
 

 

 

Listkennsludeild 

Meistaranám í listkennslu 

 

 

 

 

 

 

Skapandi tónsmiðja – lifandi tónfræði 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til MA-prófs í listkennslu 

   Álfheiður Björgvinsdóttir 
Vorönn 2015



 

 

 

 
Listkennsludeild 
Meistaranám í listkennslu 

 

 

 

 

 
Skapandi tónsmiðja – lifandi tónfræði 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til MA-prófs í listkennslu 

 

     Álfheiður Björgvinsdóttir 
Kt.: 041088-3709 

Leiðbeinandi: Kristín Valsdóttir 
Vorönn 2015



 

 



 

 4 
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ÚTDRÁTTUR 

Skapandi tónsmiðja – lifandi tónfræði 

Hvað gerist ef stólar, borð og innfyllingarvinnubækur eru settar til hliðar í 

tónfræðastofunni og virkni, sköpun og leikur látin ráða för? Sem ungur og lítt reyndur 

tónlistarkennari leitaði ég leiða til að móta og þróa eigin starfskenningu með áherslu á 

virkni nemenda, leik, sköpun og skapandi vinnubrögð.  

 

Með þetta að markmiði og áherslu á fjölbreytni í námsframboði fyrir nemendur 

Tónlistarskóla Kópavogs, varð Tónsmiðjan til. Henni var ætlað að miðla 

þekkingaratriðum tónfræða til nemenda á grunnstigi á lifandi hátt. Tónsmíðar urðu 

fljótt helsti útgangspunktur kennsluaðferða en einnig var unnið út frá skapandi 

vinnuferli Orff-nálgunar.  

 

Verkefnið er starfendarannsókn þar sem ég leitast við að skoða eigið starf og nálgun 

að Tónsmiðjunni með það að leiðarljósi að þróa eigin starfskenningu til hlítar. 

Rannsóknartímabilið spannaði  fjóra og hálfan mánuð og byggði ég rannsókn mína á 

greiningu á samtölum, dagbókarfærslum og hljóðupptökum frá þessu tímabili. 

 

Í ritgerðinni er farið vandlega yfir þau lykilhugtök sem tengjast rannsókninni. Fyrst og 

fremst leitast ég við að skilgreina orðið sköpun og hvaða þýðingu það hefur. Í 

framhaldinu er fjallað um sköpun í tengslum við skólastarf, tengsl reynslu og náms og 

að læra í gegnum það að framkvæma. Fjallað er um skapandi ferli, stöðu kennarans 

og tenginguna við félagslega hugsmíðahyggju. Hugmyndum um flæði í skapandi 

vinnu og hvernig tónlistarnámi með sköpun að leiðarljósi skuli háttað eru gerð skil. 

Síðast en ekki síst fjalla ég um tónlistarkennarann og mikilvægi og mótun 

starfskenningar.  
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ABSTRACT 

Music Theory Coming Alive Through Composition 

What happens if chairs, tables and workbooks are put aside in the music theory 

classroom and activity, creativity and play take over? I, as a young and inexperienced 

music teacher, try to find my way to form and develop my teaching statement with an 

emphasis on students’ activity, play, creativity and creative methods. 

 

Tónlistarskóli Kópavogs decided to bring more variety into music theory teaching for 

children in their first years of instrumental learning. A class was designed with the 

purpose of mediating music theory in an active learning style.  Soon the emphasis 

became group composition and finding ways to approach music theory through the 

students’ composition and the methods of the Orff approach. 

 

The thesis is based on action research where I try to look at my own work and my 

approach to music theory with the aim of forming my teaching statement. The 

research period lasts four and a half month and is based on the analysis of 

conversations, my personal diary and audio recordings in the classroom. 

 

In this master’s thesis I explain the main concepts of my study. Primarily I define the 

concept of creativity and secondly the focus is set on creativity in education, the 

connection between experience and education and learning by doing. Thirdly I talk 

about creative processes, the teacher’s role and position and the connection with 

social-constructivism. Ideas about flow will be discussed and how music education 

with creativity as the main focus should be executed. Last but not least I will look at 

the music teacher and the importance of developing a good teaching statement. 
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1. INNGANGUR 

„Frjór, andríkur, auðgandi, frjósamur, frumlegur, frumskapandi, gjöfull, 

hugmyndaríkur, hugsanaríkur, lífsfrjór, nýskapandi“ (Snara, e.d.). 

 

Á þennan hátt lýsir orðabókin snara.is samheitum yfir lýsingarorðið skapandi. 

Frumlegur, gjöfull, frjór. Að hugsa nýjar leiðir til að koma námsefni til skila gæti vel 

talist til skapandi vinnubragða. Að vinna að tónsmíðum með börnum felur í sér 

sköpun og skapandi vinnubrögð. Að gefa af sér á líflegan og spennandi hátt gæti líka 

talist skapandi. En hvað er að vera skapandi? Hvað er sköpun? Hvernig er skapandi 

vinnu háttað? 

„Sköpun og skipulagning“ eru esská-in tvö sem mig langar að tileinka mér í 

mínum vinnubrögðum sem kennari. Um þessar mundir er ég að stíga mín fyrstu skref 

á þeirri starfsbraut sem ég hef valið mér að feta. Tækifæri og verkefni má finna allt 

um kring. Lífið þessa dagana einkennist af mörgum litlum verkefnum en þó ekki 

nægu skipulagi eða yfirsýn yfir hvert skal stefna eða halda. Heildarmyndin er ekki 

tilbúin og verður það væntanlega ekki í bráð. Með þessari rannsókn skulu þó stigin 

lítil skref fram á við í átt að betri sannfæringu og trú á því sem ég tek mér fyrir 

hendur.   

 

1.1 Upphafið  
Um leið og ég hóf nám við Listkennsludeild Listaháskóla Íslands tók ég við minni 

fyrstu kennarastöðu, sem forskólakennari við Tónlistarskóla Kópavogs. Styrkur þess 

að taka við kennarastöðu og vera um leið að læra um kennslu og kennsluhætti setur 

hlutina í samhengi. Í náminu fékk ég tæki og tól til notkunar í kennslustofunni og gat 

prófað mig áfram og borið vandamál undir samnemendur og kennara. Ég komst að 

því að ég lærði best á því að takast á við hlutina en styrkurinn fólst í stuðningnum og 

aðhaldinu sem Listaháskólinn veitti mér. Við skoðun á rannsóknaraðferðum sem gætu 

nýst í meistaraverkefni mínu kynntist ég starfendarannsóknum. Við fyrstu kynni 

heillaði ferlið mig og að ég gæti í raun og veru fengið að gera sjálfa mig að 

viðfangsefni eigin rannsóknar fannst mér mikill kostur. Starfendarannsókn gæti 
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hjálpað mér að takast á við vandamál mín og hindranir í starfi á skipulagðan hátt. Um 

leið myndi ég „þvinga“ sjálfa mig í skipulagða, virka og skapandi vinnu þar sem 

stöðug speglun á leik og starfi færi fram.  

 

1.2 Tónsmiðja verður til 
Sumarið 2013 kom Sigrún Grendal, tónlistarkennari og formaður Félags kennara og 

stjórnenda í tónlistarskólum, áður Félags tónlistarskólakennara (FT), að máli við mig.  

Sigrún er samstarfskona mín í Tónlistarskóla Kópavogs og hafði hún tekið að sér að 

móta afmælisár skólans hvað varðar viðburði og breytingar á námsháttum skólaárið 

2013-2014. Þess má geta að hún var einnig píanókennari minn á árunum 1999-2009. 

Hún kynnti mér stöðu tónlistarskóla á Íslandi og greiningu FT á kerfi íslenskra 

tónlistarskóla (2009). Skýrsla þeirrar rannsóknar er enn ókláruð og því ekki útgefin. 

Til að fá betri heildarmynd fékk ég aðgang að drögum skýrslunnar. Það sem vakti 

sérstaka athygli var að 86% nema í tónlistarskólum landsins taka aldrei áfangapróf á 

vegum Prófanefndar tónlistarskóla (Félag tónlistarskólakennara, 2009). Hvers vegna 

er mjög stór spurning og spurning sem ég tel ekki í mínum verkahring að svara. Hins 

vegar velti ég því fyrir mér hvort kerfið sé að þjóna þessum stóra hópi 

grunnstigsnemenda nægilega vel. Hvaða leiðir eru í boði fyrir byrjendur í 

tónlistarnámi og hvernig er nálgun að náminu háttað? Sögur af upplifun úr 

tónlistarnámi eru jafn mismunandi og nemendur eru margir. Sumir koma með 

jákvæða reynslu í farteskinu en aðrir með neikvæða. Allt fer það eftir samspili 

einstaklingsins, kennaranna og umhverfisins í heild.   

Annað sem vakti athygli mína í greiningu FT er að fjöldi nemenda í 

tónlistarskólum landsins er hvað mestur við 9 ára aldur en eftir þann aldur verður jafnt 

og þétt brottfall (Félag tónlistarskólakennara, 2009). Ætla má að flestir nemendur sem 

fara í tónlistarskóla ætli sér hreinlega ekki að klífa þann stiga sem áfangaprófin setja 

þeim og því er nauðsynlegt að endurskoða hvernig kennsla á þessu stigi 

tónlistarnámsins fer fram. Sigrún Grendal velti upp hugmyndum um hvernig tímanum 

sem nemendur fá í sínu tónlistarnámi skyldi best varið til að nemendur fengju sem 

mest út úr sínu námi. Hugmyndir um samkennslu og breyttar áherslur í fræðigreinum 

komu upp á okkar fundi. Við sammæltumst um að skoða nýjar nálganir í 

kennsluaðferðum og leita fjölbreyttra leiða fyrir byrjendur í tónlistarnámi. Að 
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nemendur tækju með sér praktíska vitneskju út í lífið og fyrst og fremst ánægjulegar 

minningar um tónlistarnámið. Úr varð að á fimmtíu ára starfsafmæli Tónlistarskóla 

Kópavogs, haustið 2013, var sett af stað lítið tilraunaverkefni sem fékk nafnið 

Tónsmiðja. Eitt lítið skref í átt að breytingum og meiri fjölbreytileika.  

Tónsmiðjan samanstóð af þremur litlum hópum barna á fyrsta ári í hljóðfæranámi 

sem komu í skapandi tónsmiðju í stað þess að mæta í hefðbundna tónfræðatíma. 

Tímarnir voru einu sinni í viku. Áhersla átti að vera á virkni, leik og gleði og unnið að 

því að læra í gegnum framkvæmdina með líf og fjör að leiðarljósi. Ég fékk til mín tvo 

hópa en Sigrún Grendal kenndi einum hópi. Tilraunin var sett af stað án mikils 

undirbúnings svo fyrst um sinn vorum við svamlandi í djúpri laug þar sem við 

þreifuðum okkur áfram í hafsjó kennsluaðferða. Ég kenndi eina önn en þurfti frá að 

hverfa á seinni önn skólaársins vegna barnsburðar. Strax í upphafi fann ég að mig 

langaði að nálgast efnið út frá tónsmíðum og hafa þær sem útgangspunkt í minni 

kennslu. Með skapandi vinnu og tónsmíðum í forgrunni yrðu þær nýttar sem nálgun 

að þekkingaratriðum tónfræða. Þar væri leitast við að líkamna fyrst og greina svo. 

Þegar ég fór í fæðingarorlof tók bróðir minn, Ingvi Rafn Björgvinsson, við 

kennslunni. Hann er bassaleikari og nemandi í skapandi tónlistarmiðlun við 

Listaháskóla Íslands. Vegna okkar tengsla sleppti ég í raun aldrei hendinni af 

verkefninu þó ég kenndi ekki tímana sem slíka. Ég var í miklu sambandi við hann út 

af kennslunni og hafði í raun mótað kennsluáætlun sem hann gekk inn í.   

Markmið Tónsmiðjunnar var ekki að kollvarpa hinni hefðbundnu tónfræðakennslu. 

Við vildum bjóða grunnnámsnemendum okkar í Tónlistarskóla Kópavogs upp á 

fjölbreyttari leiðir í sínu hljóðfæranámi og í nálgun á þeim hæfniviðmiðum og 

markmiðum sem Aðalnámskrá tónlistarskóla (2005) setur fram: 
Grunnnám er fyrsti áfangi tónlistarnáms og markar upphaf á ferli nemenda í 
tónlistarskólum. Mikilvægt er að fyrsta reynsla af náminu sé jákvæð, námið sé í senn 
áhugavert, krefjandi og skemmtilegt, það myndi markvissa heild en sé jafnframt lagað að 
þörfum ólíkra nemenda.  

Í grunnáfanga tónfræðanáms er gert ráð fyrir samþættri kennslu tónfræðagreina þar sem 
inntak einstakra greina fléttast með ýmsum hætti saman við margvíslega virkniþætti, svo 
sem hljóðfæraleik, söng, hreyfingu, lestur, skráningu, hlustun, greiningu og sköpun 
(Aðalnámskrá tónlistarskóla,  2005, bls. 8-9). 

Námskráin er í raun frekar opin varðandi það hvaða þekkingaratriði eigi að kenna og 

hvernig fara eigi að því. Hver og einn tónlistarskóli á að móta sína kennslu. Áhersla er 
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lögð á að sköpun sé hluti af tónlistarnámi nemenda en í þeirri tónfræðakennslu sem ég 

þekki til hefur sköpun ekki spilað stóran þátt.   

 

1.3 Tónsmiðjan og ég sem rannsóknarviðfang  
Fyrsta ár Tónsmiðjunnar, 2013-2014, mætti líta á sem eins konar pilot verkefni af því 

sem koma skyldi. Þegar hugurinn leitaði eftir hugmyndum að meistaraverkefni lá það 

mjög beint við að taka Tónsmiðjuna á næsta stig. Þarna var kjörið tækifæri til þess að 

kanna betur alls kyns fræði og byggja á þeim í minni kennslu við Tónlistarskóla 

Kópavogs. Mig langaði að skoða sjálfa mig sem kennara og hvernig mínar aðferðir 

myndu virka á nemendur. Úr varð að ég ákvað að gera starfendarannsókn þar sem ég 

myndi skoða kerfisbundið mína vinnu og í framhaldi af því þróa starfskenningu mína 

til hlítar. Ég vildi takast á við eigið sjálf og mína stöðu í lífinu, bæði í starfsheitinu 

kennari og hinu daglega lífi. 

Haustið 2014 var sú breyting gerð á Tónsmiðjunni að Sigrún Grendal steig til 

hliðar vegna annara verkefna og Ingvi Rafn var ráðinn í áframhaldandi kennslu. Við 

óskuðum eftir því að fá að kenna tvö saman og taka í staðinn við stærri hópum. 

Ákveðin hagræðing fælist í því varðandi stofunotkun og okkur fannst líklegra að 

orkan í kennslustundum yrði sterkari og líflegri með fleiri nemendum. Það varð úr að 

allir þrír hóparnir sem voru í Tónsmiðju veturinn 2013-2014 voru sameinaðir í einn 

hóp sem telur nú sautján nemendur. Að auki fengum við nýjan hóp á fyrsta ári í 

Tónsmiðju, þar eru nemendurnir fjórtán.  

Tónsmiðju var ætlað að kenna þekkingaratriði tónfræða á grunnstigi í gegnum 

virkni, hlustun, tónsköpun og samspil. Leitast var við að brúa bilið á milli 

hljóðfæratíma og tónfræðatíma þar sem nemendur nýttu eigin hljóðfæri, 

skólahljóðfæri og eigin líkama til að kanna lendur tónfræðanna. Vonin var sú að 

nemendur myndu öðlast meiri tengingu milli fræðanna og þeirra hljóðfæra sem þau 

höfðu valið sér að spila á. Þörfin virtist mikil því þegar ég ræddi hugmyndir mínar við 

aðra fékk ég mikinn meðbyr og heyrði ansi oft: „Þetta er einmitt það sem ég er búinn 

að vera að bíða eftir að einhver taki að sér.“ Ég efa það ekki að tónfræðakennarar 

landsins reyni sitt besta og margir hafa eflaust prófað sig áfram með nýjar leiðir. Ég 

tel þó að kennsla í tónfræðum sitji á mörgum stöðum ansi föst í 

innfyllingarvinnubókum sem deila má um hvort skilji mikið eftir sig í hugum 
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nemenda þegar upp er staðið. Lausleg greining mín á tónfræðabókum eins og Ópus 1 

og Ópus 2 (Guðfinna Guðlaugsdóttir og Marta E. Sigurðardóttir, 2010) þykir mér vera 

eins konar innfyllingarstærðfræði. Bókin er ágætlega sett upp með myndum hér og 

þar og nýtist eflaust vel til síns brúks. Auðvitað er það svo í höndum kennarans að 

miðla efninu til nemenda á sinn hátt. Vinnubókaraðferð hentar eflaust sumum en alls 

ekki öllum.  

Þar sem ég hef ekki unnið sem kennari í mörg ár, né kennt tónfræði fyrr en ég tók 

að mér Tónsmiðjuna er erfitt að ætla að bæta það í starfi mínu sem ég hef ekki gert 

áður. Ég hef þó persónulega reynslu sem tónfræðanemandi og á systkini, vini og 

kunningja sem hafa margir sömu sögu að segja um tónfræðatíma. Við áttum erfitt 

með að átta okkur á tilgangi kennslunnar. Yfirfærslan milli hljóðfæratíma og 

tónfræðatíma var lítil sem engin og fyrir okkur voru tónfræðin kvöð. Á þeim tíma sem 

ég stundaði hljóðfæranám fékk ég litla sem enga örvun í skapandi vinnu eða 

vinnubrögðum. Ég nálgaðist hljóðfærið einungis í gegnum nótur og námið snérist því 

að mestu leyti um tónstiga, fimmundahringinn, ítölsku orðin og lögin sem ég átti að 

spila á prófi og á tónleikum. Markmið tónfræðanna voru að ná prófinu í lok hvers árs. 

Ég er ein af þeim sem hefði þurft á stuðningi að halda til að komast af stað hvað 

varðar tónsköpun og frelsi gagnvart hljóðfærinu mínu. Hefði ég fengið að nota 

þekkingaratriðin sem tónfræðin höfðu að geyma til að búa til eitthvað áþreifanlegt 

sem hefði gildi fyrir mig sjálfa hefði ég sjálfsagt aðra sögu að segja í dag.  

 

1.4 Skapandi Tónsmiðja 
Áhersla á sköpun og skapandi kennsluhætti er eitthvað sem mikið hefur verið í 

umræðunni síðustu ár. Með tilkomu nýrra aðalnámskráa á öllum skólastigum mátti 

finna hugtakið sköpun á víð og dreif í þeim öllum. Árið 2005 kom út Aðalnámskrá 

tónlistarskóla (2005). Á þessum tíma varð breyting frá fyrri tíð því sköpun og spuni 

var sett inn sem hluti af tónlistarnámi. Hlutverk tónlistarkennara breyttist mikið við 

útkomu námskrárinnar og kallaði hún á ný vinnubrögð.  

Samkvæmt nýrri menntastefnu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2011) er 

sköpun  einn af grunnþáttum menntunar og eiga skapandi þættir að fá meira vægi en 

áður. Kallar það enn meira á nýjar og fjölbreyttari nálganir fyrir kennara. Hinn 

skapandi þáttur er oftar en ekki leystur sem aukaverkefni og því finnst mér kjörið 
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tækifæri að venda kvæði í kross og setja sköpun í fyrsta sæti, gefa henni meira rými 

og vægi í tónfræðakennslu. Þannig mætti nálgast þekkingaratriði í gegnum sköpun 

eða út frá henni. Þetta kann að hljóma ruglingslega og jafnvel sem ógerlegt markmið. 

Mín sýn og trú er hins vegar sú að ef nemendur fengju rými til tónsköpunar gætu þeir, 

með aðstoð kennara, greint eigin tónsmíðar og vinnubrögð og þannig tengt fræðin og 

fræðiheiti tónfræðanna við þau. Það væri í kennarans verkahring að leggja inn 

efniviðinn en yfirmarkmiðið væri tónsmíðin sjálf en ekki tónstiginn sem hún er búin 

til úr, svo dæmi sé nefnt.  

Ég er mjög ánægð með það traust sem skólastjórnendur Tónlistarskóla Kópavogs 

báru til mín og verkefnisins. Það var frá upphafi ljóst að við myndum ekki geta unnið 

nákvæmlega eftir þeim markmiðum sem aðrir tónfræðakennarar skólans hafa unnið 

eftir. Áherslur okkar voru aðrar. Samt sem áður var stóra markmiðið að nemendur 

Tónsmiðju stæðu ekki verr þekkingarlega séð í lok grunnstigs heldur en þeir sem færu 

í gegnum hefðbundna tónfræðakennslu. Ég skoðaði það námsefni sem í boði var fyrir 

umræddan hóp og nýtti það að einhverju leyti við gerð hæfniviðmiða. Nemendur áttu 

að fá virka þjálfun í notkun þekkingaratriða tónfræða þar sem áhersla yrði ekki lögð á 

hinn skriflega þátt. Styrkur nemenda átti frekar að felast í notkun og skilningi á 

efninu. Með notkun og skilningi myndi hæfni nemenda aukast. Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) segir að hæfni sé meira en bara þekking og leikni. Hún feli í sér 

viðhorf og siðferðisstyrk, tilfinningar og sköpunarmátt, félagsfærni og frumkvæði. Í 

Aðalnámskrá tónlistarskóla (2005) er einungis fjallað um námsmarkmið en ekki hæfni 

eða hæfniviðmið. Nýir og breyttir tímar hljóta að krefja tónlistarskóla til þess að feta í 

fótspor grunnskóla og framhaldsskóla, sem nú þegar hafa gefið út nýjar námskrár. 

Tónlistarskólakerfið þyrfti að laga sig að hinni nýju menntastefnu Mennta- og 

menningarráðuneytisins (2011) hvað varðar grunnþætti menntunar og hæfnimiðað 

nám.  

Kennsluáætlun Tónsmiðjunnar var sett upp í lotum þar sem tekin eru fyrir einstaka 

þekkingaratriði sem áttu að verða útgangspunktur í tónsmíðum barnanna í hverri lotu. 

Við Ingvi vildum hafa tímana okkar skemmtilega en krefjandi og að nemendur hefðu 

jákvæða upplifun af okkar vinnu. Eins og áður var nefnt varð sú breyting gerð frá því 

veturinn 2013-2014 að hóparnir urðu stærri en áður og við kenndum tvö saman. 

Skipulagning var í höndum okkar beggja, þó að eldri systirin hafi oftast verið meira 
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leiðandi í hugmyndavinnu og úrvinnslu sem snéri að kennslunni. Við höfðum rætt 

hlutverkaskiptingu innan kennslustundanna og vorum sammála um að ég væri eins 

konar „yfirkennari“, ögn reynslumeiri og að auki í kennslunámi, og Ingvi væri 

stuðningur við það sem við vorum að gera. Þessi hlutverkaskipting var í góðri sátt.  

Við áttum gott samtal eftir hverja kennslustund og fannst mér það ómetanlegt að hafa 

einhvern sem var líka á staðnum til að meta hvað fór vel og hvað hefði mátt bæta. Í 

starfendarannsókninni sem slíkri gegndi Ingvi Rafn einnig því mikilvæga hlutverki að 

vera hinn „krítíski“ vinur (e. critical friend) (McNiff, J., 2010). 

Verkefnið „Skapandi tónsmiðja – lifandi tónfræði“ er tilraun til að auka fjölbreytni 

í námsframboði innan Tónlistarskóla Kópavogs. Við Ingvi Rafn erum sjálf að stíga 

okkar fyrstu skref í þessum fræðum en höfum fulla trú á okkar hugmyndum. 

Rannsóknin sjálf er fyrst og fremst starfendarannsókn þar sem ég reyni að varpa ljósi 

á hugmyndir mínar og kennsluaðferðir og greining og úrvinnsla á því hvernig hlutirnir 

ganga. Mig langar að nýta þessi gögn í þróun á eigin starfskenningu. Þannig get ég 

staðið traustari fótum gagnvart þeirri starfsbraut tónlistarkennarans sem ég hef valið 

mér að fara.  

 

1.5 Hugtök og nálgun  
Það er krefjandi áskorun að flétta saman fræðum, sköpun, flæði og virkni. Sem 

tónlistarkennari hef ég ákveðið að styðjast að einhverju leyti við hugmyndir Carl Orff 

(1978) og Gunild Keetman (1974) um tónlistarkennslu. Jane Frazee (2006) lýsir  

tónlistarstofu Orff-kennarans á þennan hátt:  
Á góðum degi er tónlistarstofan töfrandi staður. Kennarinn er galdramaður sem hefur 
fundið leið til að blanda saman tilfinningum og rökhugsun nemenda með þeim hætti að þeir 
finna innblástur til að skapa innilega grípandi tónlist. Hjörtu, hugar og líkamar taka þátt í að 
búa til og deila nýjum verkum með öðrum.  

Á slæmum degi er tónlistarstofan á tjá og tundri þar sem hugmyndum er ekki fundinn 
farvegur til þess að blómstra. Tækni og hugtakaskilningur nemenda er ófullnægjandi þannig 
að þeir ná ekki að tjá tónlistarleg áform sín og tækifærin renna þeim úr greipum. Gremja er 
augljós í tjáningu með og án orða.  
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Orff-kennslustofa er aldrei leiðinleg. Hún er staður þar sem ýtt er undir tjáningu og hún 
metin að verðleikum, tilraunir eru gerðar í tónlist og umburðarlyndi fyrir mismunandi 
skoðunum er æft (Frazee, 2006, bls. 18, þýðing mín).1 

Til að varpa ljósi á mína nálgun er mikilvægt að hugtök séu skýr. Í fræðilega 

hlutanum mun ég fara vandlega yfir þau lykilhugtök sem tengjast rannsókn minni. 

Fyrst og fremst mun ég leitast við að skilgreina orðið sköpun og hvaða þýðingu það 

hefur fyrir mér. Í framhaldinu fjalla ég um sköpun í tengslum við skólastarf, tengsl 

reynslu og náms og að læra í framkvæmdinni. Þá verður einnig fjallað um skapandi 

ferli, stöðu kennarans og tenginguna við félagslega hugsmíðahyggju. Hugmyndum um 

flæði í skapandi vinnu og hvernig tónlistarnámi með sköpun að leiðarljósi skuli háttað eru 

gerð skil. Síðast en ekki síst fjalla ég um tónlistarkennarann, tenginguna við Orff 

nálgun, námsmat og mikilvægi og mótun starfskenningar.  

Ég hef valið að notast við rannsóknaraðferð starfendarannsókna og verður henni 

gerð skil í sérstökum aðferðafræðikafla. Verkefnið sjálft verður kynnt ásamt 

niðurstöðum sem byggja á dagbókum, hljóðupptökum, greiningu á námskeiði og 

námsefni auk minnar sýnar á eigið starf. Að lokum verða umræður um það sem vel 

fór og það sem hefði mátt betur fara áður en niðurstöður verða dregnar saman í 

lokaorðum ritgerðarinnar.  

Þróun á rannsóknarspurningu hefur tekið sinn tíma en erfiðast hefur mér fundist að 

setja sjálfa mig í miðju spurningarinnar. Það hefur þó verið nauðsynlegt ferli því 

forsendur starfendarannsókna byggja á sjálfsígrundun og skoðun á eigin starfi. Ég vil 

kenna á lifandi og skapandi hátt. Ég vil að nemendur mínir nýti sér þekkingu sína í 

sköpun, skapi út frá því sem þeir þegar kunna, prófa sig áfram og leiti nýrra leiða. Í 

tímunum verður sungið, notast við hreyfingu, leiki og lestur. Allt þetta gerum við með 

virkri þátttöku nemenda í vernduðu og styðjandi umhverfi. Í tímum er leyfilegt að 

prófa sig áfram, þróa sína sköpun og jafn eðlilegt að gera mistök eins og að gera 

eitthvað sem tekst vel. Við viljum hleypa ímyndunarafli nemenda á skeið og fá þau til 

að beisla sína sköpun í tónum og tali. Nemendur eiga líka að fara í gegnum ákveðið 

                                                
1 On a good day, the Orff classroom is a place of enchantment. The sorcerer teacher has found a way to mix student emotion and 
reason in a way that inspires the creation of deeply engaging music. Hearts, minds, and bodies are involved in making and 
sharing original pieces with others. 

On a bad day, the Orff classroom is a place of chaos in which no ideas find their way to fruition. Technique and conceptual 
understanding are inadequate to express students’ musical intentions and compromise eludes the group. Frustration is evident in 
verbal and non-verbal expression. 

Never is an Orff classroom dull. It is a place where self-expression is encouraged and valued, musical experiments are 
carried out, and tolerance for differing views is practiced (Frazee, 2006, bls. 18). 
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greiningarferli, hvað það var sem þau voru að gera, greina sínar eigin tónsmíðar og 

setja fræðiheitin á sköpunina þar sem það á við. Mikilvægt er að nemendur þrói með 

sér sjálfstæði og sjálfstraust í tónsköpun og þá sérstaklega gagnvart sínu eigin 

hljóðfæri. Við viljum sjá litla listamenn sem eru óhræddir við að prófa sig áfram í 

tónsköpun hvort heldur sem er á sitt eigið hljóðfæri eða með eigin líkama og rödd. 

Þetta er bara upphafið að byrjuninni. Því hef ég ákveðið að ýta stólum, borðum og 

vinnubókum til hliðar í kennslustofunni og láta virkni, sköpun og leik ráða för. Í 

verkefninu leitast ég við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Hvernig móta ég og þróa eigin starfskenningu sem tónlistarkennari með áherslu á 

virkni nemenda, leik, sköpun og skapandi vinnubrögð? 
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2. SKÖPUN  

Umræðan um sköpun og skapandi vinnubrögð hefur mikið verið í orðræðunni síðustu 

árin. Með tilkomu nýrrar menntastefnu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins 

(2011) og skilgreiningu hennar á grunnþáttum menntunar fékk sköpun aukið vægi í 

skólastarfi. Aðalnámskrár grunn-, leik og framhaldsskóla byggja allar á 

grunnþáttunum sex sem eru; læsi, sjálfbærni, lýðræði, jafnrétti, heilbrigði og velferð 

og síðast en ekki síst sköpun. Hver og einn hefur sína sýn á sköpunarhugtakið og 

sumum finnst því ofaukið í orðræðu samfélagsins í dag. Ekki er til nein ein endanleg 

skilgreining á hvað sköpun felur í sér og hafa margir fræðimenn, heimspekingar, 

sálfræðingar, listamenn og fleiri velt hugtakinu fyrir sér. Breska menntaskýrslan All of 

our Futures (NACCCE, 1999) var skrifuð af þarlendri ráðgjafanefnd og fjallar um 

skapandi menntun og menntun til menningar. Skýrslan var greinilega einhvers konar 

fyrirmynd íslensku námskránna því ítrekað er vísað í skýrsluna þegar fjallað er um 

sköpun sem einn af grunnþáttum menntunar (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). NACCCE (1999) skilgreinir sköpun sem 

hugmyndaríka virkni, hannaða til þess að fá niðurstöður sem eru frumlegar og hafa 

gildi. Sköpun sem útgangspunktur í menntun er ekki ný af nálinni en við skulum 

skoða betur þá fræðimenn sem ég hafði til hliðsjónar við mótun eigin skilgreiningar á 

hugtakinu. 

 

2.1 Sköpun eða sköpun  
Ungverski sálfræðingurinn Mihaly Csikszentmihalyi (1996) hefur kafað djúpt í 

hugtakið sköpun (e. creativity). Hann varpar ljósi á sköpun og skapandi hugsun með 

rannsóknum sínum á skapandi einstaklingum. Í bók sinni, Creativity: The Psychology 

of Discovery and Invention, skilgreinir hann hugtakið sköpun sem athöfn, hugmynd 

eða afurð sem breytir einhverju ákveðnu sviði (e. domain). Þegar talað er um svið þá 

er átt við ákveðin fræðasvið, eins og t.d. tónlist eða efnafræði. Sköpun og skapandi 

hugsun eru lyklarnir að menningarlegri þróun því sköpun felur í sér að eitthvað nýtt sé 

búið til sem breyti einhverju, innan ákveðins sviðs, til frambúðar.  
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Sköpun á sér stað í samtali hugsana við félagslegt og menningarlegt samhengi.  

Hugmyndir verða að vera nýjar og hafa gildi. Til að meta nýstárleika og gildi þeirra 

verður að bera þær saman við fyrirfram gefin viðmið samfélagsins. Hugtakinu sköpun 

skiptir Csikszentmihalyi (1996) í tvo flokka út frá gildi. Annars vegar sköpun, 

creativity með litlu c-i, sem hefur persónulegt gildi fyrir einstaklinginn og áhrif á 

nærsamfélagið og hins vegar Sköpun, Creativity með stóru C-i, sem hefur breytt 

fögum eða jafnvel haft áhrif á heiminn í heild. Rannsókn sína og skilgreiningu á 

sköpunarhugtakinu byggir Csikszentmihalyi á viðtölum við fólk sem fellur í seinni 

flokkinn. Það er fólk sem hefur með sköpunarverkum sínum breytt einhverju fagi og 

verk þeirra verða því ekki véfengd. Sköpun er alltaf í samhengi við félagslega og 

sögulega þætti og skilgreinir Csikszentmihalyi (1996) sköpun sem afurð þriggja 

meginafla: 

• Vettvangur (e. field): Gildandi viðhorf innan samfélags sem standa vörð um 

ákveðin svið. Þau ákveða hvort ný hugmynd eða afurð fær inngöngu í tiltekið 

svið.  

• Svið (e. domain): Hópur táknrænna reglna og aðferða, t.d. stærðfræði, en getur 

þó átt við allt mannkynið, m.ö.o. þekking innan ákveðins samfélags.  Það sér 

um að varðveita og viðhalda þeim hugmyndum sem vettvangurinn setur en 

viðheldur einnig nýjum hugmyndum og kemur áleiðis til komandi kynslóða.  

• Einstaklingur: Persóna innan ákveðins sviðs, t.d. tónlistar, fær nýja hugmynd. 

Hin nýja skapandi hugsun er svo valin af vettvanginum til innleiðingar á 

tiltekið svið (Csikszentmihalyi, 1996, Elliott, 1995).   

Csikszentmihalyi (1996) leggur áherslu á að sköpun sé samþykkt og leggur því mesta 

áherslu á gildið í ferlinu. Það gæti oft á tíðum verið spurning um heppni hvort 

hugmynd fái samþykki samfélagsins eða ekki. Það snýst um að vera á réttum stað á 

réttum tíma.  

Á meðan Csikszentmihalyi rannsakar sköpun út frá skapandi einstaklingum leggur 

kennslufræðingurinn Ken Robinson (2011) áherslu á að skoða sköpun út frá 

hugtakinu sjálfu og ferlið sem í henni felst.  
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2.2 Þrískipt skilgreining sköpunar 
Robinson (2011) skilgreinir hugtakið sköpun sem ferli. Ferli sem felur í sér að fá 

nýjar hugmyndir, framkvæma þær og að þær hafi ákveðið gildi. Robinson gengur út 

frá því að allir séu skapandi en það sé þó nauðsynlegt að viðhalda skapandi hugsun og 

vinnubrögðum hjá hverjum og einum. Hann leggur áherslu á, eins og 

Csikszentmihalyi (1996) gerði áður, að mikilvægt sé að viðhalda sköpun til að þróun 

menningar eigi sér stað. Hann setur allar manneskjur í ábyrgðarsæti en ekki aðeins 

útvalda skapandi einstaklinga. Að vera skapandi inniheldur leik að hugmyndum með 

ímyndunaraflið að vopni. Sköpun felur þó líka í sér mjög einbeitta vinnu með 

hugmyndir og verkefni, þ.e. að ná ákveðinni leikni og færni til að ná sem bestum 

árangri og að beita gagnrýninni hugsun (Robinson, 2011). Einstaklingur verður að 

ákveða hvaða leið er best að fara og af hverju. Einnig þarf hann að vera fær um að 

henda út þeim hugmyndum sem ganga ekki upp og meta hverja breytu fyrir sig í 

sköpunarferlinu.  

Robinson (2011) segir sköpun byggja á ímyndunaraflinu, þ.e. að manneskjan geti 

séð fyrir sér og upplifað aðstæður sem eru ekki til staðar í hennar nánasta umhverfi á 

þeim tímapunkti. Þess vegna býr hún yfir ótakmörkuðu valdi til að skapa. 

Ímyndunaraflið, einkahugarheimur hvers og eins, sér ekki um að skapa því samkvæmt 

skilgreiningu Robinson inniheldur sköpun alltaf framkvæmd. Framkvæmdin verður 

svo að hafa gildi, annaðhvort persónulegt eða samfélagslegt.  

Csikszentmihalyi (1996) og Robinson (2011) leggja báðir mikla áherslu á gildi 

sköpunar. Csikszentmihalyi virðist þó meta það svo að sköpun sé mis gildishlaðin 

með tilliti til þess hversu stór hópur verður fyrir áhrifum. Robinson lítur á það sem 

auka bónus ef sköpun er ný fyrir öllum heiminum. Fyrst og fremst þarf sköpun að 

vera byggð á nýstárlegri hugsun fyrir einstaklinginn sem framkvæmir hana.  

Ef við skoðum betur skilgreiningu Robinson (2011) má sjá þrjú lykilatriði: ferli (e. 

process), frumleika (e. originality) og gildi (e. value). Eins og áður sagði lítur 

Robinson fyrst og fremst á sköpun sem ferli frekar en einstakan atburð. Það felur í sér 

samband milli ólíkra þátta. Hvert sjónarhorn og áfangi er í tengslum við hvert annað. 

Að vera skapandi felur í sér tvö ferli sem tvinnast saman. Það fyrsta er myndandi ferli 

(e. generative) og það síðara metandi ferli (e. evaluative). Í skapandi ferli förum við út 
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fyrir mörk þess sem við vitum til að kanna nýja möguleika. Við byggjum á fyrri 

reynslu og þekkingu en bætum við okkur og þróum hana samhliða sköpunarferlinu.  

Sköpun felur í sér framkvæmd svo hún krefst miðlunar á einhverju formi. Sköpun 

er samtal milli hugmynda og þeirra miðla sem valdir eru. Mikilvægt er að beita 

gagnrýninni hugsun á meðan ferlið á sér stað og flokka út hvaða hugmyndir er vert að 

halda áfram með og hverju á að henda út. Að meta gildi sköpunar felur ekki einungis í 

sér að meta lokaafurðina heldur að fram fari stöðugt mat á gildi þeirra hugmynda sem 

spretta fram í ferlinu. Í námi sem snýst um sköpun skiptir það miklu máli að taka eftir 

samspili hugmynda og mats og að geta nýtt það í ferlinu sjálfu (Robinson, 2011). Í 

ritröð um grunnþætti menntunar (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir 

og Torfi Hjartarson, 2012) er fjallað um sköpun í skólastarfi. Þar er sköpunarferlinu 

skipt í tvo þætti: könnun og ígrundun. Þetta samræmist vel við hugmyndir Robinson 

um mikilvægt samspil hugmyndavinnu og mats í öllu námi sem snýr að sköpun.  

Þrátt fyrir að Csikszentmihalyi og Robinson séu á svipaðri grundu í sínum 

skilgreiningum á sköpun má finna nokkurn mun þar á. Csikszentmihalyi (1996) 

skiptir sköpun í tvennt út frá gildi. Annars vegar persónulegt gildi og hins vegar gildi 

fyrir samfélagið. Skilgreining Robinson (2011) er heldur einfaldari og skýrari. Hann 

leggur áherslu á ferlið sem í sköpuninni felst og þrískiptir því í hugmynd, framkvæmd 

og gildi.  Hugmynd verður til í ímyndunaraflinu, hana þarf að framkvæma og hún 

verður að hafa gildi. Ég sjálf mun ganga út frá þrískiptri skilgreiningu Robinson um 

hugmynd, framkvæmd og gildi og geng út frá því að allir séu skapandi. Framkvæmdin 

er mikilvæg en ekki síst að meta gildi hennar og ferlisins í heild. Að hafa þessa 

skilgreiningu að leiðarljósi í kennslu getur verið krefjandi en skemmtilegt verkefni. 

Verkefni sem snýr að því að búa til umhverfi sem ýtir undir sköpun þar sem hlutverk 

kennara og nemenda fléttast saman í sameiginlegt ferli.  
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3. SKAPANDI SKÓLASTARF 

„Ef sköpun á að verða kjarninn í framtíð okkar þarf hún fyrst að ná til hjarta 

menntunar“ (Robinson, 2011, bls. 49, þýðing mín).2  

 

Með tilkomu nýrrar menntastefnu og útgáfu aðalnámskráa á öllum skólastigum árið 

2011 voru kynntir sex grunnþættir menntunar: læsi, sjálfbærni, lýðræði, jafnrétti, 

heilbrigði og velferð og sköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Höfundar menntastefnunnar virðast, eins og áður var nefnt, hafa horft til bresku 

menntaskýrslunnar, All Our Futures (NACCCE, 1999) í umfjöllun sinni um sköpun. 

Ken Robinson var einn af höfundum skýrslunnar og ber hún því merki hugmynda 

hans um sköpun. Breska skýrslan (NACCCE, 1999) og íslenska menntastefnan eru 

samhljóma í því að sköpun eigi að vera  „...grundvallaratriði í öllu námi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  
Í sköpun felst að móta viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi 
en viðkomandi kann eða hefur gert áður. Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og 
áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika. Sköpun brýtur hefðbundin 
mynstur, reglur og kerfi og veitir nýja sýn á fyrirbæri og viðteknar hugmyndir. Sköpun 
byggir á gagnrýnni hugsun og aðferðum sem opna sífellt nýja möguleika og því skiptir 
sköpunarferlið ekki síður máli en afrakstur verksins. Í sköpuninni felst einnig hagnýting 
hugmynda. Vinnubrögð í listsköpun og vísindum einkennast oft af sköpunargleði, 
frumkvæði og frumleika. Þannig vinnubrögð er æskilegt að sjá í öllu námi og skólastarfi 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Skilgreining Mennta- og menningarmálaráðuneytisins er mjög opin og hægt er að 

yfirfæra sköpun á hvaða fag sem er. Krafan um afurð eða framkvæmd er ekki eins 

sterk og hjá Robinson (2011) heldur er meiri áhersla lögð á ferlið sem slíkt. Skapandi 

vinnubrögð kennara og að nemendur tileinki sér skapandi hugsun spilar stóran þátt í 

umfjöllun menntastefnunnar og í raun er verið að hvetja kennara til að leita stöðugt 

nýrra leiða bæði í leik og starfi. Skapandi skólastarf á að einkennast af fjölbreyttum 

kennsluaðferðum, vinnuaðferðum þar sem skipulag er opið og sveigjanlegt (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011). Nemendur eiga að fá tækifæri til að hafa áhrif á 

skólastarfið þar sem ýtt er undir forvitni, spurningar og heilabrot. Eins og áður sagði 

                                                
2 „If creativity is to become central to our futures it first has to move to the heart of education“ 
(Robinson, 2011, bls. 49). 
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er mesta áherslan lögð á þekkingarleit nemandans og að sköpunarferlið sé ekki síður 

mikilvægt en afurðin sjálf (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og 

Torfi Hjartarson, 2012). Þó að þessar skilgreiningar á grunnþáttum menntunar séu 

skrifaðar fyrir aðalnámskrá grunnskóla, leikskóla og framhaldskóla eiga þær einnig 

mjög vel við þegar hugsað er um menntun í tónlistarskólum.  

Samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla (2005) er sköpun hluti af öllu tónlistarnámi 

hvort sem um ræðir hljóðfæraleik eða tónfræðanám. Leitast skal við að gera námið 

sem fjölbreyttast fyrir nemendur. Janet Mills (2005) skrifar um tónlistarkennslu og 

mikilvægi þess að kenna tónlist á forsendum tónlistar. Hún bendir á að músíkölsk 

kennsla feli í sér að búa til tónlist, að bregðast við tónlist og að hlusta á tónlist. Enska 

sögnin to do music, að iðka tónlist, felur í sér að búa til tónlist hvort sem það er að 

flytja hana með söng og hljóðfærum eða búa til eigin tónlist frá grunni. Skapandi 

nálgun í kennslu hvort sem er í tónlistarnámi eða öðru námi miðar að því að leita 

nýrra leiða og framkvæma þær og meta. Ef við lítum aftur til Robinson (2011) og 

skilgreiningar hans um sköpun, að í henni felist framkvæmd, þá hlýtur skapandi nám 

og skapandi kennsla einnig að fela í sér framkvæmd. Skapandi nám er virkt nám sem 

á sér stað með framkvæmd hugmynda, ígrundun og gildismati. Hugmyndir um nám 

sem byggir á reynslu eiga upptök sín hjá John Dewey og kenningum hans um nám 

(Ólafur Páll Jónsson, 2010). Mills (2005) bendir á að hægt sé að læra um tónlist með 

því að gera tónlist og ríma því hugmyndir þeirra vel saman. Að auki fjallar Dewey um 

reynsluheim nemenda og að kennarar nálgist nemendur út frá þeirra forsendum og 

reynsluheimi. Þær kenningar vil ég tengja við félagslega hugsmíðahyggju Lev 

Vygotsky  (1978) og hugmyndir hans um nám. 

 

3.1 Hugmyndir um nám 
Einn helsti menntafrömuður og heimspekingur 20. aldarinnar, John Dewey, er einna 

þekktastur fyrir hugtakið „að læra með því að framkvæma“ (e. „learning by doing“). 

Hans hugmyndir eiga rætur að rekja til viðhorfsbreytinga á menntahugmyndum og 

uppeldisaðstæðum sem urðu við lok 19. aldar. Á þeim tíma var aukin krafa gerð til 

skóla um uppeldislega ábyrgð á nemendum. Fyrri kennsluaðferðir og nálganir miðuðu 

að því að nemendur væru óvirkir viðtakendur þekkingar. Aukin áhersla var lögð á 

upplifun, virkni og frumkvæði, nýjar kennsluaðferðir og minni stýringu kennarans 
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(Gunnar E. Finnbogason, 2010). Rými fyrir skapandi hugsun, beiting 

ímyndunaraflsins til að vinna úr og byggja ofan á reynslu, örvandi námsumhverfi þar 

sem hæfileikar nemenda eru virkjaðir og skilgreining á verklegu ferli náms tengist 

sköpun og umræðunni um skapandi skólastarf. 

 

3.1.1 Reynsla 

Nám á að byggjast á reynslu nemenda og nálgast skal nemendur út frá þeirra eigin 

reynslu og byggja ofan á hana. Á sínum tíma taldi Dewey helsta vanda skólastarfsins 

vera val á þeim aðferðum og þekkingaratriðum sem myndu lifa á frjóan og skapandi 

hátt í síðari reynslu nemenda (Dewey, 2000b). Ég tel að þessar hugleiðingar Dewey 

eigi við enn þann dag í dag. Ekki hefur fundist hin fullkomna kennsluaðferð, enda 

verður hún sjálfsagt aldrei fundin. Margbreytileiki nemenda er það mikill að huga þarf 

að því að hafa aðferðir sem fjölbreyttastar til að ná til sem flestra. Nemendur koma 

hver með sinn reynslupoka að borðinu og síðan er það verk kennara að nálgast 

nemendur og mynda tengingar við reynsluheim þeirra með nýrri reynslu. Frumregla 

Dewey (2000b) um óslitinn þráð reynslunnar ætti því að vera til grundvallar þegar 

greina á milli upplifana og athafna sem eru einhvers virði í menningarlegu samhengi. 

Gildi reynslunnar verður einungis metið út frá því að hverju hún stefnir. 

Í bókinni Hugsun og menntun talar Dewey (2000a) um að nemendur beiti 

ímyndunaraflinu til þess að byggja upp eigin reynsluheim. Því leggur hann áherslu á 

gildi ímyndunaraflsins og að virkja ímyndunarafl nemenda. Hann telur leiki vera 

vænlega aðferð til kennslu. Mikilvægi ímyndunaraflsins felst í því að nemendur móti 

stöðugt ákveðnar myndir af viðfangsefnum í huga sínum og öðlist þannig skýrari 

hugsun  (Dewey, 2000a). Skapandi skólastarf snýst m.a. um eflingu ímyndunaraflsins 

og því eiga hugmyndir Dewey vel við í umræðunni um það. 

Örlítið nýlegri námskenning sem kallast á við kenningar Dewey er kenningin um 

félagslega hugsmíðahyggju (e. social constructivism). Hana má rekja til rússneska 

sálfræðingsins Lev Vygotsky. Hún byggir á að nám fari fram að frumkvæði nemenda, 

að hlutverk kennarans sé að styðja við námið og að nemendur tengi nýja reynslu við 

áður fengna reynslu (Meyvant Þórólfsson, 2003). Mikilvægt er að nemendum séu 

búnar réttar aðstæður og að þeir fái nógu mikla örvun til þess að þroskast með 

þekkingunni.  
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3.1.2 Umhverfi 

Námsumhverfi er mikilvægt í skapandi skólastarfi því umhverfið er einn helsti 

áhrifavaldur í upplifun nemenda á námi sínu. Dewey (2000b) segir gott námsumhverfi 

vera eina af forsendum örvunar á hæfileikum nemenda og mikilvægt tæki til að nýta í 

þroskaferli þeirra. Hann lýsir menntun sem virku ferli þar sem nemandi tekst á við 

umhverfi sitt með tilraunum og athugunum og hlutverk kennarans sé, líkt og í 

félagslegu hugsmíðahyggjunni, að leiðbeina og búa til aðstæður þar sem víxlverkun 

verður milli nemandans og umhverfisins (Gunnar E. Finnbogason, 2010). Hugmyndir 

Dewey um „lífræna“ víxlverkun milli menntunar, reynslu og umhverfis sótti hann til 

Darwin um að lífverur væru í stöðugu samtali við umhverfi sitt. Gunnar E. 

Finnbogason (2010) segir „lífræna“ víxlverkun milli nemenda og umhverfis skapa 

þekkingu sem er forsenda þess að einstaklingur geti haft áhrif á umhverfi sitt og 

samfélag á virkan hátt.  

Í kenningum Dewey og Vygotsky er áherslan á samtalið við umhverfið og að 

kennari skapi umhverfi sem henti hvað best til náms fyrir nemendur. Félagsleg 

hugsmíði byggir þó einnig á félagslegum aðstæðum vitsmunaþroska og beitingu 

tungumáls (Meyvant Þórólfsson, 2003). Samskipti milli þess sem er reynslumeiri og 

þess reynsluminni er forsenda öflugs vitsmunaþroska. Með öflugum vitsmunaþroska 

verður til árangursríkt nám, þar sem hver og einn þróar sitt hugtakanet, en jafnframt 

verður til sameiginlegt hugtakanet hjá þeim hópi sem fæst við sömu verkefni og 

fyrirbæri. Úr verður sameiginlegur skilningur og túlkun á þeirri reynslu þeirra sem 

tilheyra sama samfélagi og sömu menningu (Meyvant Þórólfsson, 2003). Ef við lítum 

á skólastofuna sem samfélag þá er skilningur hvers og eins á þeim atriðum sem 

nemendur fást við ólíkur en að sama skapi verður einnig einhver sameiginlegur 

skilningur.  

Í kenningunni um félagslega hugsmíði er mikil áhersla lögð á námsumhverfi og að 

virk uppbygging þekkingar sé til staðar hjá nemendum. Þó að hver og einn nemandi 

byggi upp sína þekkingu þá verður hún til í félagslegu samhengi og er hluti af þeirri 

menningu sem nemendur tilheyra (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). Áherslan á 

námsumhverfi, að nemendum séu búnar réttar aðstæður til náms, er sameiginleg milli 

kenninga Dewey og Vygotsky. Við skipulagningu Tónsmiðjunnar var það eitt af því 

fyrsta sem ég hugsaði að þyrfti að breyta væri námsumhverfið í skólastofunni. 



 

 

 

 

27 

Nemendur þurfa rými til sköpunar og það rými fæst ekki með því að sitja við stóla og 

borð. Að nemendur sitji stilltir og prúðir við borð og kennarinn standi upp á töflu og 

mati þá með upplýsingum eru leifar þeirra aldagömlu hefða um viðtakendurna og 

vitringinn, kennarann. Þessar hefðir í skólastofunni eru kannski ekki alls kostar 

ómögulegar en eiga ekki vel við þá vinnu sem ætlast er til að fari fram í 

Tónsmiðjunni.  

 

3.1.3 Vinnupallar 

Hlutverk kennarans í félagslegri hugsmíðahyggju er að styðja við nemendur og þeirra 

nám. Vygotsky (1978) setti fram kenningu um þroskasvæði í bók sinni Mind in 

Society. Hún byggir á því að nemendur byggja helst upp þekkingu sína í gegnum 

samtöl og athafnir við þekkingarmeiri og þroskaðri einstaklinga. Því til stuðnings bjó 

Jerome Bruner, ásamt fleirum, til vinnupallafyrirkomulagið (e. scaffolding) (Wood, 

Bruner og Ross, 1976). Vinnupallafyrirkomulaginu má lýsa þannig að 

þekkingarmyndun nemenda er eins og að byggja hús þar sem vinnupallar og verkfæri 

eru til staðar. Því betri verkfæri og vinnupallar sem eru til staðar því traustari verður 

byggingin (Meyvant Þórólfsson, 2003). Í gegnum samtöl og athafnir við 

þekkingarmeiri og þroskaðari einstaklinga, í þessu samhengi kennarann, byggja 

nemendur upp þekkingu. Þegar nemendur hafa byggt það traustan grunn að þekkingin 

nýtist þeim í lífinu án utan að komandi stuðnings má fjarlægja vinnupallana og 

verkfærin (Meyvant Þórólfsson, 2003). Kennarinn gegnir því hlutverki vinnupallsins 

og afhendir verkfærin til nemenda sinna.   

Félagsleg hugsmíðahyggja og vinnupallaaðferðin eiga einkar vel við nálgun mína í 

Tónsmiðjunni. Með minni kennslu vil ég gefa nemendum mínum tæki og tól í 

hendurnar sem þeir geta svo vonandi nýtt áfram í sínu daglega lífi. Tengingin við 

raunveruleikann og að námið hafi gildi fyrir nemandann þykir mér afskaplega 

mikilvægt. Sköpun og að nemendur búi til verk sem þeir eigi sjálfir er hluti af 

félagslegu hugsmíðahyggjunni og rímar það einkar vel við hugmyndir mínar um 

kennslu. Síðast en ekki síst finnst mér mikilvægt að hafa nemendur með í ráðum hvað 

varðar námsmat og námsframvindu. Í tilraunaverkefni sem þessu tel ég að við fáum 

sem besta mynd af raunverulegum árangri í samtali við nemendur. Það er mikilvægt 

að þeir hafi áhrif og finni að rödd þeirra skiptir máli. 
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3.1.4 Framkvæmd 

Til að nemendur séu í virku samtali við umhverfi sitt og hafi áhrif á nám sitt þurfa 

þeir að fá að kljást við raunveruleg verkefni. Við notkun á þekkingu verður hún skýr í 

huga einstaklings. Hin svokallaða verkhyggja (e. pragmatism) Dewey á einkar vel við 

verkefnið mitt. Ef við fáum ekki að glíma við vandamálin í raunverulegu samhengi þá 

er ólíklegt að þekkingaratriðin sem þurfa að vera til staðar festi sig í hugum nemenda. 

Guðmundur Finnbogason var fylgjandi hugmyndum Dewey og komst vel að orði í 

Lýðmenntun sem kom út um aldamót tuttugustu aldar: „Þegar þekking er notuð, 

skýrist hún, vex og festist í minni og verður æ handhægari og betra verkfæri“ 

(Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 66). Vonin er sú að um leið og nemendur í 

Tónsmiðju Tónlistarskóla Kópavogs fái að kljást við þekkingaratriði tónfræðanna á 

eigin hljóðfæri og með eigin tónsköpun muni hagnýti fræðanna verða skýrari. Að auki 

væri stóra markmiðinu náð ef Tónsmiðjan yrði hvatning til nemenda að nýta sér leikni 

og færni sem þeir uppskera í hinu daglegu lífi.  

Tónsmiðjan er kennd í nokkuð stórum hópi nemenda og byggir á því að nemendur 

vinni saman að sameiginlegum tónverkum sem byggja á þekkingaratriðum 

tónfræðanna. Samvinnunám er heiti á þeirri námsaðferð sem ég tel að muni nýtast 

hvað best í nálgun minni að efninu. Ekki spillir fyrir að bæði Vygotsky og Dewey 

voru einir helstu talsmenn samvinnunáms. 

 

3.1.5 Samvinnunám 

Vygotsky (1978) lýsir hvernig nemendur sem vinna saman að markmiðum sínum nota 

hver annan sem uppsprettu þekkingar og læra af kunnáttu og hæfni hvers annars í 

samvinnunámi (e. collaborative learning situations). Að vinna að tónsmíðum í hóp er 

í raun samvinnunám þar sem hópastarf er meginkennsluaðferð. Nemendur eru 

samábyrgir fyrir náminu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Í bókinni Litróf 

kennsluaðferðanna segir Ingvar Sigurgeirsson (1999) frá helstu kostum 

samvinnunáms og nefnir þar m.a. samkennd sem myndast í vinnuhópum, að 

nemendur læri af samræðum við hvern annan, leiðbeini hver öðrum og komist að 

sameiginlegri niðurstöðu. Í því felst markviss þjálfun í tjáningu. Ingvar Sigurgeirsson 

segir samstarf einnig geta styrkt sjálfsmynd og eflt sjálfstraust nemenda auk þess sem 

lýðræðisleg samskipti eru efld (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Höfundur þeirra aðferða 
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og vinnubragða að nemendur vinni að sameiginlegum viðfangsefnum með 

lýðræðislegum og skipulögðum hætti er oftast talinn vera John Dewey (1999).  

Dewey er einn af upphafsmönnum og aðaltalsmönnum samvinnunáms (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). Hann segir sameiginleg verkefni þar sem allir hafa tækifæri til 

að leggja sitt af mörkum og finni til sameiginlegrar ábyrgðar sé aðaluppspretta 

félagslegs taumhalds (Dewey, 2000b). Dewey skilgreinir menntun sem félagslegt ferli 

þar sem reynsla þroskist í samspili eða samskiptum við aðra. Hlutverk kennara er ekki 

að þröngva þekkingu upp á nemendur heldur er hann hluti af samfélaginu sem 

styðjandi aðili sem hefur þeirri veigamiklu ábyrgð að gegna að velja áhrifin sem eiga 

að orka á nemendur en um leið hjálpa þeim að bregðast við áhrifunum. Dewey taldi 

skapandi athafnir vera sameiningarmiðju samfélagsins og skynsamlegt væri að efla 

ímyndunaraflið í að móta ákveðnar, skýrar og stækkandi myndir af hinum 

margvíslegu viðfangsefnum sem það kæmist í snertingu við (Dewey, 2000a, 2000b). 

Samvinnunám er í raun yfirheiti námsaðferða og meginþáttur í sameiginlegum 

tónsmíðum. Mestu máli skiptir að gæði þeirra verkefna sem lögð eru fyrir nemendur 

séu mikil, til að búa til sem bestan farveg fyrir sköpunina sem mun eiga sér stað. Það 

er því mikil ábyrgð á  herðum kennarans eða þeim sem leiðir áfram slíkt ferli.  

Tónsmíðavinna með nemendum í tónfræðum er ein leið til þess að leitast við að 

gera tónlistarnám að meira skapandi vettvangi en hann er fyrir. Með hugmyndir 

Dewey og Vygotsky getum við búið til umhverfi sem virkjar nemendur og styður í 

skapandi vinnubrögðum. Það er að byggja á reynsluheimi nemenda og hlutverki 

kennarans sem styðjandi aðila, að nemendur læri best með því að gera hlutina, nýti sér 

samfélagið í skólastofunni sem uppsprettu þekkingar og vinni saman að 

sameiginlegum markmiðum.  

 

3.2 Skapandi tónlistarnám 
Pamela Burnard (2012), tónlistarkona, kennari, fræðimaður og höfundur bókarinnar 

Musical Creativities in Practice setur orðið sköpun í fleirtölu. Hún skiptir sköpun í 

flokka eftir því hvernig sköpunin á sér stað og með hvaða miðli henni er miðlað. 

Sköpun er t.d. ekki sú sama hjá stóru klassísku tónskáldunum og svo plötusnúðum 

sem vinna að því að blanda tónlist og skapa ákveðna stemmingu. Hún styðst að 

einhverju leyti við skilgreiningar Csikszentmihalyi en víkkar þær út þegar hún ræðir 
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um tónlist og sköpun í tónlist. Einnig gerir Burnard greinarmun á hvort um sé að ræða 

skapandi nám (e. creative learning) eða sköpun (e. creativity) sem slíka.  

Skapandi nám er ólíkt sköpun því námsferlið sjálft á að vera brennidepill þess 

(Burnard, 2012). Skapandi nám þróar hæfni í hugmyndasmíði, sem miðar að einhverri 

útkomu. Útkoman er svo metin af viðeigandi hópi, vettvangi, sem metur hvort hún sé 

frumleg og hvort hún hafi gildi. Hér má aftur benda á skilgreiningar Csikszentmihalyi 

(1996) um sköpun. Í grein sinni fjallar Burnard (2010) um einkenni skapandi kennslu. 

Hún segir mikilvægt að nemendur öðlist eignarhald yfir eigin menntun, að góður tími 

sé gefinn fyrir mat og endurgjöf, að rými sér fyrir leik, uppgötvanir og áhættu og að 

finna megi sveigjanleika í tíma og rúmi. 

Mikilvægt er að sett markmið í allri kennslu séu skýr. Ef um tónlistarkennslu er að 

ræða verður stöðugt að skoða gildi tónlistar í kennslunni. Hvað var það sem 

nemendurnir gerðu og hvaða atriði tónlistar lærðu þeir? Að nota sköpun sem 

útgangspunkt í kennslu felur í sér að fara stöðugt í gegnum skapandi ferli með 

nemendum. Mills (2005) er á sama máli og Burnard (2012), Csikszentmihalyi (1996) 

og Robinson (2011) hvað varðar skapandi ferli. Hún lýsir tónsköpunarferli sem 

samfelldri röð af skapandi ferlum þar sem að hin eiginlega tónsköpun á sér stað, þá 

flutningur og síðast hlustun. Tónsköpunin sjálf er hugmyndin, flutningurinn 

framkvæmdin og hlustunin miðar að því að meta gildi sköpunarinnar.  

Hjartað í skapandi námi er möguleikahugsun (e. possibility thinking) (Burnard, 

2012). Möguleikahugsun felur í sér að koma auga á möguleika frekar en hindranir og 

nýta sér hindranir og gera úr þeim tækifæri (Svanborg Rannveig Jónsdóttir, 2012). 

Anna Craft (2002) er enn einn sérfræðingurinn sem hefur rannsakað sköpun, skapandi 

hugsun og skapandi starf. Hún bendir á, eins og Burnard, að möguleikahugsun sé 

forsenda þess að virkja sköpunarkraft sem býr í öllum. Hún snúist um að leita lausna á 

vandamálum og nýta sér þau sem tækifæri nýrra leiða. Eins og Ken Robinson (2011) 

benti á og fjallað var um fyrr í ritgerðinni er nauðsynlegt að virkja sköpunarkraftinn í 

hverjum og einum. Sköpunargáfan er meðfædd, en ef hún fær ekki þjálfun þá týnist 

hún. Nemendur í tónlistarnámi ættu því auðvitað að geta gengið að því vísu í sínu 

námi að fá þjálfun í sköpun og skapandi hugsun.  
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3.2.1 Ferli sköpunar 

Sköpunarferli getur verið langt og strangt og falið í sér röð ferla sem raðast hver ofan 

á annan. Hægt er að flakka á milli stiga sköpunar, framkvæmdar og hlustunar, meta 

litla búta og byrja aftur. Þetta ferli getur tekið langan tíma þar til lokaafurð sem 

nemendur eru sáttir með hefur verið náð. Hlutverk kennarans í þessu samhengi er að 

leiða ferlið áfram og vera tilbúinn til þess að fara í þá átt sem nemendur vilja fara 

(Mills, 2005). Burnard (2012) lýsir stöðu kennarans sem styðjandi aðila sem miðli 

reynslu sinni með áðurnefndri vinnupallaaðferð Vygotsky og Bruner (e. scaffolding). 

Þannig hvetur hann nemendur til hugsunar og lærdóms í gegnum samtal og segir hún 

samræður vera stóran hluta af endurmati í tónsköpun með nemendum. Þegar tónsmíð 

er sameign hóps eiga svipaðar hugmyndir við. Nemendur leggja fram hugmyndir sem 

hópurinn í heild metur og ákveður hvað skuli nota og hvað ekki. Mills (2005) lýsir 

grundvallaratriðum hóptónsmíða sem leit að lausnum á fyrirfram gefnum 

vandamálum þar sem ákvarðanir eru teknar sem eiga að leysa verkefnin og þeirri 

ánægju sem fylgir því að hafa svarað þeim. Kennarinn verður þó að geta stigið til 

hliðar og gefið nemendum rými til þess að finna lausnir upp á eigin spýtur (Burnard, 

2010). Það getur verið þrautinni þyngri fyrir kennara sem er virkur í sköpunarferli 

með nemendum að sleppa stjórninni.  

Að vinna skapandi hvort sem er að kennslu eða einhverju öðru hlýtur því alltaf að 

miða að því að skapa eitthvað nýtt, hvort sem það eru nýjar aðferðir í starfi eða að búa 

til ný sköpunarverk.  Sköpunin þarf að vera ný og hafa gildi, í það minnsta fyrir 

höfundinn.  Ken Robinson segir allt sem segja þarf:  
Sköpun snýst um ferskan hugsunarhátt. Hún þarf ekki að vera ný fyrir öllu mannkyninu – 
þó það sé alltaf kostur – en það þarf hún vissulega að vera gagnvart skaparanum sjálfum. Í 
sköpun felst einnig gagnrýnin hugsun varðandi það hvort sú hugmynd sem þú vinnur með 
hverju sinni sé góð eða ekki, hvort sem hún er kenning, hönnun eða ljóð (Robinson, 2013, 
þýðing mín).3 

Að vinna að sköpun getur falið í sér erfiðar leiðir sem reyna á þolinmæði bæði 

kennara og nemenda. Það getur verið flókið ferli að finna réttu leiðina að úrlausnum. 

Þegar nemendur komast á flug í sköpun myndast ákveðið flæði. Csikszentmihalyi 

                                                
3 Creativity is about fresh thinking. It doesn't have to be new to the whole of humanity – though that's 
always a bonus – but certainly to the person whose work it is. Creativity also involves making critical 
judgments about whether what you're working on is any good, whether it's a theorem, a design or a 
poem (Robinson, 2013). 
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(1997) er þekktur fyrir rannsóknir sínar á sköpun en ekki síður því að skilgreina 

ástandið flæði.  

 

3.2.2 Flæði 

Í bókinni Finding Flow (1997) lýsir Csikszentmihalyi flæði sem tilfinningunni þegar 

allt gengur vel og hlutirnir gerast nánast ósjálfrátt og áreynslulaust en samt er 

einbeiting og meðvitund á hæsta stigi (Csikszentmihalyi, 1997). Að ná kennslustund í 

þetta ástand getur reynst háleitt markmið en er þó gott að hafa bak við eyrað. Til þess 

að ná flæði þarf að hafa nokkur atriði í huga. Markmið þurfa að vera skýr og þurfa 

þau að geta stýrt athygli í rétta átt. Það er til að mynda auðvelt að finna flæði í 

íþróttaleikjum þar sem reglurnar eru mjög skýrar og leikmaðurinn veit nákvæmlega til 

hvers er ætlast af honum (1997). Nemendur þurfa að vera vissir um markmið 

kennarans og að geta haldið áfram í verkefnum án þess að þurfa að spyrja í hvert 

skipti hvað á að gera næst. Það getur verið mikil kúnst að gefa nemendum það skýr 

skilaboð að enginn velkist í vafa um hver næstu skref eru í sköpunarferlinu.  

Til að ná sem árangursríkustum samskiptum innan kennslustofunnar þarf að finna 

jafnvægi milli markmiða kennara og nemenda. Þegar því er náð verður til ákveðið 

flæði. Einstaklingurinn þarf að upplifa jafnvægi milli hæfileika sinna og þeirrar 

ögrunar sem hann upplifir (1997). Hæfni nemenda þarf að vera ögrað en þó ekki það 

mikið að þeir missi trúna á eigin getu. Csikszentmihalyi (1997) lýsir því þannig að 

ögrunin þurfi að vera það mikil að hún sé rétt framkvæmd og ýti í raun á 

einstaklinginn til að tileinka sér nýja hæfni og ná með því markmiðum sínum. Í flæði 

þarf að vera stöðugt endurmat og viðbrögð við því sem einstaklingurinn tekur sér fyrir 

hendur. Flæði er ekki einungis umbunin sem fylgir því að vinna á mörkum hæfileika 

sinna til að ná nýjum og mikilvægum útkomum heldur einnig innri hvatning til að 

þráast við og halda áfram krefjandi tilraunum (Elliot, 1995).  
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3.2.3 Mat  

„Ekki er allt sem er mælanlegt mikilvægt og ekki er allt það sem er mikilvægt 

mælanlegt“ (Eisner, 2002, bls. 178).4 

	  	  

Námsmat snýst ekki einungis um að meta lokaútkomur heldur er það mikilvægur 

þáttur í öllu námsferli. Í umræðu um sköpun og skapandi ferli er það órjúfanlegur 

hluti af ferlinu að meta gildi hugmynda og sköpunarverka (Robinson, 2011 og 

Csikszentmihalyi, 1996). Ef við lítum á nám sem skapandi ferli hlýtur stöðugt mat að 

eiga sér stað í ferlinu. Leit að bættum námsárangri og leiðum í kennslu með námsmati 

jafnt og þétt yfir námstímann er kallað leiðsagnarmat (e. formative assessment) 

(Eygló R. Sigurðardóttir, 2007). Nemendur verða sjálfir virkir í eigin námi og 

kennarinn getur nýtt sér matið til að ígrunda og bæta eigin kennslu. Einkenni 

leiðsagnarmats fela í sér stöðugar umbætur á námi og kennslu (Meyvant Þórólfsson, 

Jóhanna Karlsdóttir og Ingvar Sigurgeirsson, 2009). Leiðsagnarmat er stuðningur við 

nám frekar en lokadómur á frammistöðu. Matið fer fram á námstíma og beinir sjónum 

sínum að námsferlinu sem slíku. Það er frekar óformlegt og óhefðbundið, huglægt og 

eigindlegt (Meyvant Þórólfsson, Jóhanna Karlsdóttir og Ingvar Sigurgeirsson, 2009). 

Leiðsagnarmat getur bæði verið munnlegt og skriflegt (Eygló R. Sigurðardóttir, 

2007). Í tilviki Tónsmiðjunnar munum við einungis styðjast við munnlegt mat í formi 

samtals við nemendur og okkar eigin ígrundun á námsframvindu nemenda. Samtölin 

og ígrundunin sem við eigum með nemendum fela alltaf í sér mat nemenda á eigin 

frammistöðu en bæði sjálfsmat og jafningjamat geta verið hluti af leiðsagnarmati.  

Leiðsagnarmat má tengja beint við hugmyndir félagslegrar hugsmíðahyggju. Olga 

Dysthe (2004) setti fram „hina nýju lærdómshefð“ sem byggir á hugsmíðahyggju og 

félagslegri- og menningarlegri sýn. Einkenni hennar eru félagslegar athafnir, 

samvirkni, virk orðræða og viðurkenning á afstæði hugmynda um ýmis viðfangsefni í 

námi (Dysthe, 2004). Rauði þráðurinn í kennslunni og námsmatinu er sá sami. Að 

nálgast nemendur út frá þeirra reynslu og viðhorfum og að hlutverk kennarans sé 

aðallega að vera styðjandi afl í námi. Að nemendur fái að hafa áhrif á nám sitt og 

                                                
4 „Not everything that is measurable matters and not everything that matters is measurable“ (Eisner, 
2002, bls. 178). 
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námsframvinduna. Í Tónsmiðju er gert ráð fyrir stöðugu endurmati, sjálfsmati og mati 

á gildi hugmynda. Það er allt hluti af hinu skapandi ferli.  

 

Skapandi skólastarf er yfirheiti þessa kafla. Nýjar aðalnámskrár leik-, grunn-og 

framhaldsskóla og umfjöllun þeirra á grunnþættinum sköpun segja mikið um hvernig 

skapandi skólastarf er skilgreint hér á landi. Að nemendur fái svigrúm til könnunar, 

hugmyndavinnu, úrvinnslu og að nýta sér gagnrýna hugsun. Eitt af meginmarkmiðum 

Tónsmiðju í Tónlistarskóla Kópavogs er að nemendur læri af því að framkvæma. Því 

var kenningum John Dewey gerð skil í bland við kenningar Vygotsky um félagslega 

hugsmíðahyggju og samvinnunám. Tónlistarnám á að vera skapandi því tónlist er list. 

Tónlistarkennarar hafa það hlutverk að ala upp litla listamenn. Þeir munu svo nýta sér 

þekkingu sína hver á sínu sviði í framtíðinni. Fjölbreytni í námsframboði er jafn 

mikilvæg og skapandi nálgun kennaranna. Að nemendur fái tækifæri til þess að búa til 

tónlist finnst mér eitt af því sem ætti að vera grundvallaratriði í allri tónlistarkennslu. 

Fjallað var um ferli sköpunar og hlutverk kennarans auk sem hugmyndir um flæði og 

námsmat voru reifaðar í samhengi við tónlistarkennslu.  

En hverjir eru þeir sem hafa ástríðu fyrir tónlist og að veita ungum nemendum 

tækifæri til þess að kanna nýja heima í gegnum tónlist og tónlistarsköpun? Hér á eftir 

mun ég fjalla um tónlistarkennara, umhverfi þeirra og hlutverk, Orff nálgun og 

mikilvægi þess að hlúa vel að sjálfum sér og mynda góða starfskenningu.   
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4. TÓNLISTARKENNARINN 

Það er stór ákvörðun í lífinu að velja sér starf. Tónlistarkennsla getur verið mjög 

gefandi og skemmtilegt starf en um leið afskaplega krefjandi og krefst mikillar orku. Í 

Bretlandi er farið svo langt að talað er um að stétt tónlistarkennara standi frammi fyrir 

„tragedíu“ (Burnard, 2010). Kennarar eru fljótir að brenna út, lítil endurnýjun á sér 

stað innan stéttarinnar sem eldist og eldist. Það sama á við hér á landi. Í könnun 

Félags Tónlistarskólakennara á starfsemi tónlistarskóla árið 2009 kom fram að 

meðalaldur tónlistarkennara í tónlistarskólum landsins var 45,1 ár árið 2009. Einnig 

töldu meirihluti skólastjórnenda í tónlistarskólum framboð á tónlistarkennurum mjög 

lítið (Elín Anna Ísaksdóttir og Sigrún Grendal, 2013). Eins og ég hef áður talað um 

virðist eitthvað vanta upp á í kerfinu sem slíku. Tónlistarskólar þurfa að laða til sín 

ungt tónlistarfólk og gefa þeim færi á að taka þátt í þróun skólastarfsins. Mín upplifun 

er sú að skólastjórar eru margir allir af vilja gerðir til að mæta kröfum samfélagsins 

eins og það er í dag. Það krefst þó mikillar vinnu og getur verið erfitt fyrir 

reynslumikla kennara að ætla að breyta sínum starfsháttum. Ef til vill ganga aðferðir 

þessara kennara virkilega vel upp. Að sama skapi geta ungir og óreyndir kennarar lært 

ansi margt af reynslumeiri kennurum. Það er mikilvægt fyrir hvern þann sem tekur sér 

kennarastarfið fyrir hendur að gæta þess að staðna ekki í starfi.  

Fyrst og fremst tel ég það vera persónuleg nálgun á starfið, endurmenntun og 

þrautseigja sem hefur úrslitavald hvort kennari endist í starfi eða ekki. Það á við um 

tónlistarkennara sem og alla aðra kennara. Kennari þarf að vita hver hann er og hver 

gildi hans eru. Því er nauðsynlegt að þróa með sér skýra og góða starfskenningu. Að 

vera faglegur og líta á sjálfan sig sem skapandi miðlara. Þungamiðjan í skapandi 

kennslu er sköpun sem slík og að kennarinn líti á sjálfan sig sem flytjanda (e. 

performativity) (Burnard, 2010). Sem kennari stendur maður á miðju sviði og leikur 

þekkingu sína inn í hjörtu nemenda. Það skiptir ekki einungis máli að vera góður að 

miðla í ræðu og riti, heldur  líka samskiptahæfni, að bregðast við aðgerðum og koma 

fram undir sínu eigin sjálfi (e. identity). Til að ná flytjandahlutverkinu þarf að hafa 

sjálfstjórn, styrk og viðurkenningu á eigin ágætum. Einstaklingurinn þarf að hafa 

skipulag á eigin lífi sem er ekki einungis byggt á eigin siðferðisvitund heldur einnig á 

því að mæta utanaðkomandi tilskipunum og skyldum (Burnard, 2010).  
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Til að vinna skapandi með nemendum er góður kostur að vera skapandi í eigin lífi. 

Mikilvægt er að hafa trú á eigin getu og taka þátt í skapandi verkefnum og samstarfi 

við aðra kennara og listamenn. Með því að sækja sér innblástur úr eigin lífi og til 

samstarfsfélaga getur kennari orðið skapandi miðlari sem jafnvel gæti búið til ný 

viðmið og reglur innan sinnar skólastofu (Burnard, 2010). Í því ljósi gætu kennarar 

miðlað þekkingaratriðum á sinn hátt, út frá sínum skoðunum á kennslu án þess að 

vera í höftum skólayfirvalda og námskráa.  

Vygotsky og Dewey hafa haft áhrif á hugmyndir mínar um kennslu en annar 

kennslufrömuður stendur mér þó nærri í nálgun minni á tónlistarkennslu. Það er Carl 

Orff og hugmyndir hans um tónlistarkennslu, svokölluð Orff-nálgun (e. Orff-

approach). Kennarar sem starfa eftir hans hugsjónum hafa alla tíð heillað mig og hef 

ég hug á að temja mér vinnubrögð svokallaðra „Orff“ kennara.  

 

4.1 Carl Orff og Orff nálgun 
Við þróun á starfskenningu minni hef ég ákveðið að styðjast að einhverju leyti við 

kennslufræði Carl Orff um tónlistarkennslu. Þeirri nálgun hef ég kynnst í gegnum 

listgreinakennaranám við Listaháskóla Íslands en einnig sótt námskeið hérlendis og 

erlendis. Hér á eftir mun ég skoða betur hugmyndir Carl Orff, hvaðan þær koma, 

einkenni Orff-nálgunar og leitast við að tengja það mínum vinnubrögðum í kennslu.  

Carl Orff, fæddur 1895 í Munchen, þróaði kennslunálgun á þriðja áratug síðustu 

aldar þar sem tónlist, dans og tungumál tengdust sterkum böndum. Orff (1978) lýsti 

tónlist sem frumefni sem tengdi saman hreyfingu, söng, leik og spuna. Hann sótti 

hugmyndir sínar aftur til Forn-Grikkja þar sem listir mynduðu eina heild og lagði 

áherslu á að útgangspunktur tónlistar- og hreyfikennslu væri listrænn frekar en 

kennslufræðilegur (Goodkin, 2006). Listir og kennsla voru bundin órjúfanlegum 

böndum en æðst væri sjálfið og mikilvægt að hlúa að því. Tónlistarkennsla átti ekki 

einungis að snúast um að búa til betri tónlistarmenn heldur betri manneskjur 

(Goodkin, 2006).  

„Hreyfing er dansandi hljóð, tónlist er hreyfing með hljóði5 ... Það er tungumál í 

hreyfingu og hreyfing í tungumáli6 ... Tónlist má finna í tungumáli og tungumál í 

                                                
5 „Music is sounded movement, movement is danced sound“ (Goodkin, 2013, bls. 17). 
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tónlist7“ (Goodkin, 2013, bls.17-18). Á þann hátt lýsir Doug Goodkin (2013), 

yfirlýstur Orff-kennari, einingu tungumáls, tónlistar og hreyfingar í bók sinni Play, 

Sing and Dance. Þessir þrír þættir sameinast í hugtakinu hrynjandi (e. rhythm) en 

áhersla á hrynjanda er gegnumgangandi í hugmyndafræði Orff (Orff 1978, Frazee, 

2006, Goodkin, 2013). Orff skrifaði Schulwerk, aðferð í tónlistarkennslu sem gefin 

var út í fimm bindum ásamt samstarfskonu sinni Gunild Keetman (1974). Schulwerk 

sameinar tónlistar- og hreyfikennslu, leik- og ræðulist með nálgun sem líkist leik 

barna. Í bók sinni Elementaria (1974) lýsir Gunild Keetman aðferðum og 

hugmyndum um það hvernig vinna má með Schulwerk. Bókin er ekki bein 

leiðbeiningabók en gefur góðar hugmyndir um hvernig má nálgast efnið án þess þó að 

útiloka aðrar aðferðir. Hugmyndir eru skýrar og einfaldar, lítið um hugleiðingar en 

frekar tillögur að kennsluaðferðum og hvernig Orff-kennslustundum skuli háttað. Bók 

þessi er ein af helstu heimildum um Orff því ekki liggja mörg fræðirit eftir hann. Í 

sjálfsævisögu sinni, 3.bindi, segir Orff (1978) þó frá tímabilinu þegar hann var að 

þróa Schulwerk og lýsir kennslu sem leik að ímyndunarafli nemenda. Ímyndunaraflið 

þurfti að vekja og þjálfa og var ein helsta forsenda náms. Orff (1978) ásamt 

áðurnefndum Dewey (2000a), Robinson (2011) og Csikszentmihalyi (1996) fjalla um 

mikilvægi ímyndunaraflsins sem forsendu skapandi verka og því er vel hægt að tengja 

saman hugmyndir þessara fræðimanna í umfjöllun um skapandi nám. Áður en lengra 

verður haldið skulum við þó skoða helstu einkenni Orff nálgunar.  

    

4.1.1 Einkenni Orff nálgunar 

Þeir kennarar sem vinna eftir hugmyndafræði Orff hafa eftirfarandi þætti að leiðarljósi 

í kennslu tónlistar og hreyfingar. 

4.1.1.1 Flutningur  

Í hverri kennslustund á sér stað einhvers konar flutningur. Hvort sem það er fyrir 

okkur sjálf eða aðra. Nemendur nota fjölbreytta miðla eins og söng, hljóðfæri, 

líkamstjáningu eða leik til að tjá tónlist. Þau atriði tónlistar sem nemendum er ætlað 

að læra verða þeir að fá að upplifa í framkvæmdinni (Frazee, 2006, Goodkin, 2013).  

                                                                                                                                      
6 „Language in Movement/Movement in Language“ (Goodkin, 2013, bls. 18). 
7 „Music in Language/ Language in Music“ (Goodkin, 2013, bls. 19). 
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4.1.1.2 Könnun 

Veita þarf nemendum tíma og rými til könnunar og tilrauna. Kennari leggur af stað 

með ákveðin hugtök en nemendur fá að leika sér með þau, prófa sig áfram og finna 

nýja möguleika í tónsköpun sem byggir á því sem lagt var inn. Námið snýst um að 

kanna þekkingu og nýjar leiðir til þess að tileinka sér þekkinguna (Frazee, 2006, 

Goodkin, 2013). 

 

4.1.1.3 Bergmálsaðferð  

Kennari leggur inn efni, t.d. hrynmynstur eða laglínu með því að láta nemendur herma 

eftir sér (e. echo). Nemendur geta einnig tekið stjórn og spunnið og stjórnað sínum 

hugmyndum með aðferðinni (Goodkin, 2013).  

 

4.1.1.4 Spuni 

Spuni innan ákveðins ramma. Ramminn getur verið þröngur eða víður. 

Hljómagangur, takttegund, tónstigar, orðaflaumur eða eitthvað annað. Mikilvægi þess 

að nemendur hafi skýran útgangspunkt setur þá í öruggari stöðu gagnvart spuna og 

líklegra er að upplifunin verði jákvæð og óvissa um eigið ágæti í lágmarki (Frazee, 

2006, Goodkin, 2013). 

 

4.1.1.5 Tónsköpun 

Nemendur eiga að kynnast tónsköpun frá upphafi tónlistarnáms. Þannig verður 

sköpun ekki eitthvað sem þarf að kynnast seinna meir heldur órjúfanlegur hluti af því 

að læra tónlist. Nemendum eru afhend tæki og tól til tónsköpunar og venjast því að 

deila verkum með öðrum. Þannig þjálfast þeir í samvinnu og að standa fyrir því sem 

þeir sjálfir gera (Goodkin, 2013).  

 

4.1.1.6 Hlustun 

Hvort sem nemendur eru að flytja eigin verk eða tónverk eftir tónskáld er hlustun 

mjög mikilvæg. Hlustunin þarf að vera virk og leitast við að beina sjónum að 

einkennum og byggingaratriðum tónlistar.  Nýta má byggingaratriði þekktra tónverka 
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í tónsköpun og spuna. Þá næst tenging á milli þess þekkta og hins óþekkta (Frazee, 

2006).  

 

4.1.1.7 Greining 

Greining er það skref sem flytur nemendur frá upplifun til skilnings (Frazee, 2006). 

Þrátt fyrir að Orff hafi ávallt talað um mikilvægi þess að læra í gegnum reynslu þá 

verður hinn eiginlegi skilningur ekki fyrr en nemandi getur greint það sem átti sér stað 

í framkvæmdinni. Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir hvaða atriði þeir 

vinna með og af hverju. Til að fylgja hugmyndum Carl Orff má hins vegar aldrei 

gleyma tilfinningum og að þær spili stærstan sess í öllum tónlistarflutningi (Frazee, 

2006).  

Orff benti á mikilvægi þess að gefa börnum ekki spurningar með tilbúnum svörum 

heldur láta þau kanna og uppgötva svörin sjálf. Þessi fræði má svo auðvitað tengja 

beint við John Dewey og reynslunám. Við lærum best með því að gera sjálf,  

nemendur eiga að læra með því að gera hlutina sjálfir og því hlýtur krafa á virkni 

nemenda í kennslustundum að vera borðleggjandi.  

 

4.1.1.8 Virkni 

Samkvæmt hugmyndum um félagslega hugsmíðahyggju (Þuríður Jóhannsdóttir, 

2009) er virkni einn af lykilþáttum náms. Það að nemendur séu virkir í kennslustund 

felur í sér þátttöku í öllum þeim verkefnum sem kennari setur fyrir. Sameiginlegar 

tónsmíðar krefjast þess að nemendur taki þátt svo allir eigi hlut í útkomunni. 

Kennarinn þarf að vera lifandi og taka virkan þátt í kennslustundum til þess að geta 

gert kröfu á virkni nemenda.  

 Samkvæmt nálgun Orff (1978) á tónlistarkennslu fæðast öll börn tónelsk og allir 

eru færir um að vera skapandi. Tónlistarkennsla er ekki bara fyrir útvalinn hóp 

nemenda heldur tilheyrir tónlist lífinu sjálfu. Gunild Keetman (1974) segir að engin 

Orff-kennslustund ætti að vera án hreyfingar. Öll börn ættu að læra að tjá sig með 

hreyfingu. Kroppaklapp (e. body percussion) er ákveðin hreyfing og dans í sjálfu sér. 

Að virkja nemendur í hreyfingu með það að markmiði að líkamna þekkingaratriði er 

góð aðferð til lærdóms. Um leið og þekkingaratriði eru komin inn í líkamsminnið, 
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sem hreyfing, orð eða dans, er líklegra að það geymist betur í huga nemenda en ef 

upplýsingar eru einungis veittar með talmáli (Goodkin, 2013).  

 

4.1.1.9 Leikur 

Að kenna nemendum þekkingaratriði tónlistar og hreyfingar í gegnum leik virðist 

vera Orff-kennurum tamt. Leikur er verk barna þar sem þau lýsa sinni sýn á heiminn. 

Það er hægt að gera leik úr svo mörgu og auðvelt að nálgast námsefni með leik og 

gleði. Endurtekningar í leikjum og gleðin sem fylgir því að spila þá aftur getur valdið 

því að nemendur þjálfi ákveðin þekkingaratriði án þess að átta sig á því að þau séu að 

„æfa sig“ (Goodkin, 2013). Mikilvægt er þó að gleyma því ekki að halda leikgleði 

inni í leiknum (e. Keep the play in the game) (Goodkin, 2013).  

Leikir geta gegnt misjöfnum hlutverkum í kennslu. Allt frá því að vera 

einbeitingarleikir til þess eins að vera dægrastytting og uppbrot í kennslustund. 

Mikilvægt er að markmið leiks séu skýr og þarf kennari að gera sér grein fyrir af 

hverju hann notast við þá leiki sem hann ákveður að nota (Goodkin, 2013).  

 

4.1.1.10 Tilgangur 

Tilgangur kennslu er einn mikilvægasti þátturinn. Hvað á að kenna og afhverju? 

Samkvæmt Orff-nálgun skal nálgast tónlist út frá frumefnum hennar (e. element) 

(Frazee, 2006). Útgangspunktur kennslustunda skal vera að koma efninu til skila á  

auðskiljanlegan, skilvirkan og listrænan hátt. Gæði kennsluefnis skal metið og 

þekking kennarans á efninu þarf að vera til staðar. Skoða skal möguleika út frá 

tónlistarlegum og kennslufræðilegum skilningi en einnig kanna möguleikana á spuna 

og fagurfræðilegri nálgun (Frazee, 2006). Mikilvægt er að kennari þekki styrk sinn og 

geti nálgast efni út frá sínum forsendum og eins og honum þykir best að kenna. Til 

þess að kennari hafi skýra sýn á starf sitt þarf hann að taka til ígrundunar hugmyndir 

sínar um nám og hugsun í starfi og verki (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004). Með þess háttar 

starfsþróun verður starfskenning (e. practical theory) kennarans meðvituð. 
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4.2 Starfskenning 
Samkvæmt kenningum helstu rannsakenda á sviði starfskenninga, Handal og Lauvås 

(1987), er ekki hægt að kenna án þess að byggja á kenningum sínum um nám og 

kennslu. Starfskenning kennara er persónuleg og þróast og breytist eftir því sem 

þekking og reynsla eykst (Handal & Lauvås, 1987). Misjafnt er þó hversu meðvitaðar 

kenningarnar eru í hugum starfandi kennara. Þeir félagar setja fram þríhyrnt líkan þar 

sem samspili fræða, framkvæmdar og siðfræði er lýst. Á toppi þríhyrningsins er 

siðfræðilegi þátturinn, því reynsla sýnir að erfiðast sé fyrir kennara að takast á við þau 

mál (Handal & Lauvås, 1987).   

Með rannsóknum á eigin kennslu geta kennarar komist skrefinu nær eigin 

starfskenningu með því að skoða þær fræðilegu kenningar sem áhrif hafa á 

framkvæmdina. Kennslan er hugsuð sem hringlaga ferli þar sem kenningar eru settar 

fram, þær gagnrýndar og nýjar kenningar þróaðar í kjölfarið (Hafdís Ingvarsdóttir, 

2004). Þessar rannsóknir bera ýmist heitið kennararannsóknir (e. teacher research), 

starfendarannsóknir (e. action research) eða sjálfsrannsóknir (e. self study). 

Mismunandi viðurnefni þessara rannsóknaraðferða má helst bendla við mismunandi 

málsvæði enskrar tungu (Hafþór Guðjónsson, 2011). Allar miða þær að því að bæta 

og þróa einstaklinginn í starfi á skipulagðan hátt. Rannsóknarleiðir eru mjög 

fjölbreyttar og veltur það á því hvert kennari stefnir með rannsókn sinni þegar hann 

rýnir í þau gögn sem hann hefur aflað sér. Við þróun á starfskenningu liggur beint við 

að beita svokallaðri sjálfsrýni, þar sem eigin viðhorf og gildi eru til rannsóknar, og 

starfsrýni, sem miðar að því að þróa starfshætti til hlítar (Hafþór Guðjónsson, 2011). 

Með því að bera stöðugt saman fræði við eigin kenningar og viðhorf ásamt 

framkvæmdinni leitast kennari við að mynda sér faglega starfskenningu. Hafdís 

Ingvarsdóttir (2004) setur fram skilgreiningu á faglegri starfskenningu sem byggir á 

því hvað kennarar gera (framkvæmd), hvernig þeir tengja við eða skilja fræðin við 

það sem þeir gera (fræðileg þekking) og hvers vegna þeir gera það sem þeir gera 

(siðferðisleg gildi). „Meðvituð, fagleg starfskenning þróast í gegnum kerfisbundna og 

víðtæka gagnrýna ígrundun og samræður fagmanna. Fagleg starfskenning sem er 

þróuð á þann hátt leggur sitt af mörkum til þróunar fagmannsins, sköpun faglegrar 

þekkingar og þróun framkvæmdar“ (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004, bls. 33).   
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Í rannsókn sinni lagði Hafdís Ingvarsdóttir (2004) ásamt Mary Dalmau fram 

svokölluð „amboð faglegrar starfskenningar“ sem er gott hjálpartæki til ígrundunar 

og samræðu um faglega starfskenningu kennara. Þau eru sett fram sem þrjú tannhjól 

og eiga að sýna tengsl og samspil framkvæmdar, fræða og siðfræðilegra þátta. 

Framkvæmdin felur í sér starf kennarans, kennslu, undirbúning, mat, athugun og 

tengsl við nemendur og foreldra. Fræðileg þekking fjallar um skilning kennarans á 

framkvæmdinni og siðfræðin tekur mið af gildum og viðhorfum kennarans sem 

speglar sjálfið og gefur færi á rökstuðningi við framkvæmdina (Hafdís Ingvarsdóttir, 

2004). Framkvæmdin tengir saman fræðin og siðfræðina.  

Það er ljóst að mikilvægi þess að móta sér skýra starfskenningu fleytir kennurum 

áfram í starfi og gerir þeim kleift að útskýra betur og færa rök fyrir þeim aðferðum 

sem þeir kjósa að nota í kennslu. Starfskenning er ekki endanleg og mun taka 

stöðugum breytingum eftir því sem reynsla og þekking einstaklingsins eykst (Handal 

& Lauvås, 1987). Hafdís Ingvarsdóttir (2004) kemst vel að orði þegar hún lýsir mótun 

starfskenningar sem ferðalagi um fagvitund. Ég læt þar við sitja og legg af stað í 

langferð um mína eigin fagvitund, orð og gjörðir. Von mín er sú að ég komist að 

niðurstöðu sem muni nýtast mér sem kennara á komandi árum. Með áðurnefndar 

vangaveltur um sköpun, skapandi skólastarf og skapandi tónlistarkennarann í huga, 

þar sem fræðimenn á borð við Csikszentmihalyi, Robinson, Dewey, Vygotsky, 

Burnard, Mills og Orff verða mínir helstu fylgifiskar og kennismiðir, hefst mótun 

starfskenningar kennarans í mótun. 

 

  



 

 

 

 

43 

5. AÐFERÐAFRÆÐI 

5.1 Rannsóknaraðferð: Starfendarannsókn  
Rannsókn mín miðar að því að skoða sjálfa mig sem tónlistarkennara með virkni, leik, 

sköpun og skapandi vinnubrögð að leiðarljósi. Með henni vil ég þroska mig í starfi og 

þróa um leið mína starfskenningu. Því kaus ég að fara þá leið sem starfendarannsóknir 

(e. Action Research) bjóða upp á. Starfendarannsókn felur í sér að rannsaka eigið starf 

með það að markmiði að öðlast betri skilning á eigin gjörðum og þróa það í rétta átt 

(Hafþór Guðjónsson, 2008, McNiff, 2010). Rannsakandinn skoðar sjálfan sig í 

samhengi við aðra og er hluti af rannsókninni en stendur ekki utan við hana eins og í 

öðrum rannsóknaraðferðum. Jean McNiff (2010), prófessor í menntarannsóknum, og 

höfundur Action Research for Professional Development bendir í bók sinni á 

mikilvægi þess að setja sjálfan sig í miðju rannsóknarinnar. Meginviðfangsefnin eru: 

Hvað er ég að gera? Hvernig get ég lýst því á sem bestan hátt og hvernig greini ég það 

sem ég geri? Ég sjálf er við stjórnvölinn í þessari rannsókn og þær breytur sem gerðar 

eru í rannsóknarferlinu koma frá mér sjálfri í samtali mínu við umhverfi mitt, 

nemendur og samkennara. Möguleikarnir á því hvernig skal vinna rannsóknina eru 

óteljandi og engir fyrirframgefnir ferlar eru til staðar um hvernig hin fullkomna 

starfendarannsókn fer fram.  

Starfendarannsókn er þróunarferli sem mætti líkja við spírallaga form sem getur þó 

teygt anga sína í allar áttir. Ferlið byggir á að finna vandamál, ímynda sér lausnir, 

reyna nýjar aðferðir, meta þær, breyta aðferðum og finna ný vandamál (McNiff, 

2010). Þannig getur spírallinn gengið í ótal marga hringi og ekki er víst að endanleg 

niðurstaða fáist. „Grunnhugmyndin er að læra í starfi: taka til athugunar reynslu sem 

maður verður fyrir og þá með þeim ásetningi að átta sig betur á því sem maður er að 

gera og hvaða afleiðingar gerðir manns hafa.“ (Hafþór Guðjónsson, 2008)  

Gagnasöfnun er ein af grunnstoðum starfendarannsókna. Til þess að geta greint 

athafnir sínar er mikilvægt að skrá þær niður (Hafþór Guðjónsson, 2008). Í minni 

rannsókn nýti ég dagbókarskráningu og hugleiðingar en einnig hljóðupptökur af 

hverri kennslustund sem megingagnaveitu. Að auki átti ég matssamtöl við nemendur, 

foreldra, samstarfsfélaga, skólasystkin mín og leiðbeinanda. Við greiningu á gögnum 

ákvað ég að taka til skoðunar það lokamat sem unnið hafði verið í Tónsmiðju tveimur 
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mánuðum eftir að rannsóknartímabilinu lauk. Það fól í sér kennaramat og sjálfsmat 

nemenda þar sem til umfjöllunar voru framkoma, þátttaka, umgengni, færni, 

hugarkort nemenda og viðhorf til Tónsmiðjunnar. Dæmi um lokamatsblöð í 

Tónsmiðju má finna í viðauka I aftar í ritgerðinni.  

 

5.2 Greining og úrvinnsla gagna 
Í upphafi hafði ég ekki sérstaka aðferð í huga við greiningu á gögnum mínum heldur 

lagði ég af stað með fræði og fyrri reynslu að leiðarljósi og sá hvað verða vildi. Við 

nánari skoðun á dagbókum og eftir hlustun á upptökur úr kennslustundum ákvað ég 

að endurskrifa dagbækurnar mínar. Samhliða því hlustaði ég á upptökurnar og skráði 

niður þau atriði sem vöktu athygli mína. Að því loknu bar ég saman 

dagbókarfærslurnar og skráningu á hljóðupptökum og skeytti saman í einn texta. 

Textann greindi ég með nokkrum aðferðum. 

Við greiningu á textanum leitaði ég fyrst og fremst eftir ákveðnum þemum eða 

lyklum til að flokka hann niður. Fimm meginlyklar urðu til við lesturinn og notaði ég 

mismunandi liti til að aðgreina þá. Rannsókn mín fól í sér skoðun á skapandi 

vinnubrögðum og ferli með nemendum en um leið þurfti að koma ákveðinni þekkingu 

til skila. Ég merkti inn jákvæðar upplifanir og neikvæðar upplifanir auk þess sem ég 

tók fyrir persónulegar hugleiðingar og athugasemdir um ferlið og kennsluna. 

Litagreiningin var eftirfarandi: 

• Sköpunarferli 

• Þekkingarleg innlögn  

• Jákvæð upplifun 

• Neikvæð upplifun 

• Hugleiðingar 

Nokkur dæmi úr dagbókarfærslum má finna í viðauka II. Annar greiningarlykill sem 

ég bjó mér til hafði það að markmiði  að skoða hvað fór fram í hverri kennslustund og 

áherslur í kennsluaðferðum. Með honum var einnig ætlunin að kanna uppbyggingu 

hverrar kennslustundar í samhengi við kennslulotur og námskeiðið í heild. Þar að auki 

skráði ég heildarupplifun, jákvæða eða neikvæða, á hverri kennslustund fyrir sig. 

Upplifunin var fyrst og fremst mín persónulega upplifun á hvernig til tókst í tímum og 
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hvort mér fyndist ég ná að skila mínu hlutverki á þann hátt sem ég hafði hugsað mér 

fyrir tímann. Greiningarlykilinn má finna í viðauka III. 

Vegna þeirrar kröfu sem gerð hefur verið um að kenna eigi tónfræði eftir 

þekkingaratriðum Aðalnámskrár tónlistarskóla (2005) ákvað ég að gera samanburð á 

einu algengasta tónfræðakennsluefni dagsins í dag, þ.e. Ópus-bókanna (Guðfinna 

Guðlaugsdóttir og Marta E. Sigurðardóttir, 2010), og þeim þekkingaratriðum sem ég 

lagði áherslu á í minni kennslu. Þar sem rannsóknartímabilið miðaðist upphaflega við 

eina önn skólaársins og að heildarlengd námskeiðs míns hafði ekki farið langt umfram 

hálft kennsluár tók ég fyrir fyrri helming bókanna Ópus 1 og Ópus 2 og bar saman við 

kennslu í Tónsmiðju 1 og Tónsmiðju 2. Með þeirri nálgun fékk ég nokkuð skýrari sýn 

á hver áherslumunurinn væri milli Tónsmiðju og hefðbundinna tónfræða. Einnig 

komu fram gagnlegar upplýsingar um hvað ég þyrfti helst að bæta við í 

þekkingaráherslum og laga betur að námskránni. Þennan samanburð má finna aftast í 

Viðauka IV. 

Með fræði í farteskinu og með greiningu á rannsóknarferli mínu vonast ég til þess 

að öðlast betri yfirsýn yfir nálgun mína á kennarastarfinu og þekkingu á sjálfri mér 

sem kennara. Með því að hafa skýra hugmynd um hvernig ég vil hátta minni kennslu 

og hvaða leiðir ég vel í minni nálgun get ég öðlast faglegan styrk og  rökstutt starf 

mitt og hugsjónir.   
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6. FERÐALAG UM SKAPANDI 
TÓNSMIÐJU 

Upphaflegur tímarammi rannsóknarinnar var haustönn 2014, n.t.t. frá 26. september 

til 19. desember. Kennsla í Tónsmiðju fór fram einu sinni í viku í Tónlistarskóla 

Kópavogs. Kennt var á föstudagseftirmiðdegi í 50 mínútur í senn. Kennslustundirnar 

voru tólf talsins auk þess sem gert var ráð fyrir einum tvöföldum foreldratíma á 

laugardegi undir lok annar. Önninni var skipt niður í þrjár fjögurra vikna lotur sem 

höfðu hver sína þekkingarlegu áherslu en allar miðuðu að því að vinna hóptónsmíð 

sem yrði tekin upp í síðasta tíma hverrar lotu. Í fyrstu lotu var áhersla lögð á vinnu 

með hryn (e. rhythm), lengdargildi og reglulegar og óreglulegar takttegundir. Önnur 

lota byggði á tónstigum í C-dúr eða G-dúr. Í þriðju lotu var áfram unnið með tónstiga 

en einnig einfaldan hljómagang og spuna.   

Við lok fyrstu lotu skall á verkfall kennara í Félagi tónlistarskólakennara. Eftir að 

verkfall tónlistarkennara hafði staðið yfir í rúmar fimm vikur tók ég ákvörðun um að 

nauðsynlegt væri að lengja rannsóknartímabilið til að vinna upp þann tíma sem hafði 

glatast á meðan verkfallinu stóð. Úr varð að þriðja kennslulotan færðist fram yfir 

áramót og lengdum við hana í sex vikur. Þriðju lotu lauk með foreldra- og 

fjölskyldutíma þann 14. febrúar 2015.  Athygli skal vakin á því að Tónsmiðjunni var 

ekki lokið á þessum tímapunkti því hún tekur mið af skólaári tónlistarskólans og stóð 

því kennsla fram á sumar. 

Um tvo tónsmiðjuhópa var að ræða. Annar tónsmiðjuhópurinn var á sínu öðru ári í 

hljóðfæranámi að loknum forskóla, Tónsmiðja 2, og hinn hópurinn var á fyrsta ári, 

Tónsmiðja 1. Aldur nemenda var því á bilinu 8-11 ára. Bæði ég og Ingvi Rafn, 

áðurnefndur samkennari, höfðum kennt um það bil helmingi nemendahópsins áður, 

ýmist í forskóla eða í Tónsmiðju skólaárið 2013-2014. Fjöldi nemenda í Tónsmiðju 1 

var fjórtán og nemendur í Tónsmiðju 2 voru sautján. Hljóðfæraskipan beggja hópa var 

fjölbreytt. Í hópunum mátti finna strengjaleikara, málmblásturs- og tréblástursleikara, 

píanóleikara og gítarleikara. Í fyrstu lotunni var lögð áhersla á að vinna með eigin 

líkama svo hljóðfæri voru óþörf. Strax í annarri lotu voru nemendur hvattir til að 

mæta með sín eigin hljóðfæri í tónsmiðjutíma. Þeir sem kusu að koma ekki með 
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hljóðfæri í kennslustundir fengu aðgang að skólahljóðfærum sem tónlistarskólinn átti, 

s.s. trommum og tréspilum.  

Aðbúnaður fyrir Tónsmiðju í Tónlistarskóla Kópavogs var ágætur. Hún fékk til 

umráða stærstu kennslustofu skólans og var skólahljóðfærakostur þó nokkur. Við 

fundum þó fljótt að í tónsmíðavinnu með sautján börnum og tveimur kennurum 

virðist stofan ansi lítil. Í hverjum tíma var öllum borðum og stólum ýtt upp að vegg til 

að skapa sem mest gólfpláss og lögðum við áherslu á að hópurinn gæti setið og staðið 

í hring með góðu móti. Nóg pláss átti að vera fyrir hreyfingu og uppstillingu 

hljómsveitar.   

Í upphafi var öllum foreldrum gerð grein fyrir verkefninu og rannsókninni og fékk 

ég leyfi þeirra til þess að nýta hljóðupptökur úr öllum kennslustundum sem fram fóru 

á tímabilinu.  

Ég sjálf, samkennari minn, og viðbrögð nemenda okkar voru helstu matsaðilar á 

árangur kennslunnar. Tónsmiðjan og verkefni hennar voru gerð í tilraunastarfsemi og 

byggðum við kennsluaðferðir okkar ekki á neinu sérstöku og fyrirframgefnu 

kennslulíkani. Hugmyndir um kennsluaðferðir byggðu aðallega á eigin reynslu og 

hugmyndum. Við Ingvi Rafn vorum sjálf að stíga okkar fyrstu skref sem kennarar og 

gerðum það með hugmyndaauðgi og hjartað að vopni.  

Ég lít á þessa litlu starfendarannsókn sem ferðalag sem hófst fyrir stuttu en er 

hvergi nærri lokið. Í þessum kafla mun ég bjóða lesendum að fylgjast með ferðalaginu 

þar sem farið verður yfir rannsóknartímabilið í heild sinni. Helst verða skoðuð 

hæfniviðmið og upphafleg markmið hverrar lotu, sköpunarferlin sem fram fóru í 

hverri lotu og hugleiðingar er varða hlutverk mitt innan hverrar lotu fyrir sig. 

 

6.1 Hrynur og kroppaklapp 
Fyrsta lota Tónsmiðjunnar snéri að hryn og kroppaklappi. Í lok hennar áttu nemendur 

að þekkja ýmis lengdargildi eins og fjórðapartsnótur, áttundapartsnótur, 

sextándapartsnótur og hálfnótur og geta beitt þeim í tónsmíðavinnu með eigin líkama. 

Báðir hóparnir kynntust taktvísunum 3/4 og 4/4. Að auki unnu eldri nemendur með 

oddatakttegundir og byggði hóptónsmíð þeirra á þeim og óreglulegum takttegundum. 

Hóptónsmíð fyrstu lotu snérist um að búa til verk í rondó-formi þar sem 

hópavinnubrögðum var beitt. Nemendur áttu að skrá hjá sér verkin og flytja þau fyrir 
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samnemendur. Markmiðið var að nemendur lærðu ákveðin hrynmynstur sem lögð 

voru inn af kennurum og myndu nýta það sem grunn eða kveikju í verkinu. Eftir að 

heildarmynd hafði verið náð á verkinu var gerð tilraun til þess að æfa það upp til 

flutnings og upptöku. Athygli skal vakin á því að allar kveikjur og innlagnir sem 

komu frá mér eða Ingva Rafni voru í formi kroppaklapps eða greiningu nemenda á 

því sem við settum fram.  

 

6.1.1 Sköpunarferli I 

Fyrsti tíminn var nýttur í að hrista hópinn saman, kynna komandi námskeið og leggja 

inn hugmyndir og kveikjur. Hin eiginlega tónsmíðavinna fór þannig ekki af stað fyrr 

en í öðrum tíma. Við kynntum þó hugmyndina að verkinu strax í upphafi.  

Annar tími fór annars vegar í örlitla innlögn og kveikjur og hins vegar í hópavinnu 

þar sem hver hópur samdi lítið hrynverk og skráði það. Það gekk misvel að koma 

vinnunni af stað í hópunum og mátti þar eflaust kenna um að nemendur þekktust ekki 

mjög vel. Þeim fannst sérstakt og krefjandi að þurfa að slá og klappa vítt og breitt á 

líkama sinn. Í lok tímans sýndu nemendur hugmyndir sínar. Margar skemmtilegar 

hugmyndir komu fram en það vakti athygli mína að nokkrir hópanna höfðu fljótlega í 

ferlinu leitast við að búa til texta á hryninn. Allir skráðu verkin hjá sér og gerðum við 

ekki kröfu um hefðbundna nótnaskrift heldur að nemendur notuðu skráninguna sem 

minnistæki til að geta gengið aftur að verkinu í næstu kennslustund. 

Þriðji tími fór í upprifjun en einnig innlögn frá okkur kennurunum þar sem við 

kenndum rytmamynstur í taktvísi 4/4 sem varð grunnur að viðlagi rondósins hjá 

báðum hópum. Það var misjafnt hversu vel sköpunarferlið gekk milli litlu hópanna og 

einnig milli eldri og yngri hóps. Yngri hópurinn var með töluvert einfaldara verkefni 

og náðist meiri heildarmynd á verkið í þessum tíma en við gerðum kröfu á að verkið 

yrði nánast fullklárað í tímanum. Bæði verkin voru mótuð þennan dag og bjuggu 

nemendur til merki til þess að skrá niður og ákveða uppröðun kaflanna.  

Fjórði tími fór í æfingar, endurskoðun og upptökur. Tónverk eldri hópsins var 

mjög flókið og átti hópurinn frekar langt í land með að æfa það upp og ná nægu flæði 

til flutnings. Þrátt fyrir það var ráðist í upptökur á lokaverki.  

Í fyrsta tíma að verkfalli loknu létum við nemendur hlusta á upptöku af verkunum 

sínum og báðum þau um að meta hvað þeim fannst. Börnin voru ekkert sérstaklega 
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ánægð með tónverkin sín og helmingnum fannst hann ekki eiga tilkall til verksins þar 

sem hann var ekki á staðnum í upptökunum. Jafnframt leitaðist ég við að fá börnin til 

að segja frá þeim lærdómi sem þeim fannst þau draga af ferlinu og skerptum við á 

þeim þekkingaratriðum sem fjallað hafði verið um í lotunni.  

 

6.1.2 Mitt hlutverk og hugleiðingar I 

Fyrsta lotan í Tónsmiðju var ekki sú auðveldasta. Við Ingvi Rafn þurftum tíma til þess 

að stilla okkur saman og það tók einnig nokkurn tíma að kynnast hópnum og læra að 

lesa í aðstæður. Ástæðan fyrir því að við höfðum valið að nálgast hrynvinnu með 

kroppaklappi var að við töldum þekkinguna, lengdargildi og hrynæfingar, eiga meiri 

möguleika á að festast í hugum nemenda með því að nýta líkamsminni þeirra. 

Í upphafi námskeiðsins voru nemendur spenntir og forvitnir og flestir tilbúnir í að 

takast á við komandi verkefni. Við fundum þó fljótt að báðir hóparnir voru fullir af 

sterkum einstaklingum sem jafnframt þyrftu á nokkuð skýrum ramma að halda til þess 

að kennslan og tímarnir yrðu sem árangursríkastir.  

Eftir annan tíma sáum við Ingvi fram á að ef ætlunin var að klára verkið á tilsettum 

tíma þyrftum við að stíga inn í og leggja okkar af mörkum til tónsmíðarinnar. Við 

lögðum inn einföld rytmamynstur sem voru svo notuð til þess að líma tónsmíðar 

nemendanna saman. Viðfangsefni eldri hópsins var jafnvel aðeins of flókið en það 

hefði þurft lengri æfingatíma til þess að ná upp nægu flæði í verkinu til flutnings. Á 

heildina litið voru flestir nemendurnir mjög áhugasamir um verkefnið sem slíkt en ég 

fann þó fljótt að úthaldið með kroppaklapp var ekki eins og ég hafði búist við. Sum 

börnin kvörtuðu yfir því að þurfa alltaf að vera að slá sig og náðu ekki upplifuninni 

um líkamann sem eigið hljóðfæri. 

Í ferlinu stóð ég sjálfa mig að því vera helst til ráðrík hvað varðaði sköpunarverk 

nemenda minna. Í hugsunarleysi, þegar nokkrir nemendur voru í hópavinnu, steig ég 

inn og leiðrétti örsnöggt þar sem mér mér fannst hópurinn ekki vera að fara eftir 

fyrirmælum. Nánast um leið og ég hafði sleppt orðinu áttaði ég mig á þessu 

vanhugsaða inngripi en gat samt ekki bakkað með ábendingar mínar. Eftir á að hyggja 

var ég mjög ósátt því með þessu greip ég fram fyrir hendurnar á tónsmiðunum 

sjálfum. Ég hefði þess í stað átt að hlusta betur á það sem nemendurnir höfðu gert og 
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ganga alla leið í að láta þá greina það rytmamynstur sem þeir höfðu búið til á þessari 

stundu.  

 Sjálf var ég ekki nógu sátt með útkomu tónverkanna. Ég er hrædd um að 

upphaflegar væntingar mínar til verkefnisins hafi verið of háar og ég hafi kannski 

verið með einhverja fyrirframgefna mynd af útkomunni sem gerði mig ekki dómbæra 

á það sem börnin bjuggu til sjálf. Það spilaði einnig inn í að það var vetrarfrí í 

grunnskólum Kópavogs daginn sem síðasti tími lotunnar fór fram og því var mæting 

nokkuð dræm þegar upptökurnar fóru fram. 

 Í fyrsta tíma eftir verkfall hlustuðum við á upptökurnar með nemendunum og 

fórum yfir það sem við höfðum gert. Nemendurnir voru ekkert sérstaklega hrifnir 

enda vorum við öll sammála um að það hefði ekki náðst nægileg heildarmynd á 

verkinu sem slíku. Hugsanlegt er að ef við hefðum notast frekar við 

myndbandsupptöku heldur en hljóðupptöku hefði kroppaklappið og kóreógrafían sem 

því fylgir getað skilað sér mun betur. Ég brenndi mig einnig á því í sköpunarferlinu að 

vera miklu spenntari fyrir lokaútkomunni heldur en nemendur mínir. Innri áhugahvöt 

þeirra náði ekki að virkjast sem skyldi og varð það eitt af verkefnum okkar í næstu 

lotu á eftir að ná nemendum betur á okkar band. Við fundum líka að tíminn, þ.e. fjórar 

kennslustundir, var ansi knappur til þess að ná góðri heildarmynd.  

Eftir á að hyggja tel ég þó að það sé hollt fyrir bæði kennara og nemendur að fara í 

gegnum skapandi ferli án þess að útkoman verði fullkláruð. Ef við hugsum um 

sköpun sem einn af grunnþáttum menntunar þá ætti áherslan að vera á ferlið en ekki 

útkomuna. Þrátt fyrir óánægju mína með lokaútkomu urðu þó til nokkur hrynverk eftir 

nemendur Tónsmiðju sem hafa lifað vel í gegnum síðustu mánuði. Enn í dag eru 

þessir nemendur að vísa í fyrsta kroppaklappsverkið sem þeir sömdu. Til þess að ná 

lengra með verkið hefði ég þurft að vera skýrari og vissari með hvaða leið ég ætlaði 

að fara í gegnum ferlið. Samt sem áður finnst mér mikilvægt að vera ekki með of 

fastmótaðar hugmyndir í upphafi um sköpunarferlið sjálft og þar brenndi ég mig og 

var í mótsögn við sjálfa mig. Kennari sem tekur þátt í sköpun með nemendum þarf að 

vera viðbúinn því að beygja út af leiðinni. Eftir síðasta tíma í fyrstu lotu skall á 

verkfall tónlistarkennara og myndaði nokkuð stóra gjá í rannsóknarferli mitt.  

 



 

 

 

 

51 

6.2 Verkfall 
Verkfall tónlistarkennara í Félagi Tónlistarkennara hófst 22. október 2014 og stóð í 

fimm vikur. Verkföll eru aldrei af hinu góða og langur tími sem þessi hefur mikil 

áhrif á samfellu og jafnvægi skólastarfsins. Mín upplifun var sú að ég væri varla 

komin af stað í vinnu eftir fæðingarorlof þegar verkfallið hófst. Við náðum þó 

blessunarlega að ljúka fyrstu lotu Tónsmiðjunnar áður en það hófst. Eins og áður kom 

fram tók ég þá ákvörðun að lengja rannsóknartímabilið þegar ljóst var að verkfallið 

myndi standa lengi yfir. Við kenndum aðra lotu fram að jólafríi og þriðju lotu eftir 

jólafrí en tókum einnig þá ákvörðun að lengja þá lotu til að hafa meira rými fyrir 

sköpunarferlið. 

 Nemendur komu mjög misjafnlega stemmdir til baka eftir verkfall. Þeir voru 

rótlausir, áhuginn hafði dvínað og hópurinn þurfti að kynnast upp á nýtt. Við Ingvi 

Rafn komum heldur ekki vel undan verkfallinu og fannst mér sjálfri þetta tímabil hafa 

dregið úr mér mikinn mátt. Ég upplifði miklar efasemdir um eigið ágæti, um 

kennsluna og verkefnið sem slíkt. Af hverju vildi ég breyta kennsluháttum? Síðast en 

ekki síst voru það efasemdir um val á starfsvettvangi sem létu á sér kræla. Var það 

virkilega þess virði að vinna svo orkufrekt og krefjandi starf sem gæfi ekki af sér 

mannsæmandi kjör né viðurkenningu á eigin menntun. Það þýddi þó ekkert að gefast 

upp heldur halda ótrauð áfram og takast á við það sem koma skyldi.  

 

6.3 Tónstigar, Jólakötturinn og Grýla 
Útgangspunktur annarrar lotu voru tónstigar, C-dúr fyrir yngri hópinn og G-dúr fyrir 

eldri hópinn. Ég hafði ákveðið að nálgast tónstigana út frá söng en fékk 

skyndihugdettu í fyrsta tímanum um að notast við solfa-hreyfingar um leið. Því 

tileinkuðu nemendur sér að syngja tónstiga ásamt því að nota solfa-hreyfingar um 

leið. Í lok annarrar lotu áttu nemendur að þekkja tónstigana og geta skrifað þá í G-

lykli. Þá skyldu þau geta greint eftir eigin höfði nóturnar í tónstiganum og hafa tök á 

að setja á þær eigin heiti er vörðuðu hlutverk þeirra innan tónstigans. F-lykill var til 

umræðu hjá eldri hópnum en að auki áttu nemendur að geta greint með hlustun 

tónbila, hreina ferund, hreina fimmund, stóra sjöund og hreina áttund og útskýrt það 

með eigin orðum. Fræðaheiti tónbilanna voru ekki til umræðu á þessum tímapunkti.  
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Tónsmíðakveikjan í þetta skiptið voru kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum, 

Grýlukvæði fyrir eldri hópinn og Jólakötturinn fyrir yngri hópinn. Tónsmíðin skyldi 

unnin með hópavinnubrögðum sem voru svipuð og í fyrstu lotunni. Nemendur áttu að 

geta gert sér grein fyrir uppbyggingu lagasmíða og geta tekið sameiginlega ákvörðun 

um hvernig uppbyggingu jólaverksins skyldi háttað.  

 

6.3.1 Sköpunarferli II 

Fyrsta verkefni annarrar lotu var að nemendur myndu öðlast vald á tónstigum, annars 

vegar C-dúr og hins vegar G-dúr. Það gerðum við með því að syngja tónstigana upp 

og niður, í alls kyns keðjum og hópum og notuðum solfa-hreyfingar því til aðstoðar. 

Hugmyndin að hóptónsmíð þessarar lotu var að nýta tónstigann og nóturnar innan 

hans í að búa til verk sem byggði á Grýlukvæði og Jólakettinum. Yngri hópurinn vann 

með C-dúr en sá eldri með G-dúr. Það var lengri leið fyrir okkur að komast að G-

dúrnum því samkvæmt hefðum er C-dúr kenndur fyrstur og því næst G-dúr. Við 

byrjuðum því að syngja C-dúr og greina hann áður en við færðum grunntóninn á 

nótuna G. Nemendur skoðuðu tónstigana bæði út frá söng og með því að skrifa þá 

niður. Hópurinn bjó til sín eigin nöfn á nóturnar innan tónstigans og leituðumst við 

eftir því að nemendur myndu greina uppbyggingu dúr-tónstiga. Þeir veltu einnig fyrir 

sér hugtakinu „tónstigi“ og hvaða þýðingu það hefði. Til að nefna dæmi um 

greiningarvinnu má taka fyrir dæmi úr Tónsmiðju 2 þegar farið var úr C-dúr í G-dúr. 

Nemendur höfðu sett sitt eigið nafn á C-dúr og kallaðist hann Cheerios-heimili. G-dúr 

skyldi heita Gúrku-heimili. Verkefnið var falið í tónheyrn þar sem nemendur hlustuðu 

á C-dúr og síðan mixólýdískan tónstiga frá G. Þeir áttu að finna út hverju þyrfti að 

breyta til þess að tónstiginn myndi hljóma eins og hefðbundinn dúr-tónstigi. Að 

lokum fundu börnin út að það þyrfti að hækka nótuna f í fís og til þess notuðu þau 

kross. Krossinn kölluðu þeir hash-tag sem vísar í # merki sem notað er á 

samfélagsmiðlum dagsins í dag. 

Aðalkveikjan að jólatónsmíðinni var eins og áður sagði Grýlukvæði og 

Jólakötturinn eftir Jóhannes úr Kötlum. Upphaflega var áætlað að nota svipaða 

tónsmíðaaðferð og hafði verið notuð í fyrstu lotu en þegar á reyndi hentaði aðferðin 

ekki eldri hópnum en gekk betur í þeim yngri. Nemendur fengu texta úr kvæðunum í 

sínar hendur, var skipt upp í hópa og áttu að byrja á því að semja og ákvarða 
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hrynuppbyggingu textans. Við áttuðum okkur fljótlega á því að kvæðin voru allt of 

löng (alls 16 erindi hvert kvæði) og strax í öðrum tíma einbeittum við okkur einungis 

að fyrstu erindum beggja kvæðanna. Úr varð að yngri nemendurnir sömdu 

mismunandi lög við fjögur fyrstu erindi Jólakattarins og eldri hópurinn bjó til eins 

konar tóngjörning við fyrri hluta Grýlukvæðis byggðan á þrástefjum og stemningu 

kvæðisins.  

Grunnurinn að fyrsta erindinu úr Jólakettinum var lag sem tveir píanónemendur 

kunnu að spila sem byggðist á grunnhljómi og forhljómi í C-dúr. Þeir sniðu taktinn að 

tónsmíðinni og hjálpuðust að við að kenna samnemendum sínum. Samvinnunám var í 

hávegum haft þar sem bæði nemendur og kennarar hjálpuðust að við að finna út 

hvernig ætti að spila stefin og hvaða aðferðum best væri að beita. Allir lögðu sitt að 

mörkum við gerð fyrsta erindisins en síðar nýttum við hópavinnubrögð þar sem hver 

hópur bjó til eigið lag við næstu þrjú erindi. Hver hópur kynnti hugmyndir sínar og 

leitaðist við að kenna þeim sem höfðu hlustað á svo að allir gætu tekið þátt í öllu. Í 

annarri kennslustund lotunnar gekk svo vel að við höfðum tíma fyrir samspil og spuna 

á hljóðfæri. Nemendur voru flestir með eigin hljóðfæri og við áttum  frábært samspil 

með báðum hópunum innan þeirrar tóntegundar sem við vorum að vinna með. 

Grunnhljómur og forhljómur var meginstoð spunans en hver nemandi byggði ofan á 

hljómana með sínu litla þrástefi. 

Erfiði hjalli sköpunarferlisins var í þriðju kennslustund þegar mikil ringulreið 

myndaðist í hópavinnu þegar vinna átti áfram með hugmyndir úr síðasta tíma. Börnin 

voru augljóslega ekki viss með sitt hlutverk og komust seint af stað með vinnuna. 

Kennslustofan var ekki stór og þegar allir komu saman með sín hljóðfæri gat orðið 

ansi mikill hávaði þegar allir unnu í sínu á sama tíma. Í lok tímans hlustuðum við á 

þær hugmyndir sem höfðu orðið til í hópunum. Það kom skemmtilega á óvart hversu 

skemmtilegar og ólíkar hugmyndir höfðu orðið til í hópunum þrátt fyrir allt ónæðið.  

Fjórði og síðasti tími annarrar lotu gekk með eindæmum vel. Við létum nemendur 

hlusta á upptöku af hugmyndunum sem höfðu orðið til í tímanum á undan og lögðu 

þau mat sitt á hvað skyldi nota áfram og hverju skyldi sleppt. Við gerðum þá kröfu að 

lokaafurð yrði til í tímanum því við værum jú öll á leið í jólafrí. Í báðum hópum tóku 

nemendur þá ákvörðun að vera allir saman í einum hóp og unnum við í sameiningu að 

lokaverkinu. Yngri hópurinn hélt áfram þaðan sem frá var horfið en mér fannst við 
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þurfa að leiða þau ansi vel af stað. Eldri hópurinn snéri alveg við sínu blaði og ákvað 

að henda öllum hugmyndunum og byrja upp á nýtt. Börnin tóku þá ákvörðun að gera 

tóngjörning við Grýlukvæði í stað þess að notast við litlu lögin sem þau höfðu samið í 

tímanum á undan. Undir þó nokkurri tímapressu varð til afskaplega fallegur 

gjörningur þar sem nemendur nýttu hljóðfærin sín í að búa til þrástef og önnur 

stemningshljóð. Við frekari hlustun kom í ljós að þónokkrir nemendur nýttu sér spuna 

í miklum mæli. Flæðið varð algjört og lifðu nemendur sig vel inn í kvæðið og voru 

með skýrar skoðanir á andrúmsloftinu sem átti að vera í verkinu.  

Nemendur beggja hópa voru virkilega ánægð með sín verk og sýnir það sig 

aðallega í því að þau báðu reglulega um að fá að hlusta á það í tímum. Þó voru ekki 

allir nemendur staddir í tímanum þennan dag og greindi ég að þeim fannst þau ekki 

eiga mikið tilkall til tónsmíðarinnar. 

 

6.3.2 Mitt hlutverk og hugleiðingar II 

Í upphafi lotunnar fannst mér sjálfri við aftur stödd á byrjunarreit en bæði við 

kennararnir og börnin okkar komu ansi ryðguð til baka úr verkfallinu. Við þurftum í 

rauninni að kynnast upp á nýtt og hrista okkur vel saman áður en nýtt tónsmíðaferli 

var sett í gang.  

Fyrsta verkefni okkar Ingva Rafns var að kynna tónstigana fyrir nemendum. Eins 

og áður hefur komið fram tók ég skyndiákvörðun í fyrsta tíma um að nýta mér solfa-

handahreyfingar um leið og ég kenndi nemendum að syngja tónstiga. Solfa-kerfið 

kemur úr tónlistarkennsluaðferð sem kennd er við ungverska tónlistarkennarann 

Kodály og nýtast hreyfingarnar sem hjálpartæki við að syngja laglínur. Solfa-

hreyfingar eru nýttar af tónlistarkennurum sem aðhyllast mismunandi kennslunálganir 

og eru Orff-kennarar þar ekki undanskildir (Goodkin, 2013). Ég nota færanlegt Do 

sem þýðir að grunntónn hverrar tóntegundar heitir alltaf Do og hefur alltaf sama 

handamerkið. Helsta ástæða þess að ég nýtti mér solfa-hreyfingarnar var að ég vildi 

að nemendur myndu læra tónstigana á fjölbreyttan máta og nota til þess bæði 

hreyfingu, rödd og sjón. Það gladdi mig mikið hversu viljugir nemendur voru til þess 

að syngja. Við sungum tónstiga upp, niður, í keðju og kynntum tónbil með söng. Það 

var styrkur fyrir okkur að vera tveir kennarar saman því við gátum leitt hvort sinn 

hópinn í keðjusöng og röddum.  
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Sú aðferð að fá nemendur til þess að greina tónstigana og setja sín eigin heiti á 

nóturnar reyndist vel og setti tónstigana í líflegan búning. Einnig þegar nemendur 

bættu svokölluðu hash-tag-i á f og breyttu í fís mættum við þeim út frá þeirra 

raunveruleika og tungumáli. Eftir á að hyggja velti ég þó fyrir mér hvort það að setja 

mörg hugtök á eitt fyrirbæri hafi kannski verið ruglandi fyrir einhverja nemendur. 

Hugsun okkar var að nemendur myndu öðlast meiri tilfinningu fyrir uppbyggingu dúr-

tónstiga með þessari aðferð.  

Á heildina litið vorum við nokkuð ánægð með sköpunarferlið sem átti sér stað í 

þessari lotu. Það tók þó sínar dýfur eins og góðum ferlum sæmir og upplifði ég mikið 

óöryggi á tímabili þar sem mér fannst börnin óviss um hlutverk sitt og kenndi sjálfri 

mér um að hafa ekki verið nógu skýr í fyrirmælum. Þrátt fyrir það upplifði ég einnig 

nokkur falleg augnablik þar sem samvinnunám var í hávegum haft og nemendur 

hjálpuðust að við að finna út úr hvernig ætti að spila og hvaða aðferðum væri best að 

beita við það. Við Ingvi Rafn erum ekki sérfræðingar á öll þau hljóðfæri sem 

nemendurnir spila á en reyndum að gera okkar besta með að leiðbeina þeim sem 

höfðu t.d. ekki lært ákveðna nótu áður sem þau vildu nota í verkið. Þessum aðferðum 

okkar má líkja við reynslunám að hætti Dewey (2000b). Sköpunin og það að vilja eða 

þurfa að nota ákveðna nótu verður hvati að lærdómi í stað þess að læra nótur í 

einhverri ákveðinni fyrirframgefinni röð. 

Mér fannst ferlið að nokkru leyti drifið áfram af tímaleysi og minni eigin kröfu á 

að lokaafurð yrði að vera tilbúin fyrir jólafrí. Við hlustun á upptökur greini ég mikla 

elju í sjálfri mér. Ég á það til að verða ráðrík og stjórna of mikið framgangi verksins. 

Það heyrist hvað best á lokaupptöku yngri hópsins þar sem ég syng manna hæst og er 

sífellt að hvetja nemendur til að taka betur undir. Þarna gleymdi ég mér alveg í hita 

leiksins og finnst ég í raun hafa skemmt meira fyrir nemendum heldur en hitt. Það er 

þó ákveðin huggun í því að nemendur voru mjög ánægðir með verkin sín og biðja 

mjög reglulega um að fá að hlusta á það í kennslustundum. Eins vitna ég í nemanda 

minn sem sagði undir lok síðasta tíma lotunnar: „Getum við gert þetta einu sinni enn, 

þetta var svo gaman.“ Sátt og sæl með árangur annarrar lotu fórum við í jólafrí.  
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6.4 Bulllag, hljómagangur og spuni 
Þriðja lota hófst í upphafi árs 2015 og var það lengsta lotan í rannsóknarferlinu. Lotan 

spannaði alls sex kennslustundir auk eins laugardagstíma þar sem við hittumst með 

nemendum og foreldrum. Eftir ígrundun á fyrstu tveimur lotunum ákváðum við að 

betra væri að gefa lengri tíma í sköpunarferlið auk þess sem tímasetningin hentaði vel 

gagnvart skóladagatalinu þar sem vetrarfrí skólans var áætlað við lok foreldratímans.  

Hæfniviðmið þriðju lotu voru að nemendur Tónsmiðju 1 áttu að geta sungið ásamt 

solfa-hreyfingum C-dúr og skrifað tónstigann í G-lykli. Nemendur Tónsmiðju 2 áttu 

að geta sungið ásamt solfa-hreyfingum, spilað á hljóðfæri og skrifað G-dúr í G-lykli 

og F-lykli. Þannig var unnið áfram með þá tónstiga sem nemendur höfðu unnið með í 

annari lotu. Nemendur unnu einnig áfram með tónbil og áttu að geta greint með 

hlustun hreina ferund, hreina fimmund, stóra sexund og hreina áttund og sett á þau 

eigin nöfn sem byggðust á fyrri greiningu þeirra á tónstigunum. Nemendum var 

kenndur einfaldur hljómagangur (I.sæti – V. sæti – VI. sæti – IV. sæti) sem þau lærðu 

fyrst með söng og spiluðu svo á hljóðfæri. Spuni var eitt af stóru atriðum þriðju lotu 

og lögðum við áherslu á að allir nemendur myndu tileinka sér spuna yfir umræddan 

hljómagang.  

Sameiginleg tónsmíð þriðju lotu byggðist á hljómaganginum og innihélt  

frumsaminn bulltexta sem unninn var með hópavinnu og púslaðferð (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2009). 

 

6.4.1 Sköpunarferli III 

Kveikjan að tónsmíð þriðju lotu var svokallað „Fjórhljóma lag“ (e. Four Chord 

Song). Lagið er samansafn margra vinsælla popplaga sem eiga það öll sameiginlegt að 

vera byggð á áðurnefndum hljómagangi, I-V-VI-IV (Axis of Awesome, 2011). Lagið 

var sett fram sem leikur þar sem hver og einn nemandi átti að rétta upp hönd ef þeir 

þekktu lagið. Tónsmíðin átti að verða tvíþætt. Annars vegar bulllag frumsamið af 

nemendum við hljómaganginn og hins vegar spuni þar sem hver og einn fengi að láta 

ljós sitt skína við undirleik samnemenda sinna og kennara.  

Fyrstu þrjár kennslustundirnar fóru í innlagnir og tilraunir með spuna. Til að kenna 

börnunum hljómaganginn notaðist ég fyrst og fremst við söng á nótnanöfnum og 

solfa-hreyfingar. Einnig gerði ég tilraunir með að fá börnin til að nota rödd í spuna 
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yfir hljómaganginn. Þegar ég hafði gengið úr skugga um að allir nemendur höfðu 

tileinkað sér að syngja hljómaganginn færðum við hann yfir á hljóðfæri. Eldri börnin 

áttu mjög auðvelt með að spila hljómaganginn og hófust því strax handa við að spinna 

í kjölfarið. Þau yngri þurftu sum hver að finna nóturnar á sínu hljóðfæri því þau höfðu 

ekki lært þær áður. Við unnum með spunahringi þar sem hver og einn fékk frjálsar 

hendur til að spila hvað sem hann vildi við undirleik hinna. Til að auka hlustun innan 

hópsins skiptum við nemendum í tvo hópa þar sem annar hópur spilaði og spann og 

hinn hlustaði. Sá hópur sem í voru áheyrendur hafði það hlutverk að stjórna skiptingu 

á milli þess hvaða einstaklingur í hljóðfærahópnum hafði hlutverk spunameistara með 

því að hringja bjöllu.  

Í fjórða tíma hófst hin eiginlega tónsmíðavinna þar sem ég beitti svokallaðri 

púslaðferð eða múrsteinaaðferð til að byggja upp verkið. Ég fékk alla nemendur, 

hvern fyrir sig, að búa til bullorð. Við minn undirleik, þar sem ég endurtók 

hljómaganginn í sífellu, ákváðu nemendur hvernig þeir vildu syngja orðið. 

Einstaklingar voru síðar sameinaðir í pör og pör í litla hópa. Hver og einn kenndi 

hinum sína hugmynd og mynduðust lítil sönglög hér og þar um kennslustofuna. Í lok 

tímans sýndu allir afrakstur sinnar vinnu.  

Í fimmta tíma settum við tónsmíðar síðasta tíma til hliðar og einbeittum okkur aftur 

að því að spila hljómaganginn og spinna. Við þrengdum rammann þannig að hver og 

einn fékk að velja sér einungis þrjár nótur til þess að spinna út frá. Það gafst mjög vel 

og fyrir vikið varð spuninn markvissari og ákveðnari hjá öllum nemendum. Einnig 

skiptum við í tvo hópa þannig að annar hópur var áheyrandi og hinn flytjandi. Við 

snérum aftur að bulllaginu í sjötta og næstsíðasta tíma lotunnar. Vegna þess að við 

höfðum tekið tveggja vikna hlé frá ferlinu tók það nokkurn tíma fyrir nemendur að 

rifja upp og átta sig á hlutverki sínu innan hópanna. Eftir nokkuð basl sameinuðum 

við alla nemendur í einn hóp og unnum í sameiningu að því að setja saman öll 

bullorðin í einn texta og ákveða form tónsmíðarinnar. Vinnan gekk einstaklega vel og 

náðum við flæði bæði í vinnu hópsins og flutningi á verkinu.  

Daginn eftir var foreldratími og í honum kenndu nemendur foreldrum sínum lagið 

sem þau höfðu samið og kynntu fyrir þeim spunahringinn. Úr varð að allir, börn og 

fullorðnir, sameinuðust í lokaflutning á verkinu sem einkenndist af mikilli gleði og 

ánægju með unnin störf. 
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6.4.2 Mitt hlutverk og hugleiðingar III 

Líkt og í fyrstu og annarri lotu tók það nokkurn tíma að ná börnunum aftur á okkar 

band eftir langt og gott jólafrí. Það reyndist þrautinni þyngri að halda athygli í 

hópnum og einkenndust fyrstu þrír tímar lotunnar af nokkurri togstreitu milli okkar 

kennaranna og nemendanna. Við áttum þó góða spretti inn á milli og til að mynda var 

mjög virk hlustun þegar við spiluðum lagið sem varð kveikjan að okkar tónsmíð og 

sýndi hversu viljugir nemendur voru að taka þátt í söng og raddspuna án mikils 

undirbúnings. Samvinna þeirra í að finna nótur á hljóðfærum sínum og samspil á 

hljómaganginum var til fyrirmyndar. Það reyndist okkur vel í baráttu okkar við truflun 

innan hópsins og við að fá meiri hlustun í samspili nemenda að skipta hópnum í 

tvennt og hafa annan hóp sem áheyrendur og hinn sem flytjendur. Við það minnkaði 

umfang flutningsins og hinir höfðu það hlutverk að hlusta og stjórna skiptingum. 

Enda töldum við jafn mikilvægt að nemendur kynnu að hlusta á hvert annað eins og 

að taka þátt í flutningi.  

Að þriðja tíma loknum kom samstarfskennari okkar Ingva Rafns að máli við okkur 

vegna nokkurra nemenda sem höfðu óskað eftir því að fá að hætta í Tónsmiðju. Ætlast 

er til þess að nemendur á grunnstigi sæki tíma í tónfræðum og því vildu 

skólastjórnendur forðast það að gefa nemendum kost á að hætta í námskeiðinu á 

miðju skólaári. Flestar orsakanna voru af persónulegum ástæðum nemendanna sjálfra 

en við tókum ábendinguna mjög inn á okkur. Hvort sem ástæðurnar voru persónulegar 

eða snéru að okkur sem kennurum settum við það strax að markmiði að bæta 

andrúmsloftið innan kennslustundanna. Eftir jólafrí hafði orkan í nemendahópnum 

verið erfið og tímarnir krefjandi fyrir alla sem þar voru inni og kannski fannst 

nemendum óvissan á stefnu okkar með tónsmíðaferlið óþæginleg. Við ákváðum því 

að efla samtal innan hópsins og gefa meiri tíma til ígrundunar og ábendinga á 

Tónsmiðjuna sem slíka. Einnig taldi ég mikilvægt að ég myndi taka skýrari afstöðu til 

sköpunarferlisins og leiða hópinn áfram í stað þess að láta þau hanga í óvissu. 

Tímarnir skyldu verða markvissari og skipulagðari. Ég upplifði enn á ný þá 

tímapressu sem fylgdi því að vera að klára kennslulotu. Pressan var enn meiri í þetta 

skiptið því ætlunin var að flytja verkið fyrir og með foreldrum í lok lotunnar.  

Eftir gott samtal í upphafi fjórða tíma varð andrúmsloftið innan hópanna nokkuð 

léttara. Börnin unnu af kappsemi og allir voru með. Ég geng svo langt að lýsa því að 
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við höfum náð flæði í næstsíðasta tíma lotunnar. Foreldratíminn gekk einstaklega vel 

og fundum við mikinn áhuga á námskeiðinu sem slíku. Tímann byggðum við upp 

með svipuðum hætti og hefðbundinn tónsmiðjutíma. Farið var í upphitun og nafnaleik 

með klappi þar sem útkoman varð óreglulegt hrynverk. Verkefnin kröfðust mikillar 

einbeitingar hjá hópnum og áttu sumir foreldranna fullt í fangi með að halda í við 

börnin sín. Eins og áður sagði kenndu nemendur foreldrum sínum bulllagið og 

fengum við þau til þess að taka þátt í spunahring. Ingvi Rafn leiddi spuna með 

bassaleik og ég stjórnaði söngnum. Úr varð um það bil hálftíma samspil þar sem allir 

innan stofunnar tóku virkan þátt í tónlistarflutningnum. Gleðin skein úr hverju andliti 

og vorum við virkilega ánægð með árangurinn. Á heildina litið hafði ferlið verið 

frekar strembið orkulega séð en undir lokin áttuðum við okkur á því að það hafði líka 

verið mjög gefandi og lærdómsríkt. Þessi síðasta kennslustund rannsóknartímabilsins 

skildi eingöngu jákvæðar tilfinningar eftir sig í garð verkefnisins og var það mér mjög 

mikilvæg upplifun til að auka á sjálfstraust mitt á eigin frammistöðu.  

Þegar litið er yfir farinn veg má sjá að við Ingvi Rafn höfum komið víða við í 

nálgun að Tónsmiðjunni og tilraunum okkar í lifandi tónfræðakennslu. Ferlið í heild 

sinni var krefjandi, skemmtilegt, lærdómsríkt og átti sína toppa og dali. Ég þurfti að 

hafa mig alla við að halda sjálfstrausti í gegnum ferlið og mæta óttanum er varðaði 

ágæti mitt og trú á eigin getu sem kennara. Í næsta kafla verður gerð tilraun til að ná 

fram einhvers konar niðurstöðum úr þessu litla ferðalagi okkar. Vonin er sú að ég fái 

skýrari sýn á það hvert skal halda í þeim ferðalögum sem bíða mín um lendur 

tónlistarkennslu og þróunar á eigin starfsháttum. 
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7. NIÐURSTÖÐUR   

Starfendarannsókn þessi er nokkuð fjölþætt og eru niðurstöðurnar eftir því. Þær eru í 

raun þríþættar:  

• Fyrst er leitast við að greina sköpunarferlin sem áttu sér stað á 

rannsóknartímabilinu og skoða þau og hlutverk mitt út frá þrískiptri 

skilgreiningu sköpunar um hugmynd, framkvæmd og gildi.  

• Því næst skoða ég rannsóknartímabilið út frá uppbyggingu þess og innihaldi 

og leitast við að meta og varpa ljósi á gæði námskeiðsins. Ég skoða jákvæðar 

og neikvæðar upplifanir mínar gagnvart ferlinu og kanna hvort þekking hafi 

skilað sér til nemenda. Það geri ég með greiningu á samtalsmati sem átti sér 

stað á tímabilinu og ber annað námsefni í tónfræðum saman við innihald 

Tónsmiðjunnar. Auk þess verður úrvinnsla lokamats áfangans kynnt.  

• Síðast en ekki síst fjalla ég um mitt hlutverk sem tónsmiðjukennara og set fram 

hugmyndir mínar og starfskenningu um ferðalanginn og tónlistarkennarann. 

 

7.1 Sköpunarferli: Hugmynd – framkvæmd – gildi  
Við samanburð á sköpunarferlum lotanna þriggja þykir mér fyrst og fremst koma í 

ljós að tímalengd fyrstu lotanna var of knöpp. Við hefðum þurft lengri tíma til þess að 

byggja upp traust innan hópanna og það má segja að við höfum hent nemendum ansi 

fljótt út í djúpu laugina án nógu góðrar undirstöðu. Einnig hafði það mikil áhrif á 

heildarmynd og vinnu innan tónmiðjunnar að hver lota var slitin í sundur frá annarri, 

annars vegar vegna verkfalls og hins vegar vegna jólafrís. Því upplifðum við í upphafi 

hverrar lotu að við værum stödd á eins konar byrjunarreit hvað varðaði traust hópsins 

til okkar og innan hans. Við settum okkur það að markmiði að klára eina sameiginlega 

tónsmíð með hvorum hópi í lok hverrar lotu. Eftir á að hyggja tel ég að ég hafi látið 

stjórnast af kröfum mínum um lokaafurð. Tók ég því of oft stjórnina þar sem mér 

fannst framgangurinn í ferlinu ekki nógu góður. Í nokkrum tilvikum skipti ég mér 

óþarflega mikið af sköpunarvinnu barnanna og má þar helst nefna atvikið úr fyrstu 

lotu þegar ég „leiðrétti“ það sem nemendur voru að gera. Áhersla mín var því mikil á 
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lokaflutninginn sjálfan og fann ég að það gerði mig óörugga ef ég sá lokaútkomuna 

ekki í sjónmáli. Það gengur í berhögg við þá sýn að sköpunarferlið skipti jafn miklu 

máli og lokaafurðin. Ég fann það einnig á nemendum að þeir tengdu betur við og voru 

mun ánægðari með þau verk sem náðu flæði í flutningi. Það kom í ljós að það skiptir 

máli fyrir nemendur að fá einhverja útkomu og hafa eitthvað haldbært sem styður það 

að nám og skapandi vinna hafi átt sér stað. Spennan magnaðist iðulega í hópnum 

þegar lokaupptökur fóru í gang og vildu börnin gjarnan fá að hlusta strax og oft á 

útkomur sínar svo framarlega sem þær voru þeim að skapi. Almenn ánægja var með 

tónsmíðar beggja hópanna úr annarri og þriðju lotu. Fyrstu verkin hefðu þó þurft 

lengri æfingatíma til að ná betra flæði í flutningi.  

Þrískipt skilgreining á sköpun, hugmynd, framkvæmd og gildi var mér hugleikin 

meðan á verkefninu stóð og því leitaðist ég við að skoða heildarmynd á 

sköpunarferlunum sem áttu sér stað á rannsóknartímabilinu. 

 

7.1.1 Hugmynd 

Hugmyndirnar að tónsmíðum nemenda okkar komu upphaflega frá mér og Ingva 

Rafni. Þær byggðust á þeim þekkingaratriðum sem við leituðumst við að kenna 

nemendum og að nemendur skyldu nota þekkingu sína til tónsköpunar. Við byrjuðum 

iðulega á því að leggja inn grunn að þekkingu og settum fram kveikjur að verkefnum. 

Nemendur voru iðulega sendir af stað í sköpunarvinnu í litlum hópum með þau tæki 

og tól sem við höfðum afhent þeim í farteskinu. Nemendur héngu oft í lausu lofti í 

hugmyndaferli sínu og þurftum við Ingvi Rafn oft að stíga inn í hópana og hjálpa 

hugmyndavinnunni af stað. Það var mjög misjafnt milli nemenda hversu öryggir þeir 

voru í að kasta fram sínum hugmyndum og spilaði samsetning hópanna þar stórt 

hlutverk. Verkefni okkar voru líka mjög misjafnlega opin og upplifði ég að eftir því 

sem fyrirmæli voru opnari urðu nemendur óöruggari. Setningin „gerðu bara eitthvað“ 

sem ég slysaðist nokkrum sinnum til þess að nota sló flesta alveg út af laginu. Slík 

fyrirmæli eru nú komin á bannlista og verða ekki notuð í skapandi vinnu með 

nemendum mínum í framtíðinni. 
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7.1.2 Framkvæmd 

Fyrir mér skarast hugtökin hugmynd, framkvæmd og gildi að einhverju leyti. 

Upplifun mín af vinnu nemenda er sú að í hugmyndavinnu prófa þeir sig áfram með 

framkvæmdina og velja síðan úr hvað skal nota. Ferlið er síður en svo línulegt og fara 

einstaklingar í skapandi vinnu fram og til baka í þessum hugtökum. Þess vegna finnst 

mér almennt erfitt að greina á milli þess hvort um framkvæmd eða hugmynd sé að 

ræða.  

Það var mjög mismunandi á milli nemenda hversu vel þeim gekk að halda sér á 

sköpunarsporinu. Sumir þurftu aðhald en aðrir fóru strax af stað í að þróa nýjar 

hugmyndir. Hugsanlega var það hræðsla við hið óþekkta og óöryggi sem því fylgdi  

að vita ekki almennilega til hvers var ætlast af þeim, sem varð til þess að hægja á 

sumum nemendum. Eins og áður sagði höfðu of opin verkefni bein neikvæð áhrif á 

vinnusemi nemenda. Velta má fyrir sér hvort vinnubrögð af því tagi þurfi jafnvel að 

þjálfa upp hjá nemendum. Það mætti hugsa ramma eins og vinnupalla Bruners 

(Wood, Bruner og Ross, 1976) þar sem nemendur myndu fá mikinn stuðning í 

upphafi en í framhaldinu myndi stuðningurinn minnka og sjálfstæði nemenda aukast.  

Eins fann ég það hjá sjálfri mér að því óvissari sem ég var um stefnu verkanna, þeim 

mun verr fannst mér ganga hjá bæði mér og nemendum. Þetta óöryggi leysti ég 

nokkrum sinnum með stjórnsemi og hafði jafnvel of mikil áhrif á framgang verkanna 

með mínum hugmyndum og skoðunum. Hið óþæginlega stefnulausa tímabil innan 

sköpunarferlisins hentaði okkur og nemendum frekar illa. Ég hefði í upphafi mátt vera 

meðvitaðari um þessa óvissu til að koma í veg fyrir að ég færi öll í tilfinningalega 

flækju sjálf þegar á reyndi. Huggun mín er þó auðvitað sú að „æfingin skapar 

meistarann“ og með meiri reynslu eflist sjálfstraust. Csiksentmihalyi (1996) lýsir 

óvissutímabili skapandi ferlis sem dularfulla tímabilinu (e. the mysterious time). Þá 

skynjar einstaklingur  í skapandi ferli að það er eitthvað sem vantar upp á í 

þekkingarlegum sjóndeildarhring hans en kemur ekki auga á hvað það er. Eyðan sem 

myndast á þessum stað í ferlinu áður en vandamálið verður augljóst getur verið 

þrúgandi tímabil en virðist vera mikilvægur hluti af skapandi ferli. Það er áskorun 

fyrir kennara að hætta sér út á slíkt óvissusvæði því hræðslan um „að missa tökin“ á 

nemendum getur orðið viljanum yfirsterkari. Ég tel að þetta tímabil sé ein helsta 
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hindrun í skapandi kennslu og að margir kennarar treysti sér hreinlega ekki í að vinna 

að sköpun með nemendum sínum.  

Að vinna með spuna, eins og við gerðum í þriðju lotu, gafst einkar vel. Þar voru 

nemendum hvattir til að framkvæma og hugsa alls ekki of mikið. Ekkert væri rangt og 

allt væri rétt. Hljómagangurinn sem unnið var út frá hentaði mjög vel því þar höfðum 

við nálgast nemendur út frá þeirra reynsluheimi, dægurlögunum, og það var magnað 

að fylgjast með sjálfstrausti nemenda vaxa þegar þeir þurftu að stíga einir fram og 

spila á hljóðfærin út frá eigin sannfæringu. Við náðum að kveikja á innri áhugahvöt 

og nemendur gerðu sitt besta. Eins og áður, fannst sumum nemendum þetta 

auðveldara en öðrum. Sumum hentaði algjört frelsi en öðrum leið betur þegar 

ramminn var skýrari eins og t.d. að þurfa að velja einungis þrjár nótur til að spinna 

með. Sumir fóru um víðan völl á meðan aðrir héldu sig eins nálægt hljómaganginum 

og þeir gátu. Spuninn krafðist æfingar og uppbyggilegrar gagnrýni. Ég tel að okkur 

hafi tekist vel til að þessu leyti og náð að mynda traustvekjandi andrúmsloft þar sem 

nemendur þorðu að sýna það sem í þeim bjó. Við lögðum mikla áherslu á að ekkert 

væri rétt og ekkert rangt í spunanum sjálfum en mikilvægast væri að standa með 

sjálfum sér. Spuninn var til þess gerður að prófa sig áfram og finna leiðir innan þess 

ramma sem við höfðum gefið. Samkvæmt Orff nálgun (Frazee, 2006, Goodkin, 2013) 

var leiðin að jákvæðri upplifun nemenda skýr útgangspunktur. Við fundum það í 

nánast allri okkar vinnu að skýr útgangspunktur skipti mjög miklu máli, bæði fyrir 

okkur og nemendur okkar. 

 

7.1.3 Gildi 

Það sem kom fyrst upp í huga mér þegar ég skoðaði sköpunarferlin með hugmynd, 

framkvæmd og gildi að leiðarljósi var að við hefðum ekki gefið nægan tíma fyrir 

ígrundun og mat. Á þetta bæði við um ígrundun á meðan sköpunarferlinu stóð og mat 

og greiningu á lokaafurð. Fókuspunkturinn var alltaf að verkin yrðu kláruð í síðasta 

tíma lotunnar og unnum við alltaf fram á síðustu stundu. Greiningin átti svo að fara 

fram í fyrsta tíma þeirrar lotu sem kæmi á eftir en vegna ósamfellu í námskeiðinu, 

verkfallsins og jólafrísins, gekk það ekki eftir.  

Ég tel að greining, ígrundun og mat hefðu átt að fá meira vægi við gerð 

kennsluáætlunarinnar og innan hverrar kennslustundar. Ég áttaði mig einnig á því við 
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hlustun á upptökur að ég var meðvituð um matið í tímum, spurði kannski gagnlegra 

og opinna spurninga en gaf ekki tíma til þess að fá svör. Ég brenndi mig á því að vera 

of upptekin við að halda athygli hópsins í stað þess að leyfa samræðum um verk okkar 

að komast á flug. Það skýrist væntanlega af hinu áðurnefnda tímaleysi sem mér fannst 

ég vera að keppa við í gegnum allt ferlið.  

Að skoða sköpunarferli út frá þrískiptri skilgreiningu Robinson (2011) um 

hugmynd, framkvæmd og gildi hefur reynst mér mjög gagnlegt og fróðlegt. Það hefur 

hjálpað mér að sjá hvernig ég sem kennari og hópurinn í heild virkar. Ég hef komist 

að því að ég var mjög bundin af lokaútkomunni sem ég hafði jafnvel gert mér of háar 

væntingar um. Jafnframt gleymdi ég mér stundum og varð of ríkjandi í allri 

sköpunarvinnunni og hafði helst til mikil áhrif á útkomu og mótun verkanna. Þau 

áhrif stjórnuðust af fyrirfram gefnum hugmyndum mínum um þá lokaútkomu sem ég 

hafði vænst eftir. Samkvæmt Burnard (2010) togast á í kennurum sem vinna með 

skapandi ferli, annars vegar hugmyndir um lokaútkomuna og hins vegar 

sköpunarferlið sjálft. Sjálf er ég alin upp í tónlistarskólaumhverfi þar sem allt snérist 

um flutning, ýmist á prófi eða tónleikum, og hef komist að því að það er erfitt að 

brjótast út úr því rótgróna viðhorfi. Hafþór Guðjónsson (2012) ræðir það í grein sinni 

um Kennaramenntun og skólastarf í ljósri ólíkra viðhorfa til náms að erfitt getur 

reynst að tileinka sér nýja hugsun í verki þegar komið er út á vettvang kennslunnar. 

Kennarar leitast oftast við að kenna eins og þeim var sjálfum kennt.  

Ég hefði þurft að gefa meira rými fyrir mat og greiningu, og gefa nemendum meira 

vald við þróun tónsmíðanna. Reyndar tel ég að það sérstaklega vandmeðfarið í svo 

stórum hópi nemenda þar sem allir eiga að vinna að sameiginlegu markmiði. 

Niðurstaðan er sú að það er hárfín lína milli þess að veita stuðning og aðhald að 

framgangi sköpunarferlis og að taka það yfir og draga áfram á eigin forsendum. 

 

7.2 Mat á Tónsmiðju 

7.2.1 Uppbygging og innihald kennslustunda 

Um leið og ég byrjaði að vinna kennsluáætlun fyrir Tónsmiðju vildi ég leggja áherslu 

á að allar kennslustundir væru byggðar upp á svipaðan hátt. Upphaf og endir 

kennslustundar skiptu miklu máli. Mér þótti mikilvægt að fá nemendur með mér í lið 
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og byggja upp traust gagnvart þeim. Til að fá orku inn í kennslustofuna lagði ég 

áherslu á góða upphitun og að taka góðan tíma í hana. Ég notaðist við ýmsa 

hermileiki, klappleiki og aðra leiki sem voru til þess fallnir að ná athygli nemenda og 

styrkja hópinn í samvinnu. Við Ingvi Rafn gerðum skýra kröfu um fulla athygli og oft 

fór ansi langur tími í að fanga hana. Við frekari hlustun á hljóðupptökur tók ég eftir 

því að sá tími sem mér fannst vera „heil eilífð“ í kaótík var svo jafnvel bara tvær eða 

þrjár mínútur. Þegar mér fannst hópurinn tilbúinn og hafa lokið upphitun leiddi ég 

kennsluna eins áreynslulaust og ég gat yfir í innlögn eða upprifjun á 

þekkingaratriðum. Því næst hleyptum við tímanum oftast upp í sjálfstæða vinnu 

nemenda en reyndum að ljúka tímanum með því að ná börnunum saman og ræða 

næstu skref. 

 Í yngri hópnum notaðist ég mikið við halló-söngva og kveðju-söngva. Það 

hentaði þessum aldurshópi og nemendasamsetningu mjög vel. Söngvunum fylgdu 

kroppaklapp, hreyfing eða jafnvel dans. Mér fannst eldri hópurinn vera orðinn of stór 

fyrir þess háttar innlögn en nýtti þess í stað leiki, eins og að senda klapp og suss 

sinnhvorn hringinn eða jafnvel öndunaræfingar, ef mikil ókyrrð var til staðar. 

Upphitunin gat tekið mislangan tíma eftir því hversu vel stemmdur hópurinn var og 

hversu vel gekk að ná samvinnu í gang. Það komu stundir þar sem mér fannst athyglin 

engan veginn ná inn í tímann og tel ég líklegt að utanaðkomandi áreiti eins og t.d. 

snjallsímar, svengd nemenda eða hreinlega stemmning þeirra gagnvart vinnunni sem 

ég ætlaði þeim hafi haft töluverð áhrif.  

Þá var kennslustofan of lítil þegar allur hópurinn var á svæðinu með hljóðfæri sín 

meðferðis. Mikill hávaði myndaðist oft á tíðum og börnin fengu ekki næði til að þróa 

sínar hugmyndir. Eins fannst mér framvinda í tónsköpunarvinnu verða fyrir 

neikvæðum áhrifum af misgóðri mætingu nemenda í tímana. Þar spilaði tímasetning 

kennslustundanna á föstudagseftirmiðdegi stóran þátt þar sem snemmbúin helgarfrí 

eða aðrar ástæður komu upp á. Nokkuð var um veikindi hjá nemendum og oftar en 

ekki kom fyrir að einhverjir nemendur voru farnir í snemmbúið helgarfrí. Ég tók eftir 

því að nemendum fannst óþægilegt að koma í tíma eftir að hafa misst úr og það tók 

svolítinn tíma fyrir þá að átta sig á því hverju þeir hefðu misst af og hvar hópurinn var 

staddur.  
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Tímunum lauk ég gjarnan með rólegum spuna þar sem nemendur lögðust á gólfið 

og hlustuðu á okkur kennarana spila. Það kom þó einnig fyrir að við gleymdum okkur 

í vinnusemi og fórum fram yfir tímann svo ekki var tími til þess að ljúka tímanum á 

formlegan hátt. Það var oftar en ekki dæmi um góða kennslustund þegar við og 

nemendur okkar gleymdum okkur í spuna eða öðru samspili. Bestu hrósin sem við 

fengum gagnvart verkefninu var þegar nemendur báðu um að fá að gera eitthvað aftur 

þrátt fyrir að kennslustundin væri búin „því það væri bara svo skemmtilegt“. 

Með greiningarlyklinum í viðauka II er leitast við að greina hvað fór fram í hverri 

kennslustund. Lykillinn gefur ágætis mynd af því hver nálgun okkar á efni 

Tónsmiðjunnar var. Söngur, hreyfing og leikir spila stóran þátt í öllu tímabilinu. 

Einnig kemur í ljós að við náðum að fara yfir meira efni og nýta okkur fjölbreyttari 

aðferðir hjá yngri hópnum en þeim eldri. Þar er hugsanlegt að hópastærðin skipti máli. 

Einnig upplifði ég oftar að ég var ánægð í lok kennslustundar með framgang 

verkefnisins hjá yngri hópnum heldur en þeim eldri.  

Þegar á heildina er litið má greina í dagbókarfærslum mínum að ég hafi verið sátt 

með 70% af þeim kennslustundum sem ég kenndi. Hin 30% fannst mér ekki takast 

eins vel. Ástæðan var helst sú að mér fannst ekki miða nógu vel áfram í tónsmíðum 

nemenda eða var ósátt með frammistöðu mína og stefnuleysi. Margt lærði ég í 

samskiptum mínum við nemendur og voru þeir helstu dómarar þess hvort tilraunin til 

að kenna tónfræði á skapandi og lifandi hátt hefði tekist. Þeirra mat skiptir öllu og 

leitaðist ég við að kanna hug þeirra með matssamtölum við hópinn í heild á tímabilinu 

sem snéru að þekkingaratriðum og skoðun þeirra á Tónsmiðjunni. 

 

7.2.2 Matssamtöl við nemendur: Eru þekkingaratriði að skila sér til nemenda? 

 “Getum við ekki bara fengið verkefni, svona í bók?“ sagði einn nemenda minna í 

samtali sem ég átti við nemendur varðandi Tónsmiðju sem hluta af tónlistarnámi 

þeirra. Það gefur að skilja að það er auðvitað þægilegt að setja sjálfan sig, kennarann, 

í hlutverk vitringsins sem stendur uppi við töflu og lætur nemendur fá 

innfyllingarvinnubók til þess að læra af. Þetta svar kveikti neista í brjósti mér um þörf 

nemenda til þess að fara út fyrir kassann. Margir nemendur alast upp í 

vinnubókarumhverfi grunnskólanna og má leiða að því líkum að þar finnist þeim 

þægilegt að vera. Stóra spurningin er hins vegar sú, hvað situr eftir í hugum nemenda? 
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Á rannsóknartímabilinu hef ég komist að því að námsumhverfi Tónsmiðjunnar er 

mjög krefjandi. Þar er oft mikill hávaði og læti þar sem hljóðfæri spila hvert ofan í 

annað og nemendur eru fullir af lífi og leik. Það fer mikið eftir einstaklingnum hvort 

þetta umhverfi henti þeim til náms eða ekki.  

Þegar mér tekst að halda hópnum við efnið og fæ athygli allra inn í tímann gerast 

stórkostlegir hlutir. Starfendarannsókn mín hefur gert mér ljóst að það veltur mikið á 

mér sem kennara að koma með nógu skýr fyrirmæli til þess að börnin átti sig á hvert 

þeirra raunverulega hlutverk er. Opin fyrirmæli á borð við „gerðu bara það sem þú 

vilt” setja nemendur í óþægilega stöðu og lokar frekar á sköpunarkraftinn heldur en 

hitt. Ef nemendum er veittur efniviður og settur ákveðinn rammi eru þau líklegri til 

þess að taka þátt af fullum krafti. Á rannsóknartímabilinu komum við Ingvi Rafn með 

fyrirfram ákveðin verkefni þar sem við bjuggum til grunn að tónsmíðum. Aðra leið 

væri auðvitað hægt að fara þar sem nemendur setja sér sjálfir ramma og vinna inni í 

honum. Við töldum þó vissara með svo stóran hóp að stýra ferlinu fyrst um sinn og 

láta reyna á aðrar aðferðir síðar.  

„Finnst ykkur þið læra eitthvað hér í Tónsmiðjunni?“ Þessari spurningu varpaði ég 

til nemendanna í fyrrnefndu samtali. Svörin voru æði misjöfn og mátti frekar greina 

neikvæðan tón heldur en hitt. Það kom bersýnilega í ljós að nemendur upplifa ekki að 

þeir séu raunverulega að stunda nám í Tónsmiðju. Samt sem áður nýttu þeir sér nýja 

þekkingu, fóru út fyrir rammann og tókust á við verkefni sem reyndu á bæði sál og 

líkama. Ég tel að upplifun þeirra megi skýra af hugmyndum þeirra um nám sem eru 

mótaðar úr „vinnubókaumhverfi“ grunnskólanna og íhaldsamrar sýnar foreldra um 

bóklegt nám. 

Sköpunarferlið getur verið erfitt ferli og ég tel mikilvægt að komast að því hvaða 

skilgreiningu börnin hafa um nám. Ef nám snýst í þeirra huga um próf og einkunnir er 

ekki skrítið að þeim finnist þau ekki læra neitt í Tónsmiðju. Ég fékk þó svör um að 

þau „lærðu að vera skapandi“ í Tónsmiðju. Það er greinilegt að hugtakið „skapandi” 

er komið á kreik í allri skólaumræðu og hafa þau tileinkað sér hugtakið í sinni 

orðræðu. Ef ég hugsa til baka til minnar barnæsku þá hefði mér aldrei dottið til hugar 

að ég gæti lært að vera „skapandi“ í skóla.  

Á rannsóknartímabilinu nýttum við okkur sjálfsmat sem var framkvæmt í samtali 

við nemendur. Oftar en ekki beittum við þeirri aðferð að rifja upp verk síðustu tíma 
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og hugsa hvert byggingarefni tónlistarinnar væri. Mat nemenda var skráð upp á töflu 

og eins konar hugarkort búið til yfir þau þekkingaratriði sem börnin töldu sig kunna. 

Með því að láta börnin syngja saman eða spila saman í hóp gátum við líka fljótt áttað 

okkur á því hvaða einstaklingar höfðu tileinkað sér efnið og hvað einstaklinga þurfti 

að styrkja á ákveðnum sviðum.  

 

7.2.3 Samanburður við annað námsefni 

Til að átta mig betur á því hvort mér væri í reynd að takast að miðla þeirri þekkingu 

sem mér er ætlað til nemenda (skv. Aðalnámskrá tónlistarskóla, 2005) ákvað ég við 

úrvinnslu á gögnum mínum að bera saman vinsælt námsefni í tónfræðagreinum við 

þekkingaratriðin sem unnið var með í Tónsmiðjunni. Námsefnið sem um ræðir er 

Ópus 1 og Ópus 2 eftir Guðfinnu Guðlaugsdóttur og Mörtu E. Sigurðardóttur (2010). 

Ópus-bækurnar gefa greinargott yfirlit yfir þau þekkingaratriði sem áhersla er lögð á í 

tónfræðagreinum á fyrstu árum hljóðfærakennslu. Fyrri hlutar beggja bókanna voru 

teknir fyrir þar sem rannsóknartímabilið sem um ræðir í þessari ritgerð samsvarar 

u.þ.b hálfu skólaári. Í viðauka 3 má finna samanburðartöfluna sem sýnir eftirfarandi 

niðurstöður.  

Þegar við berum saman fyrri hluta Ópus 1 og Ópus 2 við Tónsmiðju kemur í ljós 

að áherslur þekkingaratriða eru nokkuð svipaðar. Nánast sama innihald þekkingar er 

hjá Tónsmiðju 1 og Ópus 1. Þar er farið yfir sömu lengdargildi, sömu taktvísa, lykla 

og tónstiga.  Munurinn er þó aðeins meiri á milli Tónsmiðju 2 og fyrri hluta Ópus 2.  

Varðandi fjölda tónstiga vann Tónsmiðja 2 einungis með C-dúr og G-dúr en Ópus 

2 tekur auk þess fyrir F-dúr. Helstu útgangspunktar okkar að tónstigum voru að 

nemendur gætu sungið tónstigana og notað Solfa-hreyfingar með. Ópus-bækurnar 

leggja áherslu á skrift og ritreglur en þær höfðum við ekki fjallað sérstaklega um. Við 

tókum ekki fyrir reglur um uppbyggingu dúr-tónstiga heldur létum við börnin greina 

sjálf og nefna sætin innan hans. Þau fundu þannig út sínar eigin reglur. Nemendur í 

Tónsmiðju skráðu einhvern hluta tónverka sinna niður með nótum en við lögðum ekki 

áherslu á að leiðrétta rangar ritreglur eins og t.d. að hálsar væru öfugir eða slík atriði.  

Í Tónsmiðju brugðum við á það ráð að láta nemendur greina tónstiga og tónbil og 

setja á þau þeirra eigin heiti. Öll sú vinna fór fram einungis með hlustun og munnlegri 

greiningu. Bækurnar fjalla um öll tónbil dúr tónstigans og leggja áherslu á að mæla 
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bilin með því að telja línur og bil milli nótna. Við nálguðumst tónbil nánast eingöngu 

út frá tónheyrn en nýttum okkur þó Solfa-hreyfingar og skráningu á töflu að einhverju 

leyti. Ég tel að ef nemendur ná tökum á þekkingunni fyrst og fremst munnlega og 

líkamlega verði eftirleikurinn auðveldur. Þannig geti nemendur nálgast nótnaskrift 

seinna þegar þeir eru tilbúnir og finnst þeir þurfa á því að halda. 

Í Ópus eru settir fram litlir tónlistarsögu fróðleiksmolar og er það eitt af þeim 

atriðum sem við lögðum ekki áherslu á á undanförnu tímabili. Ég hefði gjarnan viljað 

koma verkefnum tengdum tónlistarsögu betur að í kennslu en ekki vannst tími til að 

undirbúa nógu góð verkefni fyrir börnin. Hugurinn stefndi of mikið á tónverkin sem 

áttu að verða til. Samfara tónlistarsögu hefðum við getað boðið upp á meiri hlustun á 

klassíska tónlist á tímabilinu. Það er mikilvægt að nemendur fái að kynnast 

tónlistarsögunni og helst að þeir fái að upplifa dæmi um mismunandi tónskáld og 

fjölbreyttar tónsmíðar úr öllum áttum. Þetta atriði þurfum við að taka til okkar og 

bæta í framhaldinu. Hugmyndir um vendikennsluverkefni eru uppi á borðinu en meiri 

tenging við heimili nemenda gæti reynst nauðsynleg til þess að bæta á innihald 

þekkingarlista námskeiðsins.  

 Nálgun Tónsmiðjunnar á hljóma, hljómagang, spuna og tónsmíðar eru þau atriði 

sem ég tel aðferð okkar hafa haft fram yfir Ópus-bækurnar. Nemendur okkar fengu 

virkilega að kynnast einföldum hljómagangi og nálgast hann með það að markmiði að 

semja lag og spinna ofan á hann. Með því öðluðust nemendur góða tilfinningu fyrir 

tóntegund og hvernig vinna má inni í henni með skýrum fyrirmælum.  

Finna má sköpunarverkefni í Ópus 1 og 2, bæði rytmaverk og laglínuverk. Við 

fyrstu sýn virðast þau frekar léttvæg og fanga líklega ekki mikla athygli hjá þeim sem 

fara í gegnum bækurnar. Nálgunin að þessum verkum er skrifleg en þau verk sem við 

höfum búið til með börnunum eru fyrst og fremst unnin út frá tilfinningu með rödd, 

líkama eða hljóðfæri. Síðar voru gerðar tilraunir til að skrá þau niður. Einnig lögðum 

við mikla áherslu á hljóðfæravinnu og að nýta eigin líkama og rödd sem hljóðfæri.  

Meginmunurinn milli kennslu tónfræða með Ópus-bók og í Tónsmiðjunni er 

líklega sá að nálgunin í Tónsmiðju er að mestu leyti munnleg og verkleg en síður 

skrifleg. Það sem var helst einkennandi fyrir okkar vinnu, og krafðist bæði tíma og 

athygli, er stóra áherslan á tónsköpun og tónverkin sem hóparnir bjuggu til í 

sameiningu. Það getur reynst mjög krefjandi, fyrir jafn stóra hópa og um ræðir í 
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Tónsmiðju, að fara saman í gegnum sköpunarferli og krefst það góðrar stjórnunar frá 

kennara. Ábyrgðin á því að nemendur nái að skila sínu besta og hafi gagn af liggur 

fyrst og fremst hjá kennaranum. Það segir auðvitað enginn að ekki sé hægt að nálgast 

Ópus-bækurnar á fjölbreyttan hátt og hef ég í skipulagningu minni miðað að miklu 

leyti við efnistök þeirra bóka. Við höfum þó einnig stuðlað að umhverfisvernd með 

því að spara nemendum okkar bókakostinn.  

Með framangreindum samanburði hef ég komist að þeirri niðurstöðu að þetta er 

einna helst spurning um áherslur. Hver og einn kennari, í samráði við sinn skóla, þarf 

að mynda sér skoðun um hvað teljist mikilvægt í kennslu og hvernig tímanum sem 

nemendur fá í aukagreinum í tónlistarnámi skuli best varið. Ég geri mér grein fyrir því 

að margt megi bæta varðandi skipulag og efnistök Tónsmiðjunnar en tel þó að 

tilraunaverkefni sem þetta sé skref í rétta átt: Að bjóða upp á meiri fjölbreytni til að 

mæta fjölbreyttri flóru nemenda í tónlistarskólum landsins.  

 

7.2.4 Lokamat 

Þegar farið er af stað með þróunarverkefni eins og Tónsmiðju getur reynst þrautinni 

þyngra að ákvarða hvernig námsmati skuli háttað. Ef leitast er við að prófa nýja 

nálgun í kennslu er mikilvægt að námsmat sé einnig endurskoðað. Í hefðbundnum 

tónfræðatímum er hefð fyrir því að nemendur fari bæði í skrifleg og munnleg próf. 

Skriflegu prófin samanstanda af innfyllingarverkefnum sem nemendur hafa þegar 

þjálfast í að leysa. Áhersla er lögð á að skrifa upp tónstiga, taktboða, 

fimmundahringinn og beinar þýðingar á ítölskum orðum. Hugsanlega er hægt að læra 

þekkingaratriðin eins og páfagaukur og þá gengur manni mjög vel. Munnlegu prófin 

fela í sér nótnalestur, hrynlestur, stjórnun og tónheyrnarverkefni eins og t.d. að greina 

tónbil. Nemendur sitja stressaðir fyrir framan kennslustofuna og bíða þess að röðin 

komi að þeim. Lokaeinkunn stendur og fellur með árangri á prófi. Virkni og mæting í 

tíma kemur eflaust eitthvað við sögu en aðaláherslan er á prófið sjálft.   

Tónsmiðjan felur í sér röð skapandi ferla sem sjálfkrafa felur í sér stöðugt mat á 

því sem nemendur eru að vinna. Þeir meta verk sín, hugmyndir og framvindu ferlisins 

í samtali við kennara og hvern annan. Á rannsóknartímabilinu vorum við sem 

kennarar í stöðugu endurmati á okkar stöðu og hvað þyrfti að bæta og laga. Í byrjun 

hverrar lotu gáfum við góðan tíma fyrir samtal um ferlið sem á undan var gengið og 
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leituðumst við að meta hvernig til tókst. Matið sem fór fram á tímabilinu var eins 

konar sjálfsmat og jafningjamat sem fór fram með öllum nemendahópnum um leið. 

Eins og verða vill í stórum hópi nemenda eru sumir einstaklingar meira ráðandi en 

aðrir og hafa sig og sínar skoðanir meira í frammi. Í kennslu sem þessari á 

svokölluðum „aukagreinum“ tónlistarnáms er ekki gert ráð fyrir tíma í 

einstaklingsviðtöl eða þess háttar. Þó væri það mjög gagnlegt ef tími gæfist fyrir þess 

háttar viðtöl meðfram námsmati. Hafa verður í huga að námsmat er ekki bara lokamat 

sem mælt er með prófum og sett fram með tölum eða bókstöfum á einkunnaspjaldi.  

Þó að rannsóknartímabili verkefnisins væri í raun og veru lokið þegar lokamat 

námskeiðsins fór fram fannst mér mikilvægt að hafa það til hliðsjónar við úrvinnslu 

verkefnisins. Námsmatið fór fram tveimur mánuðum eftir að rannsóknartímabilinu 

lauk með blöndu af sjálfsmati og kennaramati. Sjálfsmatið innihélt mat á framkomu, 

þátttöku, umgengni, færni og viðhorfi til námskeiðsins. Við gáfum nemendum lausan 

tauminn og báðum þau um að skrifa allt sem þau mundu eftir að hafa gert í Tónsmiðju 

og máttu þau setja allt sem þeim datt í hug niður á blað. Kennaramatið byggði á 

mætingu, framkomu, virkni og þátttöku. Lokamati var skilað með umsögn til 

nemenda þar sem jákvæðni og uppbyggileg gagnrýni var höfð að leiðarljósi.  

 

7.3 Mitt hlutverk  
Ég sem kennari þarf að geta sett mig í alls kyns hlutverk og leikið þau á leiksviði 

kennslustofunnar. Á rannsóknartímabilinu hef ég séð sjálfa mig sem nemanda, sem 

kennara, einræðisherra, jafningja, vin, sálgæsluliða og algjörlega týndan einstakling í 

ferli sem mér finnst ég ekki ráða neitt við. Við greiningu á dagbók og mínum eigin 

hugleiðingum varðandi verkefnið kemur það bersýnilega í ljós að ég glími við mikið 

óöryggi gagnvart verkefninu. Mér finnst ég hanga í lausu lofti í leit að réttum 

aðferðum og upplifi sjálfa mig á svæði sem er mér ókunnugt og finnst ég ekki hafa 

nógu góða stjórn eða þekkingu á. Ég geri mikla kröfu á sjálfa mig um að nemendum 

finnist gaman í tímum og finnst mjög óþægilegt að þurfa að setjast í stól 

„einræðisherrans“ þegar athygli nemenda er fokin út í veður og vind. Við frekari 

hlustun á upptökurnar má þó heyra að ég er góður stjórnandi og geng mjög hreint og 

beint til verks. Oftast má heyra hlátur og gleði innan hópsins og andrúmsloftið er 

oftast nær gott í tímunum. Besta hrósið sem ég fékk á tímabilinu var þegar nemendur 
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báðu um að fá að gera hlutina aftur því þeim þótti þeir svo skemmtilegir. Það kemur 

fyrir að ég sé of mikill stjórnandi og hef staðið sjálfa mig að því að taka fram fyrir 

hendurnar á nemendum. Ég átti það til að skipta mér af verkum nemenda en fann að 

þegar leið á tímabilið var ég passasamari um að halda mig til hlés þegar um var að 

ræða hugmyndir eða sköpun nemenda.  

Í upphafi ákváðum við að taka þann pól í hæðina að við Ingvi værum jafn virkir 

þátttakendur í verkefnunum og nemendur okkar. Við tókum fullan þátt, reyndum að 

styrkja nemendur þar sem við átti og gefa sterkum einstaklingum rými fyrir sig og 

sínar hugmyndir. Ég sem þátttakandi í verkunum þurfti virkilega að finna jafnvægið í 

því að ráða ekki öllu um framvindu tónverkanna. Mér þykir mjög mikilvægt að 

nemendur hafi eignarhald á sköpunarverkum sínum.  

Annar krefjandi punktur kennslu er að mynda gott jafnvægi milli nemenda þannig 

að það séu ekki alltaf sömu einstaklingarnir sem keyra verkin áfram. Fjölbreytni 

einstaklinganna kom best í ljós í samspili okkar með nemendum þar sem sumir fóru 

nánast alltaf strax yfir í spuna þegar þeim var settur einhver rammi til að vinna út frá 

meðan aðrir héldu sig á því örugga svæði sem við höfðum afhent þeim. Ég upplifði að 

sumir nemendur fóru alveg í baklás þegar ég gaf þeim frjálsar hendur á meðan aðrir 

gengu beint til verks og óttuðust ekki frelsið. Í stórum hópi nemenda má finna allar 

manngerðir og því er mikilvægt að vera við öllu búinn til þess að geta nálgast 

nemendur á þeirra forsendum. Markmið Tónsmiðjunnar er að komið sé til móts við 

alla nemendur en verkefni hennar eru langt frá því að vera einstaklingsmiðuð. Í 

upphafi vorum við með nokkuð ákveðnar hugmyndir um námið og þær leiðir sem 

okkur þótti vænlegast að fara. Það gefur þó að skilja að þegar vinna á með hóp að svo 

persónulegum nálgunum má alltaf búast við því að nemendur bregðist misjafnlega 

við. Það er krefjandi verkefni að finna „réttu“ leiðina til að mæta öllum þörfum 

nemendanna. Markmiðið er þó alltaf að þjóna sem flestum.   

Ég fann það fljótlega að ég truflast auðveldlega af neikvæðri athygli eins og 

óþörfum athugasemdum nemenda eða öðrum truflunum. Það hafði áhrif á kennsluna í 

heild sinni þegar mér fannst ég ekki hafa nemendur á mínu bandi. Ég reyndi eftir 

bestu getu að gefa skýr fyrirmæli en áttaði mig fljótt á því að ég var sjálf ekki með 

nógu skýra stefnu. Það hafði samverkandi áhrif og á meðan ég hafði ekki skýra sýn á 

verkefnið höfðu nemendur mínir það ekki heldur. Án þess að draga það upp sem 
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neikvæðan þátt, þá lít ég svo á að sköpunarferli sé ekki áreynslulaust ferli. Mér þótti 

óþægilegt þegar kennslan virkaði marklaus, t.d. þegar nemendur áttu að vinna sjálfir í 

hópum en vil meina að það hafi verið mjög þroskandi fyrir mig að upplifa óreiðuna og 

óróleikann til þess að finna hvar mér líður vel.  

Bestu tímarnir mínir voru þeir sem náðu flæði. Þegar ábyrgðin flæddi áreynslulaust 

milli mín og Ingva Rafns og þegar við sem kennarar náðum að vinna á 

jafningjagrundvelli með nemendum okkar. Við áttum frábæra spretti í samspili og 

spunavinnu og ég var virkilega sátt með lokaútkomur í tveimur þriðju hluta verkanna. 

Ég rak mig þó á það að þegar mér fannst eitthvað virkilega skemmtilegt þá gleymdi 

ég stund og stað og tók jafnvel yfir flutninginn.  

Hlutverkaskipting okkar sem kennarapars kom mjög fljótt í ljós. Ég var meiri 

leiðtogi og Ingvi Rafn stuðningsmaður. Einstaka tilvik komu upp þar sem við vorum 

ekki viss um hvort okkar var við stjórnvölinn en mér fannst mikilvægt að ákveða það 

fyrir hvern tíma hvort okkar ætlaði að sjá um hvaða verkefni. Við hittumst og 

funduðum fyrir hverja kennslustund þar sem við mynduðum okkur skýra sýn á 

komandi tíma og fórum yfir hvar við stæðum í ferlinu. Í lok hverrar kennslustundar 

var gott að setjast niður og eiga samræður um það sem fram fór. Oftast gekk 

samstarfið mjög áreynslulaust fyrir sig enda þekkjum við hvort annað mjög vel og 

áttum ekki í miklum vandræðum með að takast saman á við nýjar og ögrandi 

aðstæður. Það var gott að finna að við höfðum ekki alltaf sömu sýn á sömu 

kennslustundir. Ef ég var óörugg með okkar frammistöðu og árangur nemendanna var 

hann oft ekki á sama máli og gat bent mér á þá hluti sem höfðu gengið vel. Það var 

mjög gott og ómetanlegt að fá annað sjónarhorn á rannsóknina með manneskju sér við 

hlið sem virkilega var á staðnum og stóð í sömu sporum á sama tíma.  

Út frá þeim upplifunum sem ég hef öðlast í kennslu Tónsmiðjunnar tókst ég á við 

sjálfa mig sem kennara. Meginniðurstöður mínar að loknu þessu ferðalagi eru þær að: 

• Ég öðlaðist betri trú á sjálfri mér eftir að hafa fundið út hvar styrkur minn 

liggur en líka hverjir veikleikar mínir eru.  

• Eftir lestur fræða og mikla sjálfsskoðun hef ég komist á því að ég er rétt að 

byrja að mótast sem kennari og á langt í land með að komast að lokaskeiði 

þróunar minnar, ef því verður einhverntíma náð. Ég lít svo á að ég muni verða 
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í stöðugri mótun í starfi mínu sem tónlistarkennari og veit að þannig vil ég 

vera.  

• Ég hef trú á því að brjóta upp hefðbundna kennsluhætti og leita nýrra lifandi 

leiða til að miðla þeirri þekkingu sem mér ber sem tónlistarkennari.  

• Ég vil skapa nemendum mínum námsumhverfi sem hvetur til sjálfstæðra og 

skapandi vinnubragða. Nemendur skulu vera gerendur í eigin námi og finna að 

þeirra rödd skiptir máli. Umfram allt vil ég skapa jafningjagrundvöll þar sem 

kennarar og nemendur geta leitað sameiginlegra lausna. 

• Það er minn helsti ótti að staðna einhvern tímann í starfi og því vil ég leitast 

við að ögra sjálfri mér og stíga út fyrir þægindarammann.  

 

Tónsmiðjan og verkefnið í heild sinni var ein stór ögrun út af fyrir sig. Eftir ferlið hef 

ég styrkt trú mína á gildi þess að hrista upp í hefðbundnu skólastarfi með 

möguleikahugsun, reynslunám og félagslega hugsmíði að leiðarljósi. Umfram allt 

mótaði ég starfskenningu mína sem lýsir því hvernig ég vil starfa sem tónlistarkennari 

í framtíðinni. Til að auka á fjölbreytni í textagerð ritgerðarinnar ákvað ég að setja 

hana fram í hálfbundnu máli. 

 

  



 

 

 

 

75 

7.3.1 Starfskenning mín 

Á ferð um kennarasjálf 

Að ferðalagi loknu er ferðalagi langt í frá lokið, 

ferðalag er nýlega hafið. 

Langt er til lands uns sjálfið verður hokið 

af reynslu og þekkingu umvafið. 

 

Hver er hin fullkomna leið? 

Hver er hin fullkomna nálgun? 

 

Þau svör finn ég ekki í dag. 

En nú er lag 

því vinnubrögðin sú 

sem eftir ferlið ég tileinka mér nú 

munu auðga minn hag. 

 

Kennarann í sjálfri mér þekki ég betur, 

styrkleika mína og veikleika. 

Ég veit hvernig maður metur 

það sem maður getur. 

Allt þetta hvetur 

til fagleika, færni og frumleika.  

 

Fyrst og fremst liggur minn styrkur í að stýra 

fjölbreyttum nemendahópi. 

Hins vegar vantar upp á hugsun skýra 

um hvert skal halda 

þegar ætlunin er að tjalda  

öllu því til sem nemendur valda 

svo sköpun eigi sér stað. 
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Hugsun 

kennda við möguleika 

ég vil tileinka mér. 

Þar fá nemendur að leika, 

uppgötva, skapa 

og áhættur taka.  

Ímyndunaraflið skal efla 

en um leið tefla 

fram spilum ígrundunar og mats. 

Það skal gera í örvandi umhverfi 

þar sem nemendur finna út sín kerfi. 

 

Kennari á að geta stigið til baka 

og látið einstaklinga um að finna 

lausnir vandamála sinna. 

Eignarhaldið skal vera nemendanna 

þar sem þeir kanna 

nýja þekkingu og sýn. 

Hafa áhrif á eigið nám 

sem þó fylgir settum námskrám. 

 

Ég leita til Dewey 

af því 

af reynslu skal nám upp byggja 

og að mörgu er að hyggja  

hvað varðar námsumhverfi 

og táknkerfi 

þekkingar og visku. 
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Vygotsky sýndi mér hugsmíði, 
skilninginn og tungumál við lýði 

innan hverrar kennslustofu. 

Kennari skal vera styðjandi 

en ekki matandi. 

Styrknum skal veitt til nemenda  

sem jafningja 

og uppsprettu þekkingar. 

 

Ég er fylgjandi Orff 

því öll hans viðhorf 

heilla þegar kemur að tónlist. 

Tónlist, hreyfing, dans, 

söngur, leikur og sköpun er hans 

nálgun að kjarna hvers manns. 

 

Reglur skulu settar  

í samráði við nemendur. 

Þær skulu verða klettar  

þess andrúmsloft sem í kennslustofunni er. 

 

Ég þarf að temja mér skipulag 

til að takast betur á við mitt fag 

og hætta að óttast  

það sem ókomið er. 

Trúa á eigin getu 

því tækifærin eru allt um kring. 

Að hugsa í hring 

og líta á hindranir sem tækifæri 

til lausnaleitar, reynslulærdóms og betrumbæta það  

sem ekki verður fullkomnað. 

 

  



 

 

 

 

78 

Þegar á hólminn er komið  

verður sjálfið ekki flúið 

og hið persónulega líf spilar með. 

Það verður þó séð 

að ég er alveg á réttri leið. 

og sver nú þess eið 

að gera mitt besta  

og hætta að fresta. 

 

Skapandi í lífi, 

Skapandi í starfi. 

Ég trúi á skapandi ferli. 

 

Lifandi í lífi,  

lifandi í starfi. 

Lifandi í lífsins erli. 
Höfundur: Álfheiður Björgvinsdóttir 
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8. UMRÆÐA OG SAMANTEKT 

Eins og áður hefur komið fram eru niðurstöður þessarar starfendarannsóknar nokkuð  

fjölþættar og liggur það hugsanlega í eðli svo opinnar rannsóknarspurningar. Þeim 

skipti ég í eftirfarandi þrjá flokka:  

• Í fyrsta lagi skoðaði ég þau skapandi ferli sem við unnum með í Tónsmiðjunni 

og stöðu mína innan þeirra.  

• Í öðru lagi tókst ég á við nýja nálgun í tónfræðakennslu og leitaðist við að 

meta hvernig til tókst að nálgast kennsluna með tónsköpun sem útgangspunkt.  

• Í þriðja lagi skoðaði ég sjálfa mig í rannsóknarferlinu, kennarann, og hvernig  

til tókst að hafa virkni, leik, sköpun og skapandi vinnubrögð að leiðarljósi. 

Starfskenning var lokapunktur þess ferlis.   

Kennslu mína í Tónsmiðju skoðaði ég út frá tveimur sjónarhornum. Annars vegar 

út frá sköpunarferlinu í kennslunni og hins vegar út frá mati á Tónsmiðjunni sjálfri. 

Eftir að hafa skilgreint sköpun og fjallað nánar um hugtakið í fræðilega hluta þessarar 

ritgerðar vildi ég varpa ljósi á hlutverk mitt sem kennara í sköpunarferli með 

nemendum. Því bar ég niðurstöður mínar saman við þrískipta skilgreiningu sköpunar 

Robinson (2011) um hugmynd, framkvæmd og gildi. Hins vegar var Tónsmiðjan 

metin með tilliti til uppbyggingar og innihalds námskeiðsins. Fjallað var um það mat 

sem fór fram á meðan á tímabilinu stóð sem varðaði framkvæmd kennslunnar en 

innihald námskeiðsins var metið út frá samanburði við annað námsefni í tónfræðum 

og yfirliti yfir innihald kennslustunda.  

Eftir að hafa farið í gegnum skapandi ferli með nemendum og stigið inn á svæði 

sem áður voru mér ókunn hef ég komist að því að traust er lykilatriði í kennslu sem 

byggir á sköpun. Traustið þarf að vera jafnt milli kennara og nemenda sem og innan 

nemendahópsins sjálfs. Gefa þarf góðan tíma í að lesa hópinn og leyfa honum að 

þróast sem heild.  

Ég tel að samfella í vinnuferli gæti einnig haft góð áhrif á árangur í skapandi ferli 

og skilning nemenda á viðfangsefnum sínum. Við vorum því miður ekki svo heppin 

þetta skólaárið en líta mætti á liðinn vetur ásamt verkfalli tónlistarkennara sem 

ákveðna eldskírn í þeim atriðum sem felast í því að vera tónlistarkennari. Barátta um 

kaup og kjör og baráttan um það að fá menntun metna til launa var eitt af því sem ég 
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upplifði á neikvæðan hátt í verkfallinu. Þar að auki upplifði ég mig sem hluta af 

fagstétt eða heild sem samt sem áður var klofin í tvo hópa (sbr. tvö starfandi 

stéttarfélög fyrir tónlistarkennara). Tilfinningin var ekki góð og upplifði ég miklar 

efasemdir  um val á starfsvettvangi samtímis því að ég fann fyrir eldmóði gagnvart 

því að halda áfram og vinna að þróun skólastarfs í tónlistarskólakerfinu.  

 

8.1 Að finna nýjar leiðir í kennslu tónfræða 

Það getur reynst erfitt að brjótast út úr þeim hefðum og venjum sem maður sjálfur var 

alinn upp við. Ég stóð sjálfa mig að því oftar en einu sinni og oftar en tvisvar að tala 

og hugsa um „að þurfa að koma þekkingu til skila“. Bruner (1996) ræðir í bók sinni 

að það sé ríkjandi viðhorf um hlutverk skóla í vestrænu skólakerfi. Þetta viðhorf 

kallast viðtökuviðhorf og lýsir kennaranum sem vitringi sem dælir visku til nemenda 

og að þeir taki við henni sem óvirkir viðtakendur. Þrátt fyrir að það hafi  verið mitt 

markmið að fara nýjar leiðir í kennslunni og kenna námsefnið á nýjan hátt upplifði ég 

mikla togstreitu innra með mér. Togstreitu milli þess að kenna eins og mér sjálfri var 

kennt og þess að kenna eftir þeim hugsjónum og hugmyndum sem ég vildi temja mér 

í mínu starfi sem kennari.    

Þegar unnið er út frá námskrá, líkt og Aðalnámskrá tónlistarskóla (2005) er byggð 

upp, verður til ákveðin togstreita. Aðalnámskráin er mjög þekkingarmarkmiðsmiðuð 

og miðar að því að nemendur taki lokapróf til þess að standast kröfur grunnnáms, 

miðnáms og framhaldsnáms í hljóðfæraleik og tónfræðagreinum. Námskráin er opin 

gagnvart þeim leiðum sem farnar eru í tónfræðakennslu í grunnnámi en þegar betur er 

að gáð er kennurum sniðinn ansi þröngur stakkur. Við lok grunnnáms skulu allir 

nemendur þreyta próf sem hver skóli býr til en fyrirmæli um uppbyggingu prófa eru 

skýr og gefa ekki mikla möguleika á fjölbreytni. Reynsla mín hefur sýnt að meirihluti 

tónfræðakennslu dagsins í dag felst í því að undirbúa nemendur fyrir þessi tilteknu 

próf þar sem ákveðinni lágmarkseinkunn þarf að ná til að standast kröfur 

námskrárinnar.  

Við yfirlit á þeim þekkingaratriðum tónfræða sem farið var yfir í Tónsmiðjunni í 

samanburði við annað námsefni í tónfræðum kom í ljós að innihald þekkingaratriða í 

Tónsmiðjunni var aðeins rýrara heldur en í tónfræðabókunum. Megináherslan var á 

tónsköpun og henni var gefin mesta rýmið í kennslunni.  Tónsmiðjan  hefði mátt vera 
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markvissari og þannig hefðum við getað bætt við þekkingaratriðum eins og ítölskum 

orðum og vel völdum punktum úr tónlistarsögu. Í Tónsmiðjunni var ekki lögð áhersla 

á ritreglur eins og í hefðbundnum tónfræðum heldur vildum við að nemendur 

leituðust við að skrá verk sín á sinn hátt. Nemendur bjuggu til sínar eigin skráningar, 

ýmist með myndum, bókstöfum eða samblandi af því og hefðbundinni nótnaskrift. 

Umræðan um gildi þess að geta skrifað nótur eftir settum reglum á fyrsta, öðru eða 

þriðja ári í tónlistarnámi er mikilvæg í þessu samhengi. Til eru margar leiðir í 

nótnaskráningu og þó „hin hefðbundna nótnaskrift “ sé ríkjandi í tónlistarkennslu 

vestrænnar tónlistar þá má deila um mikilvægi þess að geta skrifað eftir settum 

reglum á unga aldri. Frazee (2006) segir Orff hafa talið að kynningu á nótnaskrift ætti 

að fresta uns þörfin fyrir skráningarkerfi vaknaði hjá nemendunum sjálfum. Hann 

trúði því að hvatningin lægi í því að þegar nemendur hefðu búið til tónlist sem þá 

langaði að muna, væru þeir tilbúnir til þess að nýta sér nótnaskrift.  

 

8.2 Tónlistarskólakerfið sem skapandi vettvangur 
Ég tel að tónlistarskólakerfið hafi orðið eftir í þeirri þróun sem átt hefur sér stað innan 

skólakerfisins á síðustu árum. Með tilkomu nýrra aðalnámskráa í leik-, grunn-, og 

framhaldsskólum (2011) breyttust námskrárnar frá því að vera 

þekkingarmarkmiðsmiðaðar í að verða hæfnimiðaðar. Nemendur áttu ekki að vera 

óvirkir viðtakendur heldur þátttakendur í eigin námi. Samkvæmt nýrri menntastefnu 

Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2011) voru einstaklings- og 

samfélagsmiðuð gildi almennrar menntunar skilgreind sem grunnþættir menntunar. 

Grunnþættirnir sex; læsi, sjálfbærni, lýðræði, jafnrétti, heilbrigði og velferð ásamt 

sköpun áttu að verða grundvallaratriði í öllu námi á skólastigum leik-, grunn- og 

framhaldsskóla.  

Á meðan ný aðalnámskrá tónlistarskóla hefur ekki verið gefin út er vandasamt 

verkefni að vera hæfnimiðaður kennari starfandi inni í þekkingarmarkmiðsmiðuðu 

viðtakendanámsumhverfi. Starfandi kennarar hafa ekki fengið þá þjálfun sem til þarf 

til að breyta ríkjandi hugsunarhætti og um leið er erfitt að koma inn í fastmótað 

umhverfi sem nýr kennari með nýjar hugmyndir. Það er mikilvægt að eiga samtal um 

þá þróun sem er í gangi innan menntakerfisins og nauðsynlegt að allar faggreinar taki 

þátt í þeirri umræðu. Meðalaldur starfandi tónlistarskólakennara er mjög hár og fer 
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hækkandi (Elín Anna Ísaksdóttir og Sigrún Grendal, 2013). Mikilvægt er að bjóða 

nýja hugsun velkomna ef ungir og nýútskrifaðir kennarar eiga að sjá kosti þess og 

tækifæri í að koma og starfa hjá tónlistarskólum landsins.  

Í listnámi eins og tónlistarnámi ætti sköpun að vera ein af meginstoðum námsins. 

Eins og reglulega hefur komið fram í þessari ritgerð er sköpun einn af grunnþáttum 

menntunar samkvæmt aðalnámskrám leik-, grunn- og framhaldsskóla. Ég vil ekki 

gera lítið úr þeirri tækni og færni sem nemendur þurfa að tileinka í sér í tónlistarnámi 

með mikilli þjálfun og einnig gildi þess að fullvinna verk og flytja það á tónleikum. 

Hins vegar þarf ákveðið jafnvægi að nást í námsumhverfinu þar sem leitast er við að 

þjóna sem fjölbreyttustum hópi nemenda og að áherslan færist á lærdómsferlið en 

ekki lokaafurð. Mikilvægi kennaramenntunar og aukinnar fagvitundar í þessu 

samhengi er mikið. 

Samkvæmt Dewey (2000a, 2000b) byggir nám á reynslu nemenda og mikilvægi 

þess að námsumhverfi og aðbúnaður örvi innri áhugahvöt nemenda. Vygotsky (1978) 

fjallar um félagslega hugsmíði þar sem nemandi smíðar sína þekkingu út frá umhverfi 

sínu í samskiptum við aðra í samfélaginu. Gildi samvinnu og að mynda sameiginlega 

þekkingu innan ákveðins hóps er mikilvægt. Koma þarf auga á vandamál og orða þau. 

Ef kennari getur ekki orðað vandamál innan kennslustofunnar getur hann ekki ætlast 

til þess að nemendur geti fundið út úr því. Því er mikilvægi tjáningar og samskipta 

gríðarlegt í samvinnunámi eins og á sér stað í Tónsmiðju. Samvinnunám getur aukið 

félagslega færni nemenda og stutt við lýðræðislegar aðferðir.  

 

8.3 Áskoranir kennara í skapandi ferli 
Við skulum víkja aftur að ferli sköpunar og hlutverki kennarans. Áskoranir kennarans 

eru þó nokkrar og leitast ég við að gera þeim áskorunum skil sem ég upplifði sterkast 

í ferlinu. Gagnvart sköpunarferlinu sem slíku tel ég mikilvægast að hafa í huga, að 

sköpun krefst tíma og þolinmæði en einnig að allir þættir sköpunar, hugmynd, 

framkvæmd og gildi, séu virtir og fái rými. Nemendur geta verið misjafnlega vel 

stemmdir í vinnu sem þessari og er hlutverk kennarans að nálgast nemendur á þann 

hátt að innri áhugahvöt vakni gagnvart þeim verkefnum sem ætlunin er að setja fyrir. 

Ég komst mjög fljótt að því að skýr fyrirmæli gera gæfumuninn þannig að nemendur 

séu vissir um hlutverk sitt. Nemendur leita eftir öryggi og geta of opin fyrirmæli 
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kallað á mikla ringureið og andleysi. Samt sem áður má velta því fyrir sér hvort það 

sé ekki  öllum hollt að standa á hálum ís og vita ekki um stund hvort stíga skal til 

hægri eða vinstri. Það krefst þó mikillar þjálfunar, bæði fyrir nemendur og kennara, 

en er nálgun sem hægt að þróa hægt og rólega skref fyrir skref. Með lausnaleit að 

vopni eiga nemendur að geta tekist á við vandamál og tekið þeim fagnandi. Nýjum 

vandamálum fylgja alltaf nýjar lausnir. Kennari á að vera styðjandi og í þessu tilfelli 

vera í hlutverki áðurnefnds vinnupalls sem kenna má við Bruner  og félaga (1976). 

 

8.3.1 Að takast á við innri togstreitu 

Burnard (2012) fjallar um samstarf milli listamanna og tónlistarkennara og góð áhrif 

þess á skapandi vinnu í tónlistarkennslu. Hún talar um að það sé algengt að kennarar 

og listamenn fari í gegnum tímabil í samstarfi sínu sem einkennist af togstreitu og 

óvissu um hvert hlutverk hvors um sig er í ferlinu sjálfu. Ég tel þetta óvissutímabil 

einnig eiga við þá einstaklinga sem kenna skapandi greinar. Togstreita getur myndast 

innra með einstaklingnum, milli kennarans annars vegar og listamannsins hins vegar. 

Í skapandi ferli þar sem kennaranum er ætlað að taka þátt til jafns við nemendur er  

ekki óeðlilegt að þurfa að takast á við slíkt óvissutímabil. Ef kennari er þar að auki að 

stíga sín fyrstu skref í starfi er það heldur ekki óeðlilegt að finna til andleysis innan 

þeirrar ringulreiðar sem getur skapast í huga hans við þær aðstæður.  

 

8.2.2 Samvinna 

Sköpun á sér alltaf stað í samtali við eitthvað annað. Sköpun byggir á þeim 

hugmyndum sem fyrir eru til innan hvers samfélags og er hluti af því að menningarleg 

þróun eigi sér stað (Csikszentmihalyi, 1996). Í viðtali við Azzam (2009) segir 

Robinson hjarta skapandi ferlis byggja á samvinnu, fjölbreytileika, að skiptast á 

hugmyndum og að byggja ofan á hugmyndir og afrek annarra. Því tel ég samfélagið 

sem myndast í Tónsmiðju vera góðan vettvang fyrir tónlistarmenn framtíðarinnar til 

þess að koma saman og takast á við skapandi ferli. Það er krefjandi verkefni fyrir 

kennarann, eða þann sem leiðir slíkt ferli, að búa til umhverfi þar sem allir fá að njóta 

sín og að skapa jafnvægi þar sem hver og einn er viss um hlutverk sitt. Eins er 

mikilvægt að allir þættir sköpunar fái rými innan hvers ferlis. Þar á ég við hugmynd, 



 

 

 

 

84 

framkvæmd og gildi sem er meginuppistaða skilgreiningar Robinson (2011) á 

sköpunarhugtakinu.  

 

8.2.3 Stefna og stefnuleysi 

Eins og áður hefur komið fram komst ég að því við skoðun á þeim sköpunarferlum 

sem áttu sér stað í Tónsmiðju að hugmyndavinna og framkvæmd skarast á. Í því 

umhverfi sem ég vann í komu hugmyndirnar fram með framkvæmdinni. Hugmynd 

þurfti að vera framkvæmd til að hægt væri að meta gildi hennar. Rímar það vel við 

áherslur í list- og verkgreinum skv. Aðalnámskrá grunnskóla (2011) en þær eru 

byggðar á fjórum þáttum, þekkingaröflun og hugmyndavinnu, framkvæmd, greiningu 

og samhengi, sem fléttast saman á órjúfanlegan hátt á mismunandi stigum vinnu og 

sköpunar. Ferlið líkist oft meira spíral þar sem framkvæmd kallar á nýja hugmynd og 

greiningu og svo koll af kolli. Ég upplifði að of opin fyrirmæli drógu úr virkni 

nemenda en skrifaði það helst á óöryggi sem nemendur fundu til þegar óvissan tók 

völd. Fyrir sjálfa mig var það ein stærsta áskorun verkefnisins að hafa ekki skýra sýn 

á hvert eða hvernig ferlið myndi þróast í upphafi.  

Samkvæmt hugmyndafræði Orff (1978) skal nálgast tónsköpun út frá reynsluheimi 

nemenda. Byrja fyrst þar sem nemendur eru öruggir og teygja síðan sköpunina lengra 

og jafnvel í áður óþekktar áttir. Það hafði jákvæð áhrif á virkni nemenda þegar ég 

náði að nálgast þá út frá reynsluheimi þeirra og áhugamálum. Til dæmis þegar unnið 

var með hljómagang og bulllagið. Þá fann ég að þar voru nemendur á heimavelli, leið 

vel og voru óhræddir innan þess ramma sem þar var settur.  

Til þess að nám eigi sér stað þurfa nemendur að upplifa gildi þeirra verka sem þeir 

láta af hendi. Nemendur þyrstir í að finna tilgang í því sem þeir gera. Reynsla mín af 

rannsóknarferlinu sýnir að ef nemendur finna ekki tilganginn í því sem þeir eru að 

gera verða þeir óvirkir. Einnig þurfa nemendur að öðlast eignarhald yfir eigin námi og 

sköpunarverkum. Eignarhald á námi tengist hugmyndum Dewey og Vygotsky um 

nám. Álíka hugmyndir má einnig finna í Orff nálgun þar sem fjallað er um tónsköpun 

sem hluta af öllu tónlistarnámi (Goodkin, 2013). Þegar nemendur vinna að tónsköpun 

læra þeir að standa fyrir sínu. Þeir standa ekki fyrir sínu nema þeim finnist þeir eiga 

tilkall til sköpunarinnar og þar kemur fram enn einn krefjandi punktur 

kennarastarfsins í skapandi vinnu. Með tónsmíðum sem unnar eru með samvinnu 
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nemenda og kennara þarf hver og einn nemandi að hafa skýrt hlutverk og upplifa sig 

sem hluta af heildinni. 

 

8.3.4 Stýring 

Önnur megináskorun verkefnisins var mín eigin stýring á sköpunarferlinu. Að vinna 

út frá félagslegri hugsmíðahyggju og sýn minni á sjálfa mig, afhenda vinnupalla sem 

áttu að styðja við nám nemenda var erfitt og auðvelt að detta í stjórnunargírinn og 

taka yfir þróun sköpunarferlisins. Ég tel sjálfa mig hafa verið drifna áfram af upplifun 

minni um tímaleysi og þeirri hugsun að lokaafurð þyrfti að vera tilbúin í lok hverrar 

lotu. Burnard (2010, 2012) ræðir hlutverk kennarans sem flytjanda og skapandi 

einstaklings. Það fylgir því ákveðin togstreita að hafa alist upp í kerfi sem leitast við 

að flytja lokaafurð í hvert eitt og einasta skipti. Áherslan á ferlið ætti að vera meiri. 

Lokaafurðin sjálf skiptir ekki öllu máli. Samt sem áður tel ég að flutningur sé mjög 

mikilvægur því það er ákveðinn endapunktur. Það gaf nemendum mjög mikið að 

flytja verk sem þau höfðu samið fyrir foreldra og í samvinnu við foreldra við lok 

þriðju lotu. 

 

8.3.5 Tenging við Orff nálgun 

Þau atriði sem ég hef fundið að ég vil tileinka mér í kennslu tengi ég beint við þá tíu 

þætti sem áður voru raktir sem einkennandi fyrir Orff-nálgun (Orff, 1978, Frazee, 

2006 og Goodkin, 2013). Í hverri einustu kennslustund var flutningur af einhverju 

tagi. Nemendur voru hvattir til þess að kanna möguleika sinna hljóðfæra og ná fram 

sínum hugmyndum ýmist með hljóðfæraspili eða söng. Ég kenndi flest þau 

þekkingaratriði sem ég vildi miðla til nemenda með áðurnefndri bergmálsaðferð. Við 

lögðum áherslu á spuna og meginaðferð okkar nálgunar var tónsköpun. Töluverð 

hlustun og greining áttu sér stað en þá sérstaklega hlustun á eigin flutning. Við 

gerðum kröfu á að nemendur væru virkir í tímum og leituðumst við að gera leik úr 

mörgum þeim verkefnum sem við hugðumst leggja fyrir þá. Eins taldi ég flest ef ekki 

allt sem ég lagði inn í Tónsmiðjuna hafa ákveðinn tilgang.  
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8.3.6 Samvinna kennara 

Með því að kanna uppbyggingu hverrar kennslustundar fyrir sig náði ég ágætis 

yfirsýn yfir hvaða atriði ég hefði mátt leggja meiri eða minni áherslu á í kennslu 

minni. Við lögðum mikið upp úr því að halda athygli nemenda og hugsanlegt er að 

við höfum eytt stórum hluta orku okkar í hverjum tíma í að halda athyglinni á réttum 

stað. Ég upplifði það að ef hlutverk okkar Ingva sem kennarapars var skýrt þá gátum 

við styrkt hvort annað. Annað okkar stýrði í einu og hinn aðilinn studdi við á meðan. 

Það voru forréttindi að fá að vera tvö saman í kennslunni og styrkti verkefnið í heild 

sinni til muna. Máltækið „betur sjá augu en auga“ skiptir í þessu samhengi miklu máli 

því öflugt samtal og ígrundun átti sér stað þegar við tókumst á við kennslu okkar og 

leituðumst við að bæta það sem þurfti að bæta.  

Upptökur á kennslustundum komu sér mjög vel við mat og endurskoðun á ferlinu í 

heild sinni. Það er gagnlegt að geta skoðað sjálfan sig frá öðru sjónarhorni án þess að 

vera staddur í hita leiksins og gefur raunhæfa mynd af frammistöðu í kennslu. Að auki 

gagnast upptökur vel í tónlistarkennslu þegar unnið er með tónsköpun. Upptökur 

varðveita hugmyndir nemenda, nýtast sem matsaðferðir og skráning lokaafurðar sem 

hægt er að deila með nemendum og fjölskyldum þeirra.  

 

8.3.7 Umhverfi og rými 

Við vildum bjóða nemendum okkar upp á góðar aðstæður til náms og því var brugðið 

á það ráð að í hverri kennslustund var öllum borðum og stólum kennslustofunnar ýtt 

upp að vegg til að skapa opið rými. Í kenningum beggja Dewey (2000a, 2000b) og 

Vygotsky (1978) er lögð áhersla á að námsumhverfið ýti undir nám. Mín nálgun fólst 

fyrst og fremst í því að opna rýmið fyrir þeirri vinnu sem fram átti að fara í 

Tónsmiðjunni og gefa nemendum tækifæri á að upplifa öðruvísi skólastofu en þá sem 

notast er við dags daglega. Í áður umræddu viðtali (Azzam, 2009) lýsir Robinson 

atviki í fyrirlestraröð sinni þar sem lítil breyting á uppröðun innan rýmis hafði 

gríðarleg áhrif á öll samskipti innan þess. Það þarf oft lítið til að brjóta upp það 

umhverfi sem fyrir er og fá inn nýja orku með örlítið breyttum áherslum.  

Með því að opna rými eykst frelsi nemenda. Um leið og það getur haft jákvæð 

áhrif á skapandi vinnu getur það einnig leitt til þess að nemendur eiga auðveldara með 

að missa athygli og gleyma sér í eigin hugrenningum hins daglega lífs. Það tekur tíma 
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fyrir nemendur og kennara sem vanir eru hefðbundnum skólastofum þar sem setið er 

til borðs að átta sig á þeirri breytingu sem verður á orkunni í hópnum við þessar 

breytingar. Ég tel hana hafa verið til góðs en fannst þó vandmeðfarið að setja 

nemendum mörk án þess að stjórna þeim um of. 

  

8.4 Hvað hefði mátt betur fara? 
Það eru nokkrir hlutir sem ég hefði viljað gera öðruvísi í ferlinu og þá helst er varða 

uppbyggingu þess. Ég velti því fyrir mér hvort hugsanlega hefðu loturnar mátt vera í 

annarri röð en upphaflega áætlunin gerði ráð fyrir. Efni þriðju lotu hefði einnig getað 

byggt upp meira traust frá byrjun því þar var um að ræða efni sem var mjög nálægt 

nemendunum og þeirra reynsluheimi. Í upphafi fannst mér eðlilegast að nálgast efnið 

fyrst út frá frumkjarnanum, líkamanum, en þegar á leið skorti traust í það ferli. 

Utanaðkomandi áhrif eins og verkfall, frí og misjöfn mæting í kennslustundir hafði 

nokkur áhrif. Tímasetning kennslustundanna á föstudagseftirmiðdegi var  óheppileg 

því eins og gefur að skilja misstum við nemendur oft í snemmbúin helgarfrí ásamt 

foreldrum sínum. Hópastærð Tónsmiðjunnar er hlutur sem verður tekinn til 

endurskoðunar því rýmið er takmarkandi þáttur þar sem bæði þarf að taka tillit til 

nemenda og hljóðfæra. Í gegnum Tónsmiðjuna hefur hópurinn þó náð að kynnast vel 

og er orðinn nokkuð þjálfaður til þess að takast á við fjölbreytt verkefni við 

óhefðbundnar aðstæður. Með tíð og tíma má gera ráð fyrir því að þekking og traust á 

nýjum vinnubrögðum þróist. Bæði nemendur og kennarar þarfnast tíma til þess að 

takast á við ný verkefni og eins og gengur og gerist í þróunarverkefnum sem þessum 

þarf að prófa margar leiðir til þess að finna þá réttu. Við stefnum ótrauð áfram veginn 

og höldum áfram að leita leiða til að bæta námsumhverfi nemenda okkar og þær 

námsleiðir sem þeim er boðið upp á. 

Að öðrum kosti er ég nokkuð sátt með framgang verkefnisins og tel að stigið hafi 

verið mikilvægt skref í mótun nýrra kennsluhátta í Tónlistarskóla Kópavogs. Það eru 

forréttindi að fá að taka þátt í slíkri þróunarvinnu. Í ferlinu kynntist ég sjálfri mér í alls 

kyns hlutverkum. Þar af leiðandi þekki ég sjálfa mig betur og hef öðlast meiri trú á 

sjálfri mér sem kennara. Kjarninn er að þekkja sjálfan sig, styrkleika sína og 

veikleika. Hlutverk kennarans skal nálgast út frá sterkustu hliðum sjálfsins. Bæði 

Frazee (2006) og Goodkin (2013) fjalla um mikilvægi þess að finna sína eigin leið 
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sem byggir á eigin styrkleikum. Við flýjum ekki okkar persónulega sjálf í starfi. Við 

byggjum á því.  
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LOKAORÐ 

Starfendarannsókn er eitt stórt skapandi ferli. Ólínulegt, spírallaga og niðurstöður 

margbreytilegar. Hugmyndir eru settar fram, þær framkvæmdar og gildi þeirra metið 

hverju sinni. Það er merkileg upplifun að setja sjálfa sig undir smásjá og fylgjast með 

eigin upplifunum og gengi þegar tekist er á við ný verkefni í starfi. Það er ekki 

auðvelt en virkilega lærdómsríkt. Ég hef þurft að takast á við eigin skoðanir og takast 

á við óttann við að standa með eigin sannfæringu. Ég hef átt góða daga og ég hef átt 

þá slæma. Þannig á það að vera og þannig verður það.  

Út frá þeim upplifunum sem ég öðlaðist í kennslu Tónsmiðjunnar tókst ég á við 

sjálfa mig sem kennara. Ég öðlaðist betri trú á sjálfri mér eftir að hafa fundið út hvar 

styrkur minn liggur en veit líka betur hverjir veikleikar mínir eru. Eftir lestur fræða og 

mikla sjálfsskoðun hef ég komist á því að ég er rétt að byrja að mótast sem kennari. 

Það mætti líkja kennarastarfinu, líkt og starfendarannsóknum, við spíral í stöðugri 

mótun og þróun hvað varðar kennslu og kennsluhætti. Kennarinn verður aldrei 

fullnuma en þróar sig áfram með tíð og tíma. Tónsmiðjan og verkefnið í heild sinni 

var stór ögrun en mér tókst að móta mér starfskenningu í kjölfar þess. Ég hef tileinkað 

mér vinnubrögð sem ég er sannfærð um að munu nýtast mér vel í starfi í framtíðinni.  

Að vinna með börnum í skapandi vinnu er gefandi starf. Það var mikilvægt fyrir 

mig að kynna mér vel hugtakið sköpun og hugmyndir um skapandi nám og 

kennsluhætti. Mikið er fjallað um sköpun um þessar mundir en hver og einn þarf að 

taka afstöðu til hugtaksins. Ég kynnti mér ýmsar leiðir í tónlistarnámi og mátaði sjálfa 

mig inn í hugmyndir svokallaðrar „Orff-nálgunar“. 

 

Það er ljóst að tónlistarskólakerfið stendur á krossgötum. Ég vil taka þátt í því að þróa 

það áfram og leita leiða til þess að þjóna betur þeim nemendum sem sækja nám í 

tónlistarskólunum. Það er von mín að þessi rannsókn sé innblástur til framtíðar og geti 

einnig nýst öllum þeim sem hyggja á skapandi tilraunastarf í kennslu. Menningarleg 

þróun verður ekki til án sköpunar og ef við tökum ekki ný skref og prófum okkur 

áfram er hætt við stöðnun. Ég vitna í niðurstöður mínar og geri þau orð að 

endanlegum lokaorðum þessarar ritgerðar:  
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Skapandi í lífi, 

Skapandi í starfi. 

Ég trúi á skapandi ferli. 

 

Lifandi í lífi, 

lifandi í starfi. 

Lifandi í lífsins erli. 
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VIÐAUKAR 

I. Dæmi um lokamat í Tónsmiðju: Sjálfsmat og viðhorfamat 
 

 

 

 
Hvað hef ég gert og hvað hef ég lært í Tónsmiðju í vetur? Hér má nefna allt sem þér dettur í hug. Þú 
mátt líka teikna. 
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Viðhorf til Tónsmiðju 

 

Nafn____________________ 

 

 ekkert  

1.  Mér finnst að ég hafi lært  svolítið  í Tónsmiðjunni. 

 mikið  

   

 ekkert  

2.  Mér finnst ég hafa skilið svolítið í því sem við gerðum. 

 mikið  

 

3.  Það besta/skemmtilegasta við tónsmiðjutímana var __________________ 
______________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
4.  Það versta/leiðinlegasta við tónsmiðjutímana var ____________________ 
______________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
5. Mér finnst skemmtilegt að búa til tónlist með öðrum krökkum og kennurum. 
 Já ___ Nei___ 
    Hvers vegna? ____________________________________ 
______________________________________________ 

______________________________________________ 
 
6.  Það sem mér finnst að ég gæti hafa gert betur var ________________  
______________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
7.  Það sem mér finnst að hafi verið best hjá mér var ________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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II. Dæmi um greiningu á dagbókarfærslum 
 

• Sköpunarferli 

o Við hentum öllum saman í einn hóp og allir komu með sín bull orð. 

Skrifuðum þau upp á töflu. Röðuðum orðunum upp í einn texta. 

Lásum yfir orðin og ég reyndi eftir bestu getu að grípa rytmann hjá 

krökkunum. Ég settist svo við píanóið og hamraði hljómana. Um 

leið og ég byrjaði að spila fóru börnin að syngja sín orð og spinna í 

kringum þau. Ég keyrði þetta áfram  og fullt af flottum hugmyndum 

komu fram. Við náðum upp flæði. Þau komu með hugmynd af 

útsetningu og ég náði loksins því hlutverki að vera styðjandi og að 

leyfa þeim að stjórna svolítið ferðinni. Auðvitað er ég samt enn að 

spila hljómaganginn sem límir lagið saman. Æðislegt flæði og mikil 

innlifun. Er þetta ekki skemmtilegt?  Jú.. Ansi leiðandi. En það var 

mikil gleði í hópnum.  

Frábært flæði. Allir með. Fullt af spuna í gangi. Líka smá 

æsingur. Hey þú merkir það hvernig við endum með svona 

dududu... Reynum að fá þau til að búa til uppbyggingu. Fyrst 

hljóðfæri og svo lagið. Ingvi segir.. mér finndist betra að hafa 

hljóðfæri og svo spuna. Ég sjálf sting upp á ABA formi og það skal 

það vera. Allir sáttir og við stillum upp. (Dagbók, 13.2.15) 

 

• Þekkingarleg innlögn  

o Hvað er tónstigi?  

§ Nemandi 1:„Það er svona... syngja tónstiga, ein áttund af 

nótum.“  

§ Nemandi 2: „Við lærum tvær útgáfur af sömu nótunni.“  

§ Nemandi 3: „Þú lærir allar nóturnar á milli G og háa G.“  

§ Nemandi 4: „Við lærum tónstiga til þess að við lærum allar 

nóturnar.“  

§ Ingvi segir: „Allar nóturnar má svo nota í spuna eða 

laglínugerð.“  (Dagbók, 30.1.15) 
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• Jákvæð upplifun 

o Andrúmsloftið var jákvætt í öllu tónakraðakinu sem var í stofunni 

og fullt af vinnu í gangi. Hlustuðum á hvort annað og út komu 

æðisleg lítil lög við hvert erindi. Þið eruð svakalega flott. 

Röppuðum aðeins jólaköttinn áður en við sungum lokalagið okkar 

sem er löngu orðin klassísk hefð í tímunum okkar. (Dagbók 

12.12.14) 

o „Getum við tekið þetta einu sinni enn upp, þetta var svo gaman?“ 

(Dagbók 12.12.14) 

 

• Neikvæð upplifun 

o Ég er alveg ekki ánægð með sjálfa mig í þessu fallega lagi því ég 

yfirgnæfi alla í æsingnum mínum með að halda verkinu afram. 

Gleymi því sjálf að ég er í upptöku og tala inn á í stjórnsemi minni. 

Stressið um afurðina að bera mig ofurliði. (Dagbók, 16.1.15) 

 

• Hugleiðingar 

o Á þeim tíma sem ég hef verið að fylgjast með sjálfri mér sé ég að ég 

er mjög spontant á hvernig ég nálgast kennsluna. Mér dettur oftar en 

ekki eitthvað í hug að gera á staðnum sem annað hvort virkar mjög 

vel eða virkar ekki. T.d . kom ég bróður mínum mikið á óvart með 

að byrja á að nota Solfa handahreyfingar Kodalys. Það virkaði mjög 

vel og ég tel að það sé mjög gott hjálpartæki að æfa sig með 

merkjum. Reynsla mín sem kórstjóri sínir að ef ég nota hreyfingar 

þegar ég er að kenna börnunum mínum nýjan texta læra þau hann 

miklu fyrr heldur en ef ég sleppi því. (Dagbók, 28.11.14) 
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III. Greiningartafla fyrir kennslustundir 
Inntak kennslustunda var skoðað með tilliti til hvað fór fram og hvaða aðferðir voru 

notaðar. Einnig má sjá heildarupplifun merkta með rauðum eða grænum lit efst í 

töflunum. Kennslulotur Tónsmiðjunnar hafa hver sinn lit:  

1. lota: Gulur 

2. lota: Blár 

3. lota: Ljósgrænn 

 

 

 
 

  

Tónsmiðja*1
26.9.14 3.10.14 10.10.4 17.10.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 14.2.15

Söngur x x x x x x x x x x x x x x x
Hreyfing x x x x x x x x x x x x x x x
Leikur x x x x x x x x x x x
Hlustun x x x x x x x x x x x x
Tónheyrn x x x x x x x x
NýBþekking x x x x x x
Samvinnunám x x x x x x x x x x
Tónsmíðavinna x x x x x x x x
Spuni x x x x x x x
Hljóðfæri x x x x x x x x
Flutningur x x x x x x x x x x x
Mat x x x x x x x x x
Skráning/greiningx x x x x x x x x x

Tónsmiðja*2*
26.9.14 3.10.14 10.10.4 17.10.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 14.2.15

Söngur x x x x x x x x x x x
Hreyfing x x x x x x x x x x x x x x x
Leikur x x x x x x x x x x
Hlustun x x x x x x x x
Tónheyrn x x x x x
NýBþekking x x x x x x
Samvinnunám x x x x x x x x x x
Tónsmíðavinna x x x x x x x x
Spuni x x x x x x
Hljóðfæri x x x x x x x x
Flutningur x x x x x x x x x x x
Mat x x x x x x x x x
Skráning/greiningx x x x x x x x x x
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IV. Samanburðartöflur á þekkingaratriðum Tónsmiðju og Ópus-bóka 

Tónsmiðja 1 Ópus 1 

Heilnóta  Heilnóta 

Hálfnóta Hálfnóta 

Fjórðupartsnóta Fjórðupartsnóta 

Áttundapartsnótur Áttundapartsnóta 

Sextándupartsnótur Sextándupartsnótur 

 Stærðfræði með lengdargildi 

 Þagnir og lendargildi 

Taktvísar 

• 2/4 
• 3/4 
• 4/4 

Taktvísar 

• 2/4 
• 3/4 
• 4/4 

Rytmamunstur lærð með hermiaðferð 

• Kroppaklapp 

Ritreglur 

• Hálsar upp eða niður 
• einstrikað og tvístrikað 
• Fánar og bjálkar 
• Taktstrik 

Uppbygging tónverka 

• ABA 
• ABCDA 
• Rondó 

Skrifuð tónbil 

• H1 
• S2 
• S3 
• H4 
• H5 
• S6 
• S7 
• Mæla tónbil með því að telja línur 

og bil 
Tónheyrn 

• Dúr  
• Moll 
• H8=Heim-heim 
• H5=Heim-skóli 
• H4=Heim-fótbolti 
• S6=Heim-afmæli 

 

Tónheyrn 

• Laglínu- og hryngetraun. Lesa af 
blaði og segja í hvaða röð er 
spilað. 

• Blaðlestur  

Tónstigar 

• C-dúr í G-lykli 

Tónstigi 

• Cdúr í G-lykli 
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Lyklar 

• G-lykill 
• F-lykill 

Lyklar 

• G-lykill 
• F-lykill 

Hljómar 

• Hljómagangur I-V-VI-IV 

 

Spuni  

Hljóðfæri  

Solfa-handahreyfingar  

Hlustun 

• Rondo- Alla Turca 
• Fourchord song 
• kroppaklappskveikja 
• Spuni hjá Ingva 

Tónlistarsaga fróðleiksmolar 

• Texti og krossapróf 
• Páll Ísólfsson 
• J. S. Bach 
• Sveinbjörn Sveinbjörnsson 

Fróðleiksmolar 

• Gunnar Þórðarson 
• Menúett 
• Sinfónía, Haydn 

Sköpun 

• Kroppaklappsverk 
• Jólakötturinn 
• Bulllagið 

Sköpun 

• Skrifaðu lag með því að raða 
saman nótum og lengdargildum 
sem þú þekkir 

• Semdu hrinverk og notaðu 
lengdargildi áttundapartsnótur, 
fjórðaparts- og hálfnótu og veldu 
taktvísi 

 

Tónsmiðja 2 Ópus 2 

Heilnóta  Heilnóta  

Hálfnóta Hálfnóta 

Fjórðupartsnóta Fjórðupartsnóta 

Áttundapartsnótur Áttundapartsnótur 

Sextándupartsnótur Sextándupartsnótur 

 Þagnir 

 Stærðfræði með lengdargildi 

Taktvísar og takttegundir 

• 2/4 
• 3/4 
• 4/4 

Reglan um stór og lítil bil dúrtónstiga 
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Oddatakttegundir 

• 5/4 
• 7/4 
• 9/4 

• Nótnaheiti á hljómborði 
• stór og lítil bil á hljómborði 

 

Rytmamunstur lærð með hermiaðferð 

• Kroppaklapp 

Ritreglur 

• einstríkað, tvístrikað, óstrikað 
 

Uppbygging tónverka 

• ABA 
• ABCDA 
• Rondó 

Uppbygging tónverka 

• ABA 
• Menúett 

Tónheyrn 

• Dúr  
• Moll 
• H8=Heim-heim 
• H5=Heim-skóli 
• H4=Heim-candy 
• S7=Heim-Hashtag 

 

Tónheyrn 

• Laglínu- og hryngetraun. Lesa af 
blaði og segja í hvaða röð er 
spilað. 

• Blaðlestur 

Tónstigar 

• C-dúr í G-lykli og F-lykli 
• G-dúr í G-lykli og F-lykli 

Tónstigar 

• C-dúr í G-lykli og F-lykli 
• G-dúr í G-lykli  
• F-dúr í G-lykli 

Formerki 

• # 
 

Formerki 

• # 
• b 
• afturköllunarmerki 

Lyklar 

• G-lykill 
• F-lykill 

Lyklar 

• G-lykill 
• F-lykill 

Hljómar 

• Hljómagangur I-V-VI-IV í G-dúr 

Hljómar 

• Grunnhljómur 
Spuni  

Hljóðfæri 

• Eigin hljóðfæri 
• Slagverkshljóðfæri í stofunni 

Slagverkshljóðfæri í stofunni 

Solfa-handahreyfingar Skrifuð tónbil 

• H1 
• S2 
• S3 
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• H4 
• H5 
• S6 
• S7 

Mæla tónbil með því að telja línur og bil 

Hlustun 

• Rondo- Alla Turca 
• Fourchord song 
• kroppaklappskveikja 
• Spuni hjá Ingva 

Tónslistarsaga 

• Jórunn Viðar 
• Atli Heimir Sveinsson 
• Björk Guðmundsdóttir 

Sköpun 

• Kroppaklappsverk 
• Jólakötturinn 
• Bulllagið 

• Semdu lag í C-dúr, lykill, taktvísi 
og skrifaðu það þannig að þú getir 
spilað það á þitt hljóðfæri 

• Hrynverk í ABA formi með gefin 
lengdargildi.  

 


