og myndlist saman en 

þessar listgreinar eru náskyldar. Í einu þema af því er verið að kynna tiltekna stefnu 

og áhrif hennar á myndlist og þar af leiðandi tónlist líka. Í fjórða lagi eru það þau 

þemu sem snúa að nemendunum sjálfum og það eru með mikilvægustu þemunum. 

Það er mikilvægt að nemendur fái tækifæri til þess að hafa áhrif á sitt eigið nám eins 

og kemur fram í kaflanum um áhuga hér fyrir framan.  
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Þemunum er dreift nokkuð jafnt yfir tvær annir. Þau þemu sem nemendur fá að 

velja úr eru yfirleitt í sama flokknum, það er að segja þeir velja á milli tveggja 

tímabila eða stíla eða þá tveggja tilfinninga eða fyrirbæra úr menningu. Þar að auki er 

reynt að hafa nokkrar lotur í röð sem einblína á söguna eða stílin svo að nemendur 

læri söguna óbeint í gegnum vinnuna.  

7.8.2 Hópaskipting  

Hópaskipting í verkefna- og úrvinnslu er oftast í höndum nemenda. Í einstaka 

tilfellum má kennari gera kröfur um ákveðna hópa, til dæmis ef hann vill vinna með 

„dúett” eða annað form af samspili. Áður en vinnuferli hverrar lotu hefst þurfa 

nemendur að ákveða hvort þeir geri einstaklingsverkefni eða hópverkefni. Þeir ráða 

líka hver er með þeim í hópi og hversu stórir hóparnir eru. Nemendur eru þó hvattir til 

þess að prófa að vinna með sem flestum og það er í hlutverki kennarans að passa 

hvernig hópaskiptingin verður. Það er ýmislegt sem ber að hafa í huga þegar 

nemendur eru að velja sjálfir í hóp. Það er hætt við að nemendur velji alltaf sama 

fólkið til að vinna með og að sumir verði útundan. Þar að auki er mjög hollt og 

lærdómsríkt fyrir einstaklinga að vinna með sem flestum því þá læra þeir að vinna 

með fjölbreyttum hóp. Til þess að passa hópaskiptingu má til dæmis hafa ákveðnar 

reglur á hvernig hópaskiptingin raðast eins og að það sé bannað að vinna með sama 

hóp tvisvar í röð. Það er líka hægt að láta nemendur velja út frá sameiginlegum 

eiginleikum, til dæmis uppáhalds lit eða þá með öðrum aðferðum eins og með 

hlutkesti. 

Kennarinn útskýrir fyrir nemendum þá verkaskiptingu sem þarf að vera til staðar 

innan hópsins. Allir hafa sitt hlutverk. Innan hópsins er alltaf einn ritari, fundarstjóri, 

tækjastjóri og rannsakandi. Ritari hópsins sér um að skrá hjá sér punkta um það sem 

fór fram í hverri vinnustund, hann skrifar niður allar hugmyndir, uppástungur, 

áhyggjur, vandamál og svo framvegis. Einnig sér hann um útlit og uppbyggingu 

útsetningarinnar eða verkefnis sem hópurinn vinnur í sameiningu. Fundarstjóri hefur 

það hlutverk að stýra umræðum. Það felur í sér að passa að allir fái að koma sínum 

hugmyndum á framfæri og að allir noti jafnræðis í samræðum og ákvarðanatöku. Þar 

að auki sér hann um að ljúka vinnustundinni þannig að hver og einn viti hvar 

hópurinn er staddur í vinnunni og hver næstu verkefni séu. Tækjastjóri hefur það 

hlutverk að passa að öll tæki og tól séu til staðar sem hópurinn þarf á að halda. 
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Rannsakandinn hefur umsjón með upplýsinga- og þekkingaleitinni sem fer fram í 

hverri lotu. 

7.9 Stuttar lýsingar á hverri lotu 

7.9.1 Haustönn 

 Vika 1-3: Kvikmyndatónlist - Tónlist barnanna 

Í upphafi áfangans verður farið yfir tilgang og skipulag hans. Þar á eftir verður 

farið yfir til hvers er ætlast af nemendum og í því samhengi leikniviðmið, 

hæfniviðmið og þekkingarviðmið áfangans. Þar að auki verður farið yfir 

kennslufyrirkomulag, námsmat og aðstöðuna sem stendur til boða. Kennari ræðir 

sérstaklega við nemendur um flutning verkanna í lok hverrar lotu og hvort þeir vilji 

stefna á að spila saman opinberlega á einhverjum tímapunkti í áfanganum, annaðhvort 

við hátíðlegar athafnir, með tónleikum í skóla eða bara skemmtun fyrir nemendur svo 

einhver dæmi séu nefnd. Það er algjörlega undir nemendum komið að ákveða hvort 

þeir vilja hafa formlegan flutning eða ekki. Í þessari viku verður ekki tekin ákvörðun 

um tónleikahald heldur verður einungis rætt um það. Ástæðan er að það getur 

ýmislegt breyst í vinnuferlinu sjálfu og þess vegna er tónleikahaldið mjög frjálst. Eftir 

kynninguna og umræðurnar sem því fylgja eiga nemendur svo að skrifa grein um sig 

sjálf þar sem þeir fjalla um og meta kunnáttu og þekkingu sína í ýmsum þáttum. Í 

þessari grein eiga nemendur að setja sér þrjú markmið sem þeir vilja ná með þessum 

áfanga, það er að segja eitthvað sem þeir vilja stefna á að ná við lok annar. Nemendur 

ljósrita svo þessa grein og skila afriti til kennara en eiga hitt til að setja í 

vinnumöppuna sína. Að lokum fjallar kennari um þau þemu sem nemendur hafa um 

að velja þessar tvær viku. 

Þemað í þessari viku er annaðhvort kvikmyndatónlist eða tónlist fyrir börn eða 

kvikmyndir ætlaðar börnum. 

Kennari heldur fyrirlestur um kvikmyndatónlist og nefnir hin ýmsu tónskáld í því 

sambandi. Þau tónskáld sem kennarinn gæti fjallað um á þessum tíma eru meðal 

annars: John Williams (f.1932), en hann samdi tónlistina í kvikmyndum eins og fyrstu 

þremur Harry Potter (2001, 2002 og 2004) kvikmyndunum, Star Wars (1977, 1980 

og 1983, 1999, 2002 og 2005) og Jurrassic Park (1993, 1997 og 2001) svo eitthvað sé 

nefnt, Hans Zimmer (f.1957) sem samdi meðal annars tónlistina í kvikmyndum eins 
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og Pirates of the Caribbean (2003, 2006, 2007 og 2011), Konungur ljónanna (1994) 

og Alexandre Desplat (f.1961) en hann er frægur fyrir tónlistina í síðustu Harry Potter 

kvikmyndunum, Immitation Game og The Grand Budapest hotel. 

Hinsvegar ef þemað verður tónlist fyrir börn þá verður umræða um hverskonar 

tónlist er stíluð inná börn og hvaða miðlar eru notaðir til þess (til dæmis auglýsingar, 

kvikmyndir og barnaþættir). Kennari gæti nefnt nokkrar teiknimyndir og lög sem hafa 

orðið vinsæl upp úr þeim. Þar á meðal má nefna lög úr mörgum teiknimyndum frá 

fyrirtækinu Walt Disney eins og lagið „Beauty and the beast” eftir Howard Ashman 

(1950-1991) úr samnemdri kvikmynd (1991), „Can you feel the love tonight” eftir 

Elton John (f.1947) úr kvikmyndinni The Lion King  (1994), „Colors of the wind” 

eftir Alan Menken (f. 1949) úr kvikmyndinni Pocahontas (1995), „Go the distance” 

eftir Alan Menken (f. 1949) úr kvikmyndinni Hercules (1997) og svo framvegis (Walt 

Disney music company og Wonderland music company, ártal óþekkt). Einnig er hægt 

að finna mörg barnalög í bókinni Nýtt Söngvasafn fyrir skóla og heimili (1993), eins 

og „A,b,c,d” eftir J.P. Rameau (1683-1764), „Allir krakkar” eftir C.M. Bellman 

(1740-1795, „Það er leikur að læra” en það er þýskt lag að uppruna, „Hún Þyrnirós 

var besta barn”, með texta eftir Páll J. Árdal (1857-1930), „Dansi dansi dúkkan mín” 

eftir Fini Henriques (1867-1940) og fleiri.  

Vika 4-5: Upphaf jazzins - Gullni áratugur jazzins - Ferðin til hins 

frjálsa jazz.  

Í þessari viku stendur val nemenda á milli þriggja þema. Það er upphaf jazzins 

(jazz áratugurinn mikli sem er 2-3 áratugurinn), gullni áratugur jazztónlistar (fjórði 

áratugur síðustu aldar) eða ferðin til hins frjálsa jazz (jazz frá árunum 1940-1970) 

(Burkholder, Grout, Palisca, 2010).  

Ef unnið er með upphaf jazzins er hentugt að um fjalla rætur hans, helstu einkenni 

jazz á öðrum og þriðja áratug síðustu aldar og mikilvægi spunans í tengslum við það. 

Einnig er hentugt að tala um leiðandi stíl jazzins eftir fyrri heimstyrjöldina, en það var 

New Orleans jazzinn. Þeir listamenn sem má nefna í kringum þann stíl eru þeir Louis 

Armstrong (1901-1971) og King Oliver (1881-1938). Rætur jazzins liggja í rag time 

tónlist og í blús. Blúsinn þróaðist samhliða jazzinum. Það eru tvær tegundir blús sem 

hægt er að fjalla um, sígildan blús og delta blús (Burkholder, o.fl 2010).  
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Í tengslum við þemað jazz á fjórða áratug síðustu aldar er hentugt að fjallað um 

listamennina Duke Ellington (1899-1874), Glenn Miller (1904-1944), Benny 

Goodman (1909-1986) og Count Basie (1904-1984) en þeir voru allir með slíkar 

hljómsveitir (Zyl, 2013). Á þessum tíma skapaðist ákveðin hefð í kringum jazzinn og 

formið varð mótaðra. Að lokum má nefna stórhljómsveitahefðina, eða „swingið”, sem 

var ríkjandi í jazzinum og gerði það að verkum að jazzinn varð vinsælli en nokkru 

sinni fyrr (Burkholder, o.fl, 2010). 

Í kynningu kennarans um jazz frá 1940-1970 er hentugt að fjalla um bop jazz sem 

byrjaði að myndast á 4 áratugnum þegar „swingið” var sem vinsælast. Þetta þróaðist 

þegar einleikarar stórhljómsveitanna fór að hittast eftir tónleikana og spila saman. Þá 

má nefna listamenn eins og Charlie Parker (1920-1955), Dizzy Gillespie (1917-1993), 

Miles Davis (1926-1991), John Coltrane (1926-1967), Thelonious Monk (1917-1982), 

Bud Powell (1924-1966), Kenny Clarke (1914-1985) og Max Roach (1924-2007) svo 

einhver dæmi séu nefnd (Burkholder, o.fl., 2010).  

Vika 6-7: Söngleikjatónlist 

Í þessari viku stendur valið á milli söngleikjatónlistar frá upphafi 20. aldar til 

fimmta áratugar 20. aldar og söngleikjatónlistar frá 1950-2000.  

Í tengslum við þemað söngleikjatónlist frá 1900-1950 er hægt að nefna nokkur 

fræg nöfn eins og George Gershwin (1898-1937) og Ira Gershwin (1896-1983). 

George var tónskáld sem vann með eldri bróður sínum Ira en hann var textahöfundur. 

Þeir voru kallaðir „The Gershwins” og voru leiðandi söngleikjatónskáld á þriðja 

áratug síðustu aldar. Þeir sömdu mörg lög eins og til dæmis „I got Rhytm” (1930), 

„Summertime” (1935) og „Someone to watch over me” (1926) (Gershwin, 2015). Þar 

að auki má nefna Irving Berlin (1888-1989) en hann er með vinsælustu 

söngleikjahöfunda Bandaríkjanna. Það má til dæmis nefna að hann samdi eitt 

vinsælasta jólalag allra tíma, „White Christmas” (1942). Cole Porter (1891-1964) er 

líka mjög þekktur söngleikjalagahöfundur sem samdi meðal annars fræg lög eins og 

„Every time we say goodbye” (1944), „I get a kick out of you” (1934) og „It’s De-

lovely” (1936) (Burkholder, o.fl, 2010).  

Í tengslum við þemað sönleikjatónlist frá 1950-2000 gæti kennari fjallað um megin 

einkenni söngleikja á þeim tíma. Söngleikjatónlistin var ennþá undir sterkum jazz og 

stórhljómsveitaáhrifum en með tilkomu popp- og rokktónlistar komu ný áhrif og á 7 



 

 56 

áratug síðustu aldar hófst annarskonar bylgja söngleikja (Zyl, 2010). Kennarinn getur 

komið með dæmi úr söngleiknum Hair (1967), Jesus Christ Superstar (1971), 

Company (1970), Grease (1972), The Rocky horror picture show (1982), The Wiz 

(1974), Dreamgirls (1981, Phantom of the opera (1986) og svo mætti lengi telja. Þeir 

listamenn sem hægt er að fjalla um í tengslum við þetta þema eru meðal annarra 

Stephen Soundheim (f. 1930), Andrew Loyd Webber (f. 1948) og Tim Rice (f. 1944) 

(Zyl, 2010). 

Vika 8-9: Vinátta – Hatur og afbrýðisemi 

Þemað í þessari viku er vinátta eða hatur og afbrýðisemi.  

Ef þemað verður vinátta gæti kennarinn reynt að fá nemendur til að hugsa um 

hvort og hvers vegna vinátta er mikilvæg, hvaða gildi hún hefur, hvaða hlutverki hver 

og einn gegnir í vinahópnum, hvað einkennir góða vini og hvað einkennir slæma vini. 

Kennarinn gefur nemendum dæmi um lög sem fjalla um vini og vináttu. Það getur 

verið „You’re my best friend” eða „Friends will be Friends” með hljómsveitinni 

Queen (starfandi frá 1970), „I’ll be there for you” með hljómsveitinni the Rembrandts 

(starfandi frá 1989) en það er þemalag sjónvarpsþáttaraðarinnar Friends (1994), lagið 

„Lean on me” (1972) með Bill Withers (f. 1938), „Stand by me” (1961) með Ben E 

King (f.1938), „You´ve got a friend in me” úr teiknimyndinni Toy story (1995). 

„Friends like me” úr teiknimyndinni Alladin (1992), „With a little help from my 

friends” (1978) með Bítlunum (stofnuð 1960), „That´s what friends are for” (1986) og 

„Wannabe” (1997) sem er flutt af hljómsveitinni Spice Girls (starfandi frá 1994-2000, 

2007-2008 og 2012) svo eitthvað sé nefnt. 

Í umfjölluninni um hatur og afbrýðisemi getur kennari rætt um hvort að nemendur 

sjálfir kannist við þessar tilfinningar og hvernig þeir skilgreina þær. Einnig gæti verið 

gott ef kennari gæfi dæmi um lag sem fjallaði um þessar tilfinningar og fengi 

nemendur til að hugsa og koma með dæmi líka. Það getur meðal annars verið lagið 

„Hate on me” (2007) sem Jill Scott flytur (f. 1972), „I hate everything about you” 

(2003) með Three Days of Grace (stofnuð árið 1992),, lagið „Puke” (2004) eftir 

Eminem (f. 1972), „Creep” (1993) með Radiohead (starfandi frá 1985) eða 

„Positively forth street” (1985) eftir Bob Dylan (f. 1941) og fleiri.  

Vika 10 - 11: Tenging tónlistar og lita – Ævintýri 

Þemað að þessu sinni er val á milli tengingu tónlistar og lita eða ævintýri. 
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Ef að þemað tenging tónlistar og lita verður fyrir valinu gæti umræðan og kynning 

kennara snúist um tengingu á milli tónlistar og lita. Í fyrirlestri sínum getur kennari 

fjallað um þetta frá ýmsum sjónarhornum. Það er hægt að fjalla um hugmyndir 

Pythagorusar (570 f.Kr.- 495 f.Kr.) um tónlist og tengingu þess við ýmsa hluti í 

náttúrunni og lífinu (Internet Sacred text archive, 2011). Einnig má fjalla um hina 

svokölluðu frönsku tengingu tónlistar og lita, en þar er meðal annars fjallað um beina 

tengingu nótna og ákveðinna lita (Rivera, 2013). Þar að auki er í grein Tsang og 

Schloss (2011) fjallað um tengingu skynjunar á tónlist og skynjun lita. Í rannsókn 

sinni vinna þau út frá kenningunni um að litir og tónlist vekja sameiginlegar 

tilfinningar. Þau taka kenninguna lengra og rannsaka ákveðna tónlistarþætti, eins og 

til dæmis hraða, og sjá hvernig hann hefur áhrif á litaskynjun. Meginviðfangsefnið er 

með öðrum orðum að rannsaka hvort að tengja megi liti við ákveðna þætti eða form í 

tónlist (Tsang og Schloss, 2011). Í þessu samhengi væri hægt að athuga hvort að 

nemendur tengi einhvern tón við sérstakan lit, hvort að ákveðin lög hafi vissan lit og 

svo framvegis.  

Hinsvegar ef þemað ævintýri verður fyrir valinu byrjar kennarinn á að skilgreina 

hvað ævintýri eru, en það er oft gert með því að bera þau saman við þjóðsögur. 

Þjóðsögur eru sagðar eins og þær eigi sér stoð í raunveruleikanum vegna þess að fólk 

er nafngreint, þær gerast á ákveðnum tíma, atburðir sem áttu sér stað eru stundum 

nefndir og fjallað er um ákveðin kennileiti (Rósa Þorsteinsdóttir, 2014). Ævintýri eiga 

sér hinsvegar ekki stoð í raunveruleikanum. Þar koma fyrir ýmsar verur, skrímsli eða 

galdrar. Persónur eru kannski nafngreindar en það er greinilegt að þær voru ekki til. 

Einnig eru ævintýrin yfirleitt ekki bundin við ákveðinn tíma eða tímabil (Rósa 

Þorsteinsdóttir, 2014). Kennarinn getur meðal annars kynnt Grímsævintýri (Grimm, J. 

og Grimm. W, 2009.) og sýnt dæmi um útfærslu nokkurra ævintýra í kvikmyndum, 

eins og í kvikmyndinni frá Walt Disney, Cinderella (2015).  

Vika 12-13: Níundi áratugur - Tíundi áratugur 

Þemað í þessari viku er annaðhvort popptónlist níunda áratugarins eða popptónlist 

tíunda áratugs síðustu aldar. Kennari flytur fyrirlestur um tónlist þessara tímabila og 

nemendur velja síðan á milli. 

Í tengslum við áttunda áratuginn má fjalla um áherslur popplistamanna í tónlist 

sinni. Á þessum tíma snerist allt um góð hljómgæði og góð tónlistarmyndbönd. 
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Tónlistin átti að hafa bjart yfirbragð, góðan hljóm og bassa. Kennarinn getur fjallað 

um breska dúettinn Wham (starfandi frá 1981) en það voru þeir George Michael 

(f.1963) og Andrew Ridgeley (f. 1963) sem voru í honum. Þeir urðu mjög vinsælir 

fyrir lög eins og „Wake me up before you go go” (1984), „Edge of heaven” (1986) og 

fleiri. Einnig getur kennari fjallað um konung og drottningu poppsins, en það eru þau 

Michael Jackson (1958-2009) og Madonna (f. 1958). Michael Jackson fékk þann titill 

eftir gerð myndbandsins „Thriller”(Zyl, 2013). 

Í tengslum við tíunda áratuginn má fjalla um vinsældir stráka og 

stelpnahljómsveita. Þeirra markhópur var aðallega unglingsstelpur en ferill flestra 

hljómsveitanna var þrátt fyrir lítinn markhóp mjög langur. Kennarinn getur flutt dæmi 

frá til dæmis hljómsveitinni Take that (1990), Backstreet Boys (1993), New Kids on 

the block (1984-1994), East 17 (1992-1997), Spice Girls (1994-2000, 2007-2008, 

2012) og við lok tíunda áratugarins Blue (2000) (Zyl, 2013).  

Vika 14-15: Haust - Vor  

 Í þessari viku geta nemendur valið á milli þemanna haust eða vor.  

Ef þemað vorið verður fyrir valinu myndi kennarinn kynna tónlist sem fjalla um 

þann árstíma. Í bókinni Nýtt Söngvasafn handa skólum og heimilum (1993) má finna 

nokkur lög sem fjalla um vorið. Þar á meðal má nefna söngvana „Út um græna 

grundu” og „Þú vorgyðja, svífur” sem eru við ljóð eftir Steingrím Thorsteinsson 

(1831-1913), „Mér um hug og hjarta nú” sem er þýskt lag, „Vorvindar glaðir” sem er 

sænskt þjóðlag, „Vorið góða, grænt og hlýtt” eftir Felix Mendelsohn (1809-1847), 

„Vormenn Íslands” eftir Jón Friðfinnsson (1865-1936), „Köllum á vorið” sem er 

þýskt þjóðlag og svo framvegis.  

Í kringum þemað haustið er gott fyrir kennara að ræða við nemendur um þær 

tilfinningar sem haustið vekur og hvort að þessi árstíð minni þau á eitthvað sérstakt 

sem er í gangi í samfélaginu eða fjölskyldu þeirra. Kennari getur nefnt lög sem fjallar 

um haustið á einhvern hátt, eins og Haustið 75 (1975) eftir Valgeir Guðjónsson 

(f.1952). Í Nýju Söngvasafni handa skólum og heimilum (1993) má finna fáein lög 

sem tengjast haustinu eins og „Svífur að hausti” eftir W. Uddén (ártal óþekkt). Auk 

þess má finna nokkur lög sem snúa að haustinu í bókinni Fljúga hvítu fiðrildin, 

söngvabók barnanna (1986) . Þar af má nefna „Sumri hallar” sem er íslenskt þjóðlag. 



 

 59 

Einnig má nefna sálmalagið „Ó guð blessi vort feðra frón” eftir Björn Kristjánsson 

(1858-1939). 

Vika 16-17: Jólalög - Uppáhalds lög nemenda 

Í þessari viku stendur valið á milli íslenskra jólalaga, erlendra jólalaga eða 

uppáhalds laga nemenda.  

Í tengslum við þemað jólalög mun kennarinn verða með umfjöllun um þau jólalög 

sem eru íslensk að uppruna ef það þema verður fyrir valinu annars er fjallað um 

erlend jólalög. Þar verða tekin dæmi af amerískum, enskum, skoskum og 

skandínavískum jólalögum. Þetta er síðasta vikan svo að það er ekki mikill tími til 

þess að vinna með þetta þema. Þau sem ná að klára flytja í seinni tímanum.  

Ef þemað í þessari viku er uppáhalds tónlist nemenda þá mun kennarinn ræða við 

nemendur um tónlist, hvað þeir hlusta á, hvort þeir kunni einhverja texta utanbókar og 

við hvaða kringumstæður. Þá er mjög við hæfi að láta nemendur hugsa um hvort að 

kringumstæðurnar hafi áhrif á tónlistarvalið, til dæmis hvaða tónlist þeir hlusta á 

þegar þeir læra og, hvaða tónlist þeim finnst skemmtilegast að dansa við. 

Í lok þessarar viku eiga nemendur að skoða markmið sín frá upphafi annar og meta 

hvernig þeim gekk að ná þeim. Þeir skrifa svo skýrslu um það og skila inn til kennara. 

Einnig eiga þeir að skila inn vinnumöppunni sinni í þessari viku.  

7.9.2 Vorönn 

Vika 1-2: Saga með tónum-„Sakbitin sæla” 

Á vorönn eru hugsanlega teknir inn nýir nemendur og þá þarf að fara aftur yfir 

kennslufyrirkomulagið, aðstöðu og hæfniviðmið, leikniviðmið og þekkingarviðmið. 

Nemendur skrifa svo aftur um sig skýrslu og setja sér þrjú markmið sem þeir ætla sér 

að ná þessa önn. Eins og á haustönn þá skila þeir inn afriti til kennara en eiga 

upprunalega eintakið fyrir vinnumöppuna sína.  

Í þessari viku eiga nemendur að segja sögu með tónum eða útfæra þemað sakbitin 

sæla eða „guilty pleasures”.  

Ef nemendur velja að segja sögu með tónum verður umræða um stefjanotkun í 

kvikmyndum og leikhúsum. Kennari talar sérstaklega um verkið "Pétur og úlfurinn" 

eftir Sergey Prokofiev (f.1891-1953). Þetta verk segir sögu Peters og hvernig hann 
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blekkir úlfinn. Hver persóna er með sitt eigið hljóðfæri og stef og hentar vel til þess 

að kynna mismunandi hljóðfæri og stefjanotkun (Oxford music online, 2015). 

Verkefni nemenda er að velja sögu, eða búa til sögu sjálf og flytja hana í formi 

tónlistar eingöngu.  

Ef unnið er með þemað „guilty pleasures” eða sakbitin sæla eins og það hefur verið 

kallað á íslensku, verða umræður um hvað sakbitin sæla sé, en það er skilgreint sem 

verknaður, áhugamál eða dægradvöl sem fólk hefur gaman af og jafnvel lærir af en 

trúir af siðferðis-, menningarlegum eða félagslegum aðstæðum að það sé afbrigðilegt, 

skrítið eða hreint út sagt heimskulegt. Þess vegna hefur það gaman af því á laun, það 

er að segja viðurkenna það ekki fyrir öðrum (Urban dictionary, 2005-2011). Í stuttu 

máli er sakbitin sæla eitthvað sem þú nýtur en þú telur að aðrir telji það ekki mikils 

virði (Oxford dictionary, 2015). 

Vika 3-4: Ást - Skelfing og ótti 

Þemað að þessu sinni er ást eða skelfing og ótti.  

Ef að unnið er með þemað skelfing og ótti gætu umræðurnar og kynning verið um 

hvernig tónlist hefur verið notuð til að túlka þessar tilfinningar í gegnum tíðina og 

kennarinn sýnir nokkur dæmi. Nemendur hlusta meðal annars á verkið „Threnody of 

the victims of Hiroschima” (1961) eftir pólska tónskáldið Krzysztof Penderecki 

(f.1933) (Oxford music online, 2015). Kennari getur gefið önnur lög sem dæmi eins 

og til dæmis „Strange Fruit” (1939) með Billie Holiday (1915-1959), „I wish I knew 

how it would be to be free” (1967) með Ninu Simone (1933-2003), eða „There goes 

the fear” (2002) með Doves (starfandi frá 1998).  

Ef unnið er með þemað ástina er fjallað um þá tónlist sem hefur verið notuð til að 

túlka þær tilfinningar. Kennarinn gefur dæmi. Það getur meðal annars verið „Ó hvílíkt 

frelsi með Páli Óskari Hjálmýssyni (f. 1970) og Moniku Abendroth (f.1944) 

hörpuleikara, „Allt fyrir ástina” (2007) með Páli Óskari, „International” (2007) með 

Páli Óskari og fleiri lög með honum. Einnig má nefna, „A crazy little thing called 

love” með hljómsveitnni Queen (starfandi frá 1970) „Higher love” (1986) með Steve 

Winwood (f.1948), „Baby love” (1964) með hljómsveitinni The Supremes (starfandi 

frá 1959-1977), „The power of love” (1994) með Celine Dion (f.1968) og „Can’t help 

falling in love” (1962) flutt af Elvis Presley (1935-1977). 
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Vika 5-6: Trú - Útlitsdýrkun 

Í þessari viku er þemað trú eða útlitsdýrkun. 

Í tengslum við þemað trú er fjallað er um hvaða hlutverki tónlist hefur gegnt í 

ýmsum trúarbrögðum. Einnig er fjallað um tónlist sem fjallar um að missa trúna, 

trúleysi og fleira. Kennarinn getur gefið nokkur dæmi. Í bókinni Nýtt Söngvasafn fyrir 

skóla og heimili (1993) má finna nokkur lög sem fjalla um Guð, þar á meðal er „Ó 

jesús bróðir besti” eftir A.P. Berggreen (1801-1880), „Þín miskunn, ó, guð” eftir J.P.E 

Hartmann (1805-1900) og „Ó faðir gjör mitt lítið ljós” sem er sálmur í útsetningu 

Jónasar Tómassonar (1881-1967) við texta Matthías Jochumssonar (1835-1920). 

Einnig má nefna lög eins og „Loosing my religon” (1991) með R.E.M (starfandi frá 

1980-2011).  

Í tengslum við útlitsdýrkun myndi kennarinn fjalla um útlitsdýrkun í nútíma 

samfélagi, útlitsdýrkun á árum áður og hvernig hún hefur þróast og hvernig hún hefur 

áhrif á samfélagið. Kennarinn gefur dæmi um eitthvað lag sem fjallar óbeint eða beint 

um útlitsdýrkun, álit á fegurð eða lög sem eru ádeila á þessa útlitsdýrkun. Það má 

nefna mörg dæmi eins og „Unpretty” (1999) með hljómsveitinni TLC (starfandi frá 

1990), lagið „Born this way” (2011) með Lady Gaga (f.1986), „All about that bass” 

(2014) með Meghan Trainor (f. 1993), „Beautiful” (2000) með Christina Aquilera 

(f.1980), „Just the way you are” (2010) með Bruno Mars (f.1985) og fleiri.  

Vika 7-9: 21 öldin og Diskó 

Í þessari viku er þemað 21. öldin eða diskó áttunda áratugarins.  

Í tengslum við þemað diskó mun kennari undirbúa kynningu um áhrif diskósins á 

klúbbamenningu þess tíma. Diskótekin voru ríki diskótónlistarinnar og fólk safnaðist 

þar saman til að skemmta sér og dansa. Takturinn í diskó tónlist er svo skýr að það er 

auðvelt að dansa við hana. Flest lögin eru í fjórskiptum takti og það er skýr 

trommusláttur á hverju slagi. (Zyl, 2013). Kennari getur sýnt nemendum brot úr 

myndinni Saturday night fever (1977) til að sýna þeim dansana. Kennari getur svo 

flutt nokkur lög í tengslum við þemað eins og til dæmis „Rock the boat” (1974) með 

Hues Corporation (starfandi frá 1969-1978) eða „Kung fu fighting” (1974) með Carl 

Douglas (f. 1942) en þessi lög urðu mjög vinsæl á sínum tíma. Einnig má nefna lög 

eftir hljómsveitina The Bee Gees (stofnuð 1958), Abba (Stofnuð 1972) eða 

söngkonurnar Donna Summer (1948-2012) og Anita Ward (f. 1956) (Zyl, 2013). 
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Fyrir þemað 21. öldin mun kennari undirbúa stutta umfjöllun um hana, þar sem 

nefndir verða nokkrir listamenn og hlustað á tóndæmi.  

Dæmi um listamenn sem hægt væri að fjalla um er Sara Bareillies (f. 1979), en hún 

er bandarísk söngkona, píanóleikari og lagasmiður, John Legend (f. 1978), sem er 

söngvari og lagasmiður, hljómsveitina Maroon 5 (starfandi frá 1999) en meðlimir 

hennar eru Adam Levine (f. 1979), Mickey Madden (f. 1979), Ryan Dusick (f. 1977) 

og Jesse Carmichael (1979) svo einhver dæmi séu nefnd.  

Vika 10-11: Upphaf rokktónlistar - Rokktónlist sjöunda áratugar-

Rokktónlist áttunda og níunda áratugar. 

Í þessari viku er val á milli þriggja þema. Það stendur á milli upphafs rokksins, 

rokktónlistar sjöunda áratugarins, eða rokksins á áttunda og níunda áratugnum. 

Í tengslum við þemað upphaf rokksins gæti kennarann fjallað um sögu þess. 

Upphaf rokksins varð til sem tónlistarstíll á sjötta áratug síðustu aldar og rætur þess 

liggja í rytmískum blús (öðru nafni R&B). Rætur rokksins má rekja til þeirra 

tónlistarmanna sem spiluðu R&B enda var verið að kalla sum lög í R&B stíl rokk, á 

fimmta áratugnum, þó að rokkið væri tæknilega séð ekki til sem stíll ennþá (Zyl, 

2013). Kennari gæti sérstaklega fjallað um fyrstu rokklögin, en fólk er ekki sammála 

um hver þau voru. Í fyrsta lagi má nefna lagið „Rocket 88” (1951) sem Jackie 

Brenston (1930-1979) syngur sem sumir segja að sé fyrsta rokklagið á meðan aðrir 

segja að „Mystery Train” (1953) með Junior Parker (1932-1971) hafi verið fyrsta 

rokklagið. Hinsvegar er víst að Elvis Presley (1935-1977) festi rokkið sem stíl þegar 

hann flutti lagið „Mystery train” (1955). Kennari getur líka sýnt aðra listamenn eins 

og Gene Vincent (1935-1971) & blue Caps, Jerry Lee Lewis (f. 1935), Buddy Holly 

(1936-1959), Chuck Berry (f. 1926), Little Richard (f.1932), Eddie Cochran (1938-

1960) og Gene Vincent (1935-1971) (Zyl, 2013). 

Í kringum þemað sjöundi áratugur síðustu aldar er hægt að fjalla um ýmsa 

listamenn og stíla. Það er meðal annars hægt að fjalla um þróunina í Bandaríkjunum. 

Sjöundi áratugurinn var tími breytinga og þróunar á mörgum menningarsviðum, þar á 

meðal tónlistar. Þó að mörg vinsæl lög væru frá listamönnum sem höfðu orðið vinsæl 

á áratugnum þar á undan, eins og Elvis Presley (1935-1977), Ray Charles (1930-

2004) og The Everly brothers (starfandi frá 1957-1973) þá átti ýmislegt eftir að 

breytast. Um árið 1963 hófst þessi þróun sem leggur grunn að þeirri fjölbreytni sem er 
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nú í tónlist. Það sem hafði mikil áhrif á hana var sú bylgja mótmæla sem átti sér stað í 

Bandaríkjunum og hvernig tónlist spilaði þar stórt hlutverk, Bob Dylan (f. 1941), 

Simon og Garfunkel (starfandi frá 1957-1970), Buffalo Springfield (f.1966), hin 

svokallaða breska innrás sem kom með hljómsveitinni Bítlunum (starfandi frá 1960-

1970) og hljómsveitir eins og The Rolling Stones (starfandi frá 1962), The Who 

(starfandi frá 1964), tónlistarmanninum Donovan (f. 1946) og fleiri nýjungar í 

rokktónlist eins og Janis Joplin (1943-1970), Creedence Clearwater (starfandi frá 

1960-1970) hljómsveitin the Animals (starfandi frá 1962-1983) og fleiri (The People 

history, 2014). 

Í tengslum við rokkið á áttunda og níunda áratugnum má fjalla um hvernig 

þungarokk varð til en rætur þess má rækja til blúsrokksins sem myndaðist á seinni 

hluta sjöunda áratugarins. Kennarinn gæti fjallað um Led Zeppelin (starfandi frá 

1968-1980) en það var ein vinsælasta hljómsveit í heimi á áttunda áratug síðustu aldar 

(Zyl, 2013). Þar að auki má fjalla um Pink Floyd (starfandi frá 1965-1994) og hina 

vinsælu plötu þeirra The Wall (1979). Einnig er hægt að fjalla um hljómsveitirnar 

Deep Purple (starfandi frá 1968-1976), Queen (starfandi frá 1970), Kiss (starfandi frá 

1973), og AC/DC (starfandi frá 1973). Það sem þótti einkenna þessar hljómsveitir var 

mikill kraftur, flott sviðsframkoma og mikið raddsvið (Zyl, 2013). 

Vika 12-13: Rytmískur blús - Sálartónlist 

Í þessari viku er þemað rytmískur blús eða sálartónlist. Rytmískur blús ruddi sér til 

rúms á fimmta og sjötta áratugnum og sálartónlist stuttu seinna en hún þróaðist út frá 

rytmískum blús. (Burkholder, 2010).  

Rytmískur blús, fékk nafnbótina R&B tónlist í Billboard blaðinu árið 1949 og 

hefur haldið því síðan (Zyl, 2013). Í tengslum við þetta þema gæti kennarinn fjallað 

um þróun R&B og hvernig sá stíll tengist lifnaðarháttum svartra manna í 

Bandaríkjunum á eftirstríðsárunum. Þar að auki er æskilegt fyrir kennarann að fjalla 

um hvernig hljóðfærasamsetningin var í R&B en það var yfirleitt einsöngvari, eða 

söngvakvartett, píanó eða orgel, rafgítar, bassi og trommur. Þessar hljómsveitir fluttu 

lög sem voru byggð á 12 takta blús eða 32 takta blús. Það er mjög sniðugt fyrir 

kennarann að láta hópana velta fyrir sér hver munurinn sé á þessum blús og 

venjulegum blús. Hér gæti kennarinn kynnt listamenn á borð við Willie May 
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Thornton (1926-1984), sem varð mjög vinsæl fyrir útgáfu sína af laginu „Hound dog” 

(1953) (Burkholder, 2010).  

Í tengslum við sálartónlist er hægt að fjalla um sögu hennar og um hvað lögin 

fjalla. Þetta varð vinsælasta tónlistarform blökkumanna í Bandaríkjunum á sjöunda 

áratug síðustu aldar. Lögin fjölluðu aðallega um ást, kynlíf, mannlegar tilfinningar og 

bresti. Sá listamaður sem var leiðandi í þessum stíl var Ray Charles (1930-2004). 

Einnig gæti kennari fjallað um James Brown (1933-2006) sem er kallaður kóngur 

sálartónlistarinnar, Otis Redding (1941-1967) og Aretha Franklin (f. 1942). Að lokum 

er hægt að fjalla um þá sterku tengingu sem sálartónlist hefur við frelsisbaráttu 

blökkumanna í Bandaríkjunum (Burkholder, 2010).  

Vika 14-15: Impression, soleil levant - The domain of Arnheim 

Í þessari viku er um tvö þemu að velja þar á meðal málverkið Impression, soleil 

levant (1872) eftir franska listmálarann Claude Monet (f.1840-1926). (Britannica, 

2015) Kennarinn flytur smá kynningu um málverkið, myndlistarmanninn sjálfan, 

hugtakið Impressionismi og hvernig það lýsir sér í tónlist á þessu tímabili í 

myndlistar- og tónlistarsögunni til þess að nemendur skilji það og geti frekar unnið út 

frá því.  

Monet er frumkvöðull og leiðtogi stefnu í listum sem seinna fékk nafnið 

Impressionismi (Britannica, 2015). Tilgangur impressionisma var að fanga 

augnablikið með því að mála viðfangsefnin eins og þau birtust á því augnabliki sem 

listamaðurinn bar þau augum. Það átti ekki að mála hlutina mjög nákvæmt eða eins og 

þeir eiga að vera heldur eins og þeir birtast listamanninum. Í tónlist var stefna 

listamanna að skapa tónlist sem skilaði frá sér einverri hugmynd, eða tilfinningu í 

gegnum hljóð og hljóma. Formið á slíkri tónlist er ekki stíft (Britannica, 2015). Í 

tengslum við impressionisma og tónlist má nefna tónskáldið Claude Debussy (f.1862-

1918) og ef til vill láta nemendur hlusta á einhver verk hans eins. Þar á meðal má 

nefna „Clair de Lune” (1890-1905), „Estampes” (1903), „Images” (1901-1905, 1907) 

og „Childrens Corner” (1906-1908), en síðasta verkið í „Childrens Corner” heitir 

„Golliwog’s Cakewalk” (Burkholder, 2010). Það lag er notað í sjónvarpsþáttunum 

Glee (2009-2015).  

Hitt þemað er mynd eftir myndlistarmanninn René Magritte (1898-1967). Hann er 

einn frægasti súrrealíski málari allra tíma og efniviður hans eru oftast hversdagslegir 
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hlutir, en það þvingar áhorfendur til þess að skoða þá nánar (Rene Magritte-paintings, 

2009). Málverkið sem við munum skoða heitir The Domain of Arnheim sem Magritte 

málaði árið 1962 (Rene Magritte-paintings, 2009). Í tengslum við þetta þema er 

hentugt að koma inná áhrif súrrealisma í tónlist. Þar af má nefna tónskáld eins og 

Milton Babbitt (1916-2011), Pierre Boulez (1925) og Karlheimz Stockhausen (1928-

2007). 

Vika 16-17: Eurovision - Bland af því besta 

Í þessari viku er þemað Eurovision eða Bland af því besta.  

Eurovision er eins og menn vita árlegur viðburður. Þetta er söngvakeppni á milli 

landa sem eru meðlimir EBU, „European Broadcasting Union”, en hún stendur fyrir 

keppninni. Aðildarfélög EBU eru sjónvarpsstöðvar og útvarpsstöðvar. Flest 

aðildarfélög eru innan Evrópu en ekki öll og þar með eru sum lönd sem keppa í 

Eurovision ekki í Evrópu (Allt um Júrovisjón, 2015). Þar næst verða umræður um 

keppnina, hvað nemendum finnst um hana, hvort að þeir horfi á hana, hvort þeir eigi 

sér uppáhalds lag eða atriði úr henni. Á mánudeginum er svo nemendum skipt í hópa 

og hugmyndavinna hefst. Þeirra verkefni er að flytja lög tengt Eurovision, lög sem 

kepptu, reyndu að komast í aðalkeppnina, lög sem gera grín að Eurovision, lög sem 

fjalla um Eurovision, semja sitt eigið lag um Eurovision eða til að senda í keppnina 

svo einhver dæmi séu gefin.  

Bland af því besta er hugsað sem frjálst val fyrir nemendur. Nemendur líta tilbaka 

og velja sér sín uppáhalds þemu. Svo mega þeir útfæra nokkur lög í tengslum við það 

eða jafnvel blanda tveimur þemum saman. 

Vika 18. Síðasti tíminn fyrir skólaslit 

Í þessari viku eru hugsanlega tónleikar í einhverju formi en síðasti tíminn er 

hugsaður sem kveðjustund og uppgjör. Nemendur skoða hvernig þeim gekk að ná 

markmiðum sínum sem þeir settu sér í upphafi annar. Einnig skila þeir inn 

vinnumöppunni sinni. Að lokum munu þeir ræða við kennara hvað þeim fannst um 

áfangann, hvað þeim fannst virka vel, hvað ekki og hvort þeir myndu velja hann aftur.  
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8. Lokaorð 

Áfanginn Gleðisamspil byggir að miklu leyti á þeirri hugmyndafræði sem fjallað er 

um í fræðilega kafla ritgerðarinnar. Einnig er tekið mið af því að í Aðalnámskrá 

tónlistarskóla er bent á mikilvægi þess að nemendur á framhaldsstigi og miðstigi fái 

einhvern vettvang fyrir sköpun, tónsmíðar, spuna, spila eftir eyra og fleira 

sambærilegt. Ætlunin er að þeir stundi það samhliða bóklegum fögum og 

hljóðfæratímum. Þar að auki er bent á mikilvægi þess að þjóna öllum þeim nemendum 

sem sækja nám í tónlistarskólum og það er mjög fjölbreyttur hópur (Aðalnámskrá 

Tónlistarskóla, 2000). Tilgangur ritgerðarinnar er að koma með tillögu að slíkum 

áfanga fyrir tónlistarskólana en í mínu tónlistarnámi var þessi vettvangur ekki í boði 

sem mér fannst mjög miður. Ég tel að það hefði dýpkað þá þekkingu sem ég hafði 

öðlast og breikkað sjóndeildarhring minn. Þar að auki tel ég að það hefði ýtt undir 

sjálfstæði og sjálfsöryggi hjá mér varðandi mína eigin tónlistarhæfni. Einnig hefði 

verið mjög gaman að fá tækifæri til þess að kynnast samnemendum sínum í gegnum 

slíka vinnu. Í mínum tónlistarskóla var ekki mikið félagslíf og einu hóptímarnir sem 

voru í boði voru bókleg fög.  

Ein megin áhersla áfangans er félagslegi þátturinn og samvinna nemenda. Eins og 

fjallað hefur verið um þá hvetur samvinna nemendur til frekara náms. Nemendur læra 

af hvor öðrum, hvetja hvern annan áfram og öðlast aukið sjálfstæði. Einnig er afurðin 

af slíku námi oft mjög frumleg og fjölbreytilegt þar sem nemendur fá tækifæri til að 

skiptast á hugmyndum og þróa eitthvað áfram. Áfanginn byggir á þessari samvinnu. 

Nemendur vinna oftast saman í hópum, hver með sitt hlutverk og vinna að einhverju 

sameiginlegu markmiði, í þessu tilviki útsetningu á völdu þema. Annað sem áfanginn 

leggur mikla áherslu á er sjálfstæð vinnubrögð nemenda, þeirra reynsla og tengsl 

nemenda við efnið. Nemendur rannsaka sjálfir það þema sem þeir eiga að vinna út frá 

og nota eigin kunnáttu til þess að útfæra það. Þeir bera sjálfir ábyrgð á sinni vinnu og 

framvindu hennar. Gleðisamspil leggur mikið upp úr sjálfstæðum vinnubröðum 

nemenda. Í honum fá nemendur líka mikið val og þar af leiðandi vald til að hafa áhrif 

á námið sitt. Eins og áður kom fram þá er þessi geta til að hafa áhrif á eigin nám og 

áhugi á efninu meðal helstu hvataþátta í námi. Nemendur fá aukinn áhuga á sínu eigin 

námi ef þeim finnst þeir geta haft áhrif á það og fá að taka þátt í skipulagi og 

framvindu þess á einhvern hátt. Þegar nemendur sjá tilgang með því efni sem þeir eru 

að læra er meiri líkur á því að þeir sinni því og standi sig vel. Nemendur sjá tilgang 
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með efni sem tengjast því umhverfi sem þeir alast upp í eða þegar þeir sjá fram á að 

þeir geti notað það á einhvern hátt í framtíðinni. Námsumhverfið sem er skapað með 

þarfir nemenda í huga og byggir á þeirra reynslu ýtir undir áhuga. Einnig ýtir 

stuðningur samnemenda, kennara og fleira undir jákvæða námsframvindu. Þá á aukið 

nám sér stað.  

Námsumhverfið í áfanganum er byggt upp eftir hugmyndum hugsmíðahyggjunnar. 

Hlutverk kennarans er ekki að miðla upplýsingum beint til nemenda. Kennarinn á 

heldur ekki að stýra vinnu nemenda. Afurðin af vinnunni er ekki fyrirfram ákveðin né 

það mikilvægasta. Ferlið skiptir mestu máli. Kennarinn er til staðar fyrir nemendur og 

aðstoðar þau ef þarf. Í áfanganum er líka lögð mikil áhersla á lýðræði sem 

hugsmíðahyggjan leggur mikið upp úr. Nemendur ákveða í sameiningu hvaða þema 

þeir vilja vinna með, hvernig þeir vilja vinna með það, hvaða hljóðfæri þeir nota í 

vinnunni, hvaða tóntegund, hvernig það er flutt, hvort nemendur syngi það, spili eða 

bæði og hvaða lög eða verk þeir kjósa að vinna með. Valið fer fram með 

einhverskonar atkvæðagreiðslu og umræðu. Rödd hvers og eins er mikilvæg og 

þannig hafa nemendur áhrif á sitt nám.  

Gleðisamspil byggir einnig á óformlegu tónlistarnámi sem fjallað var um í 

fræðilega kaflanum. Þá er verið að þjálfa það að spila eftir eyra, spila eftir hljómum, 

tónsmíðar, spuna, útsetningu og fleira. Þar að auki má nefna óformlegann 

tónlistarflutning, en nemendur flytja fyrir samnemendur sína eitthvað lag eða verk í 

lok hverrar lotu og fá þar með þjálfun í að koma fram. Einnig á óformlegur 

tónlistarflutningur við um þær æfingar og fundi sem ættu sér stað í hópnum á meðan á 

ferlinu stendur. 

Áfanginn Gleðisamspil er líka byggður með tónlistarsöguna og gildi tónlistar í 

huga. Mér finnst mjög mikilvægt að miðla tónlistarsögunni áfram. Af minni reynslu 

að dæma þá er mjög algengt að nemendur þekkja ekki fræga og áhrifamikla 

einstaklinga í tónlistarsögunni. Mér finnst mjög mikilvægt að nemendur fái að 

kynnast öllum tónlistarstílum, þróun tónlistar í gegnum tíðina og helstu 

tónlistarmönnum í tengslum við það. Það skiptir máli að kynna tónlistina á þann hátt 

að nemendur upplifi ekki að einn tónlistarstíllinn sé óæðri öðrum heldur er öll tónlist 

jöfn. Nemendur eiga sjálfir að taka afstöðu til tónlistarinnar. Í áfanganum legg ég 

mikla áherslu á túlkun tónlistar. Í tengslum við nokkur þemu á að tengja tónlist við 

tilfinningar, háttsemi einstaklinga eða aðra samfélagslega þætti. Þannig er tónlist 
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skoðuð í stærra samhengi. Mér finnst oft eins og nemendur hlusti á tónlist, hafi 

skoðun á henni án þess þó að gera sér grein fyrir efni og boðskap hennar. Það er mjög 

mikilvægt að nemendur ígrundi og skoði lögin eða verkin svo þau viti hvað tónskáldið 

og/eða textahöfundur vildu koma á framfæri. Það má sjá til dæmis með því að skoða í 

hvaða ástandi höfundar voru þegar lagið var samið eða skoða vel umfjöllunarefni 

textans. Ég hef unnið verkefni með nemendum þar sem þau þurftu að rannsaka þetta. 

Eftir þau verkefni höfðu lögin meira gildi og meiningu fyrir nemendur.  

Upphaflega var ætlunin að kenna þennan áfanga sem tilraunaverkefni í samstarfi 

við tónlistarskóla en vegna ófyrirsjáanlegra aðstæðna gekk það ekki upp. Ég vona að 

ég fái tækifæri til þess í framtíðinni enda er ætlunin sú að þessi áfangi verði kenndur í 

tónlistarskólum í framtíðinni. Kennsluáætlunin og lýsingin á áfanganum er hugsuð 

þannig að allir tónlistarkennarar geti skoðað hana og prófað að kenna eftir henni. Það 

ber að hafa í huga að þau dæmi sem eru tekin fyrir í kennslulýsingu varðandi þemu í 

hverri lotu og þau lög, tónskáld, hljómsveitir, tónlistarmenn, málverk og fleira sem 

nefnd voru í tengslum við það eru hugmyndir og uppástungur um efni sem hægt er að 

kynna í áfanganum. Kennsluslýsingin er hugsuð sem grind eða rammi sem á að vinna 

út frá. Útfærslan getur verið mjög margbreytileg. Það eru miklir möguleikar á 

mismunandi þemum sem hægt er að taka fyrir og fjölbreytilegt efni, lög, listamenn og 

svo framvegis, sem má kynna í tengslum við það. Kennarinn sem stýrir námskeiðinu  

ákveður hvernig útfærslan verður og hvaða þemu verða fyrir valinu. Þar að auki hefur 

hver nemendahópur mikil áhrif á uppsetningu námskeiðsins. Það má útfæra þennan 

áfanga á ýmsan hátt. Í tónlistarskólum er hægt að skipta honum niður í vinnusmiðjur. 

Þá er nemendum boðið að taka þátt í smiðjum sem er nokkrar vikur í senn. Þá fá þau 

að velja á milli tveggja eða þriggja þema og vinna með það. 

Einnig má nefna að það má útfæra áfanganum fyrir framhaldsskóla og elstu bekki 

grunnskóla. Það er fullt af nemendum þar sem hafa tónlistarhæfni og kunnáttu, eins 

og að spila eftir eyra eða semja eigin tónsmíðar, sem gætu lært mikið á slíkri vinnu. 

Þar að auki er eflaust líka margir nemendur sem hafa áhuga á að læra tónlist eða taka 

þátt í tónlistarstarfi en hafa ekki aðstöðu til þess. Svona áfangi væri tilvalinn til þess. 

Hæfniviðmið, þekkingarviðmið, leikniviðmið, forkröfur og námsmat yrði aðlagað að 

þessum nemendahópi. Það er von mín að hugmyndin að þessum áfanga verði öðrum 

tónlistarskólakennurum hvatning til að láta reyna á fjölbreyttari nálgun og efnisval í 

því námsframboði sem nemendum tónlistarskólanna stendur til boða. Áfanginn getur 
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einnig verið leið til að auka samstarf milli tónlistarskólanna og grunn- og 

framhaldsskóla. 
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